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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

สารบัญ
หนา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
1. บทนํา
1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
1.5 แผนการดําเนินการประจําป พ.ศ.2556
1.6 สถานภาพของโครงการในปจจุบัน
2. รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.2 ประเภท ขนาดของโครงการ และรูปแบบอาคารของโครงการ
2.3 ผูพักอาศัยและพนักงานโครงการ
2.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.4.1 ระบบน้ําใช
2.4.2 ระบบการจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
2.4.3 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
2.4.4 การจัดการมูลฝอย
2.4.5 ระบบไฟฟา
2.4.6 ระบบปองกันอัคคีภัย
2.4.7 ระบบการติดตอสื่อสาร
2.4.8 ระบบระบายอากาศ
2.4.9 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ
2.4.10 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
2.5 การออกแบบโครงสรางอาคารรองรับแรงแผนดินไหว
2.6 รายละเอียดการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทรัพยสวนกลาง และการบริหารอาคารภายใน
2.7 การดําเนินการกอสรางโครงการ
2.7.1 ระยะเวลาการกอสราง
2.7.2 คนงานกอสราง และที่พัก
2.7.3 ระบบสาธารณูปโภคในชวงการกอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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สารบัญ (ตอ-1)
หนา
3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
4. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
4.2.4 วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
4.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
4.3.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.4 เปรียบเทียบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4.3.5 ความสั่นสะเทือน
4.3.6 คุณภาพน้ําทิ้ง
4.3.7 เปรียบเทียบการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
4.3.8 ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
5.3 ความสั่นสะเทือน
5.4 คุณภาพน้ําทิ้ง

จัดทําโดย
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สารบัญ (ตอ-2)
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3
ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5

สําเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
ใบรายงานผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ
สําเนาเอกสารขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
เอกสารประกอบมาตรการ
5.1 Master Schedule Project: The Crest Sukhumvit 34
5.2 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในพื้นที่โครงการ
5.3 เอกสารกรมธรรมประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายตออาคารขางเคียง
5.4 เอกสารคูมือความปลอดภัยในการทํางานที่ใชในโครงการ
5.5 เอกสารการประชุมประจําสัปดาห (มกราคม – มิถุนายน 2556)
5.6 เอกสารบันทึกการขนสงวัสดุกอสราง (มกราคม – มิถุนายน 2556)
5.7 เอกสารผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
(เมษายน – มิถุนายน 2556)
5.8 จดหมายขออนุญาตตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงเรียน
Bangkok International Preparatory & Secondary

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.5-1
1.5-2
2.4-1
3.1-1
4.1-1
4.1-2
4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.3-4
4.3-5

หนา
แผนการกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34
ระยะกอสราง ประจําป พ.ศ.2556
รายละเอียดหนวยบําบัดน้ําเสียของโครงการและเกณฑมาตรฐานการออกแบบ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสรางโครงการ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ
The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556)
ขอบเขตการดําเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
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สารบัญรูป
รูปที่
1.6-1
1.6-2
2.1-1
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2.4-1
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หนา
ผังที่ตั้งโครงการและแผนที่โดยสังเขป
สถานภาพการกอสรางโครงการในปจจุบัน (เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556)
ตําแหนงที่ตั้งโครงการ The Crest Sukhumvit 34
ที่ตั้งโครงการและการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ
แบบจําลองอาคารของโครงการ
ตําแหนงบันไดหนีไฟ เสนทางเดินรถดับเพลิง เสนทางการอพยพหนีไฟ
แยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุกอสรางเปนหมวดหมู
แยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุกอสรางเปนหมวดหมู
รั้วรอบบริเวณพื้นที่กอสราง
ใชผาใบทึบปดบริเวณทางเขา-ออกโครงการ
การติดตั้งไฟฟาบริเวณพื้นที่กอสราง
การติดตั้งไฟฟาบริเวณพื้นที่กอสราง
คนงานทําความสะอาดบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ
แผนเหล็กหนาปูบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ
แผนเหล็กหนาปูบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ
ฉีดพรมน้ําบริเวณทางเขา-ออกโครงการ
ปายจํากัดความเร็ว 20 กม./ชม.
ยามรักษาการทางเขา-ออก 24 ชั่วโมง
ปายแสดงจุดแลกบัตรเขา-ออกบริเวณปอมยาม
คนงานใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
มีหองอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับคนงาน
กลองแสดงความคิดเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการ
ปายประชาสัมพันธโครงการ
Sheet Pile รอบแนวเขตกอสราง
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปภายในพื้นที่โครงการ
หองน้ําในพื้นที่โครงการ
ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ
ตะแกรงดักขยะบริเวณรางระบายน้ําชั่วคราวในพื้นที่โครงการ
รางระบายน้ําชั่วคราวในพื้นที่โครงการ
เศษวัสดุที่ทําการปดคลุมเปนระเบียบ
กองวัสดุเพื่อรอสงกําจัดจากสํานักงานเขต
ปดคลุมผาใบรถขนวัสดุกอสราง
การติดธงสีขณะมีการขนสงวัสดุกอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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สารบัญรูป (ตอ-1)
รูปที่
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4.3-2
4.3-3
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หนา
ปายแสดงเขตกอสรางหามเขา
ถังน้ําสํารองใชภายในพื้นที่โครงการ
รณรงคใหชวยกันประหยัดน้ําประหยัดน้ํา
รณรงคใหชวยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟ
ตูจายไฟฟาภายในพื้นที่โครงการ
พื้นที่เก็บเชื้อเพลิงภายในพื้นที่โครงการ
กฎระเบียบที่ติดหนาพื้นที่โครงการ
การโบกสัญญาณไฟในชวงที่มีการทํางานกลางคืน
ปายเตือนและปายแสดงอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ชุดปฐมพยาบาลที่จัดเตรียมไวในพื้นที่โครงการ
หองปฐมพยาบาลเบื้องตนในพื้นที่โครงการ
บริเวณโดยรอบบานพักคนงาน
เครื่องสแกนนิ้วภายในพื้นที่โครงการ
อุปกรณดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ
หองน้ําภายในบานพักคนงาน
น้ําดื่มที่ทางโครงการจัดเตรียมขณะทํางาน
ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณบานพักคนงาน
ถังขยะภายในบานพักคนงาน
รถรับ-สงคนงานของโครงการ
น้ําดื่มภายในบานพักคนงาน
มีการฉีดลางลอรถออกออกพื้นที่โครงการ
ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม The Crest Sukhumvit 34
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (TSP, PM10)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคารบอน (Total Hydrocarbon)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหความเปนกรด-ดาง (pH)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารแขวนลอย (TSS)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณซัลไฟด (Sulfide)
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สารบัญรูป (ตอ-2)
รูปที่
4.3-11
4.3-12
4.3-13
4.3-14
4.3-15
4.3-16
4.3-17
4.3-18

หนา
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมด (TDS)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณตะกอนหนัก (Setteables Solids)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหน้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหทีเคเอ็น (TKN)
รูปแสดงการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละออง
ที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ
รูปแสดงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ
รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ตั้งอยูปากซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย อาคารชุดพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 อาคาร สูง 28 ชั้น มีหองชุดพักอาศัย
จํานวน 265 หอง และที่จอดรถ 180 คัน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งนี้ โครงการวางแผนการกอสราง ภายหลัง
ไดรับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
คาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดดําเนินการไดประมาณกลางป พ.ศ. 2557
โครงการดังกลาวอยูในขายที่จะตองศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง “กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฎิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ” พ.ศ.2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ระบุวา อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป หรือมี
พื้นที่ใชสอยตั้งแต 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อนําเสนอตอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการขออนุญาตกอสราง ซึ่ง
โครงการไดดําเนินการจัดทํารายงานฯ สงให สผ. พิจารณาจนไดรับความเห็นชอบแลวตามหนังสือที่ ทส 1009.5/9945 ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 (สําเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไวในภาคผนวกที่ 1)
ภายหลังจากไดรับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก สผ. บริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในเงื่อนไขแนบทาย
หนังสือเห็นชอบ และสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให สผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบเปนประจําปละ 2
ครั้ง ทั้งในระยะการกอสรางและระยะดําเนินการโครงการ ดังนั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จึงได
มอบหมายให บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-099 เปนผูตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาใหความเห็นตอไป โดยรายงานฉบับนี้เปนการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะการ
กอสรางโครงการ (รายงานผลการดําเนินงานระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556)
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะการกอสราง)
โครงการ
The Crest Sukhumvit 34 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ระหวางเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2556
2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะการกอสราง) โครงการ
The Crest Sukhumvit 34 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ระหวางเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2556
3) เพื่อนําผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่หนวยงานราชการ
กําหนด และนําไปเปนแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในโครงการและตอพื้นที่โดยรอบ
4) เพื่อสรุปเปนขอมูลคุณภาพสิ่งแวดล อม นําเสนอตอผูรับผิดชอบของโครงการเอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาขอมูลรายละเอียด โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และเอกสารขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ และทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พรอมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโนมวา การดําเนินกิจการของโครงการ
อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําตามแนวทางการเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงาน การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และขอกําหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูชํานาญการสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางละเอียด โดยการดําเนินการ
ดังนี้
1)
2)
3)

จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เหตุผลที่ไมสามารถปฏิบัติตามไดหรือไมสามารถปฏิบัติไดอยางครบถวน
เสนอรายละเอียดของโครงการในปจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
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4)

เสนอมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในสภาพปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
ใหเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

1.4.2 นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยทําการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ
ตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางละเอียด โดยมีขอมูลของการนําเสนอดังนี้
1)
2)
3)
4)

แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
, ระดับเสียง และ ความ
สั่นสะเทือน โดยใชแผนที่ประกอบ
แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห , วิธีการเก็บตัวอยาง , วิธีการวิเคราะหตัวอยางตามที่กําหนดในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการที่เปนที่ยอมรับของหนวยงานราชการไทย
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานราชการไทย
แสดงภาพถายขณะทําการเก็บตัวอยาง , ภาพถายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถายภาพจะเปนการ
แสดงใหเห็นวาเปนการตรวจวัดตามสถานที่ที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

1.5 แผนการดําเนินการประจําป พ.ศ.2556
จากรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ผานความเห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อเดือน
ตุลาคม 2555 บริษัทฯ จึงไดจัดทําแผนงานการกอสรางโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งจะ
แบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2
1.6 สถานภาพของโครงการในปจจุบัน
โครงการเริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 และมีกําหนดแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2557 รวม
ระยะเวลากอสรางประมาณ 23 เดือน สถานภาพของโครงการในปจจุบัน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 พบวา การปรับพื้นที่
โครงการดําเนินการเสร็จแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางในชวงฐานราก ดังแสดงในรูปที่ 1.6-1

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 1.5-1
แผนการกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

รูปที่ 1.6-1 ผังที่ตั้งโครงการและแผนที่โดยสังเขป
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 1.5-2
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ระยะการกอสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด

พารามิเตอร

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.













































- ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)




- ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO 2 )

- ปริมาณไฮโดรคารบอน (HC)

1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
- การจัดวางผังกอสราง และรั้วหรือ
2.1 สภาพภูมิประเทศ
กําแพงลอมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ
2.2 คุณภาพอากาศ
- บริเวณพื้นที่กอสราง
- ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)
- บริเวณ Bangkok International Preparatory &
Secondary School**
- ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 10 )

ม.ค.

แผนการตรวจวัด*
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.



ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.


ธ.ค.
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หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัดตามที่มาตรการกําหนด
* แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมป 2556 เริ่มทําการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2556 เนื่องจากในเดือนมกราคมโครงการหยุดกิจกรรมการกอสรางเพื่อคัดเลือกผูรับเหมางานฐานราก
** ไมไดตรวจวัดบริเวณ Bangkok International Preparation &Secondary School เนื่องจากไมไดรับอนุญาตจากโรงเรียนใหติดตั้งเครื่องมืตรวจวั
อ ด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-1)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ระยะการกอสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด
2.3 เสียง
- บริเวณพื้นที่กอสราง
- บริเวณ Bangkok International Preparatory
& Secondary School**
2.4 ความสั่นสะเทือน
- บริเวณพื้นที่กอสราง
2.5 ทรัพยากรดิน
- บริเวณพื้นที่กอสรางและอาคารขางเคียง
2.6 คุณภาพน้ําผิวดิน
2.7 การจราจร
- ถนนบริเวณโครงการ

2.8 การบําบัดน้ําเสีย
- บริเวณบอพักน้ําชั่วคราวสุดทายกอน
ระบายออกระบบระบายน้ําทิ้งสาธารณะ

พารามิเตอร

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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- Peak Particle Velocity,
Frequency, Peak Displacement
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- ระบบปองกันการพังทลายของดิน
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-


-


-


-

- การทําความสะอากรางระบายน้ําชั่วคราว
และบอดักดินตะกอน







-


-


-


-


-


-

- ความเสียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการ
ขนสงวัสดุกอสรางของโครงการ

















-


-


-


-


-


-

- pH, BOD, TSS, Sulfide, TDS, SS,
Oil & Grease, TKN,
Total Coliform Bacteria

















-


-


-


-


-


-

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Lmax, Leq 24, Ldn, L90, L10)

ม.ค.

แผนการตรวจวัด*
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัดตามที่มาตรการกําหนด
* แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมป 2556 เริ่มทําการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2556 เนื่องจากในเดือนมกราคมโครงการหยุดกิจกรรมการกอสรางเพื่อคัดเลือกผูรับเหมางานฐานราก
 ไมไดตรวจวัดคุณภาพน้ําเนื่องจากยังไมมีการสรางบอพักน้ําชั่วคราวสุดทายกอนระบายออกระบบระบายน้ําทิ้งสาธารณะ
** ไมไดตรวจวัดบริเวณ Bangkok International Preparation &Secondary School เนื่องจากไมไดรับอนุญาตจากโรงเรียนใหติดตั้งเครื่องมืตรวจวั
อ ด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 1.5-2 (ตอ-2)
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ระยะการกอสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอม/ตําแหนงตรวจวัด
2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ตอ)
2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน/การปองกันอัคคีภัย
2.10 สภาพเศรษฐกิจ – สังคม และการมีสวนรวมของ
ประชาชน

พารามิเตอร
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
และการเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่กอสราง
- รวบรวมความคิดเห็นของชุมชน
ขางเคียง รวมทั้งปญหา ความ
เดือดรอน และผลกระทบที่ไดรับ
จากการกอสราง ตลอดจนขอ
รองเรียนของชุมชนใกลเคียงพื้นที่
โครงการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.












แผนการตรวจวัด*
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.








-



-



-



-








-



-

หมายเหตุ :  แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ
 ดําเนินการตรวจวัดตามมาตรการ
- ยังไมถึงกําหนดการตรวจวัดตามที่มาตรการกําหนด
* แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมป 2556 เริ่มทําการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ 2556 เนื่องจากในเดือนมกราคมโครงการหยุดกิจกรรมการกอสรางเพื่อคัดเลือกผูรับเหมางานฐานราก

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

รูปที่ 1.6-2 สถานภาพการกอสรางโครงการในปจจุบัน (เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป
2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการ The Crest Sukhumvit 34 ตั้งอยูบริเวณปากซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร 16 ตารางวา หรือ 3,264 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่
2551 เลขที่ดิน 4947 ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งและผังบริเวณโดยสังเขปของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับถนนสุขุมวิท กวางประมาณ 30 เมตร ถัดไปเปนอาคารพาณิชยสูง 1-2 ชั้น
ติดกับบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น
ติดกับพื้นที่กอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัย Keyne By Sansiri สูง 28 ชั้น
ติดกับถนนซอยสุขุมวิท 34 กวางประมาณ 9.20 เมตร ถัดไปเปนอาคารพาณิชยสูง 3 ชั้น
พื้นที่วางเปลา อาคารพาณิชยรางสูง 4 ชั้น และบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น

การเดินทางเขาสูพื้นที่โครงการสามารถใชโครงขายเสนทางคมนาคมหลักไดหลายเสนทาง ดังนี้
 ผูที่เดินทางมาจากฝงทิศเหนือของโครงการ สามารถเลือกใชเสนทางถนนเพชรบุรีตัดใหมเปนเสนทางหลัก
ในการเดินทาง จากนั้นใหเลี้ยวเขาสูซอยสุขุมวิท 55 หรือซอยทองหลอ จนมาบรรจบกับถนนสุขุมวิทบริเวณแยกทอง
หลอ จากนั้นใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนสุขุมวิท ขับตรงไปประมาณ 400 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูโครงการ
 ผูที่เดินทางมาจากทางทิศใตของโครงการ สามารถเลือกใชเสนทางถนนพระราม 4 เปนเสนทางหลักในการ
เดินทาง จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูซอยสุขุมวิท 36 หรือซอยแสนสบาย เมื่อออกจากซอยสุขุมวิท 36 เขาสูถนนสุขุมวิทให
ตรงไปประมาณ 120 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูโครงการ
 ผูที่เดินทางมาจากทางทิศตะวันออกของโครงการ สามารถเลือกใชถนนสุขุมวิท เปนเสนทางหลักในการ
เดินทาง โดยผูที่เดินทางมาจาก ยานพระโขนง บางนา สามารถใชเสนทางถนนสุขุมวิทขาเขา มุงหนามายังปากซอย
สุขุมวิท 34 โดยเมื่อขับผานปากซอยสุขุมวิท 36 ใหชะลอความเร็วและชิดซาย จากปากซอยสุขุมวิท 36 ใหตรงไป
ประมาณ 120 เมตร จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูโครงการ
 ผูที่เดินทางมาจากทางทิศตะวันตกของโครงการ สามารถเลือกใชเสนทางถนนสุขุมวิท โดยผูที่เดินทางมา
จากยานปทุมวัน สยาม พญาไท สามารถใชเสนทางถนนสุขุมวิทขาออก มุงหนาไปยังแยกทองหลอ เมื่อผานแยก
ทองหลอใหชิดขวาเพื่อกลับรถบริเวณปากซอยสุขุมวิท 40 เขาถนนสุขุมวิท (ขาเขา) มุงหนาตอไปยังซอยสุขุมวิท 34
จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูโครงการซึ่งตั้งอยูบริเวณปากซอยสุขุมวิท 34 หรือสามารถใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส แลวลงที่
สถานีทองหลอ ซึ่งหางจากโครงการประมาณ 150 เมตร

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รูปที่ 2.1-1 ตําแหนงที่ตั้งโครงการ The Crest Sukhumvit 34
จัดทําโดย
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รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการและการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ
จัดทําโดย
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รูปที่ 2.1-3 แบบจําลองอาคารของโครงการ

จัดทําโดย
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2.2

ประเภท ขนาดของโครงการ และรูปแบบอาคารของโครงการ
การจัดสรรพื้นที่ใชประโยชนของโครงการจําแนกไดเปน 2 สวน ดังนี้
1) การใชประโยชนพื้นที่นอกอาคาร

โครงการมี เนื้ อที่ป ระมาณ 2 ไร 16 ตารางวา หรื อ 3,264 ตารางเมตร จํ า แนกเปน พื้น ที่อ าคารปกคลุ ม ดิ น
ประมาณ 1,315 ตารางเมตร และพื้นที่เปดโลง/พื้นที่นอกอาคารประมาณ 1,949 ตารางเมตร ซึ่งใชประโยชนเปนพื้นที่จอด
รถยนตและทางวิ่งภายนอกอาคาร และพื้นที่ปลูกตนไม อาคารของโครงการมีระยะถอยรนจากแนวเขตที่ดินประมาณ
6.10-20.94 เมตร ผังบริเวณโครงการแสดงดังรูปที่ 2.3-1 และผังแสดงระยะถอยรน ดังรูปที่ 2.3-2
2) การใชประโยชนพื้นที่ภายในอาคาร
โครงการประกอบดวยอาคารชุดพักอาศัยสูง 28 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นชั้นลางถึงระดับ
สูงสุดของอาคารประมาณ 100 เมตร พื้นที่แตละชั้นพักอาศัยมีความสูงจากพื้นถึงพื้นประมาณ 3.2 เมตร ยกเวนชั้นที่ 1 มี
ความสูงจากพื้นถึงพื้นประมาณ 3.4 เมตร ชั้นที่ 2 มีความสูงจากพื้นถึงพื้นประมาณ 2.85 เมตร ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 มีความ
สูงจากพื้นถึงพื้นประมาณ 2.7 เมตร ชั้นที่ 5 มีความสูงจากพื้นถึงพื้นประมาณ 5.85 เมตร ชั้นที่ 27 มีความสูงจากพื้นถึงพื้น
ประมาณ 6.2 เมตร และชั้นที่ 28 มีความสูงจากพื้นถึงพื้นประมาณ 4.10 เมตร มีจํานวน หองชุดพักอาศัยทั้งหมด 265 หอง
ซึ่งการจัดสรรพื้นที่ใชประโยชนภายในอาคารสามารถสรุปได ดังนี้
 ชั้นที่ 1 ใชประโยชนเปนที่จอดรถจํานวน 25 คัน และทางวิ่ง สํานักงานนิติบุคคล โถงตอนรับ โถง
พักคอย หองน้ําชาย-หญิงสวนกลาง หองเก็บจดหมาย หองประชุม หองสมุด สวนนั่งพักคอยหองเครื่องปมน้ํา
หองวิศวกร หองพักมูลฝอยแหงและเปยก ถังเก็บน้ําสํารอง หองไฟฟาหลัก หองไฟฟาสํารอง โถงลิฟต และโถง
บันได คิดเปนพื้นที่ใชสอย 1,276 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 2 ใชประโยชนเปนที่จอดรถจํานวน 25 คัน ทางวิ่ง โถงทางเดิน โถงลิฟต และโถงบันไดคิดเปนพื้นที่ใช
สอย 837 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 3 -ชั้นที่ 5 ใชประโยชนเปนที่จอดรถจํานวนชั้นละ 37 คัน ทางวิ่ง โถงทางเดิน โถงลิฟต และโถงบันได คิด
เปนพื้นที่ใชสอยชั้นละ 1,185 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 3,555 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 6 ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจํานวน 14 หอง (มีหองแบบ Duplex ชั้นลางจํานวน 3 หอง) หอง
ระบบไฟฟา หองพักมูลฝอยชั่วคราว โถงทางเดิน โถงลิฟต โถงบันได และพื้นที่สีเขียว คิดเปนพื้นที่ใชสอย
1,231 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 7 ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจํานวน 11 หอง (มีหองแบบ Duplex ชั้นบน) ระบบไฟฟา หองพักมูล
ฝอยชั่วคราว โถงทางเดิน โถงลิฟตและโถงบันได คิดเปนพื้นที่ใชสอย 851 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 และ 22 ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจํานวนชั้นละ 14 หอง (โดยมีหองแบบ
Duplex ชั้นลางจํานวนชั้นละ 3 หอง) หองระบบไฟฟา หองพักมูลฝอยชั่วคราว โถงทางเดิน โถงลิฟต และโถง
บันได คิดเปนพื้นที่ใชสอยชั้นละ 885 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 7,080 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 9, 11, 13, 15, 17, 19 และ 21 ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจํานวนชั้นละ 11 หอง (มีหองแบบ Duplex
ชั้นบน) หองระบบไฟฟา หองพักมูลฝอยชั่วคราว โถงทางเดิน โถงลิฟต และโถงบันได คิดเปนพื้นที่ใชสอยชั้นละ
851 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 5,957 ตารางเมตร
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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 ชั้นที่ 23, 25 และ 27 ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจํานวนชั้นละ 9 หอง (มีหองแบบ Duplex ชั้นบน) หอง
ระบบไฟฟา หองพักมูลฝอยชั่วคราว โถงทางเดิน โถงลิฟต และโถงบันได คิดเปนพื้นที่ใชสอยชั้นละ 852 ตาราง
เมตร คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 2,556 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 24 และ 26 ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจํานวนชั้นละ 12 หอง (โดยมีหองแบบ Duplex ชั้นลางจํานวน
ชั้นละ 3 หอง) หองระบบไฟฟา หองพักมูลฝอยชั่วคราว โถงทางเดินโถงลิฟต และโถงบันได คิดเปนพื้นที่ใชสอย
ชั้นละ 887 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 1,774 ตารางเมตร
 ชั้นที่ 28 ใชประโยชนเปนหองออกกําลังกาย สระวายน้ํา หองเปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง พื้นที่หนีไฟทางอากาศ
พื้นที่สีเขียว โถงทางเดิน โถงลิฟต และโถงบันได คิดเปนพื้นที่ใชสอย 695 ตารางเมตร นอกจากนี้ ใตชั้นที่ 28 มี
หองเครื่องปมน้ํา คิดเปนพื้นที่ใชสอย 60 ตารางเมตร
 ชั้นหองเครื่องลิฟท ใชประโยชนเปนหองเอนกประสงค และหองเครื่องลิฟท คิดเปนพื้นที่ใชสอย 180 ตารางเมตร
3) สรุปการใชประโยชนพื้นที่โครงการ
จากการจัดวางรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่โครงการ สรุปไดดังนี้
- โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2 ไร 16 ตารางวา หรือ 3,264 ตารางเมตร จําแนกเปนพื้นที่อาคารปกคลุม
ดินประมาณ 1,315 ตารางเมตร พื้นที่เปดโลง/พื้นที่นอกอาคารประมาณ 1,949 ตารางเมตร
- พื้นที่อาคารรวมเทากับ 26,052 ตรม. คิดเปนพื้นที่อาคารที่ใชคิดอัตราสวนกับพื้นที่ดิน เทากับ 26,052 ตรม.
 สัดสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่โครงการ (Floor Area Ratio: FAR) คํานวณไดดังนี้
FAR =
FAR =
=

ผลรวมของพื้นที่อาคารทุกชั้น
พื้นที่โครงการ
26,052
3,264
7.98

ดังนั้น สัดสวนพื้นที่อาคารทั้งหมดตอพื้นที่โครงการ (FAR) ของอาคารเทากับ 7.98 :1 ซึ่งไมเกิน 8 : 1 ตาม
ขอกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สําหรับการใชที่ดินประเภท ย.10
 อัตราสวนของพื้นที่วางตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ขอ 6 (1) อาคารที่อยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งคํานวณไดดังนี้
ที่วาง

=
=
=

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

พื้นที่ที่ไมมีอาคารปกคลุม × 100
พื้นที่โครงการ
1,949 × 100
3,264
59.71%
2-6

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ดังนั้น พื้นที่ที่ไมมีอาคารปกคลุมหรือพื้นที่วางมีคาเทากับรอยละ 59.71 ซึ่งมากกวารอยละ 30 ตาม
ขอกําหนด
 อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
สําหรับการใชที่ดินประเภท ย.10 กําหนดใหอัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละ 4 ซึ่งคํานวณได
ดังนี้
OSR

=
=
=

พื้นที่ที่ไมมีอาคารปกคลุม × 100
ผลรวมของพื้นที่อาคารทุกชั้น
1,949 × 100
26,052
7.48%

ดังนั้น อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร (OSR) มีคาเทากับรอยละ 7.48 ซึ่งมากกวารอยละ 4 ตาม
ขอกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สําหรับการใชที่ดินประเภท ย.10
ทั้งนี้ ในการกอสรางจริงโครงการจะมีการควบคุมการกอสรางใหพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน โครงการไมเกินตาม
ขอกําหนดของกฎกระทรวงฯและตามที่ระบุไวในรายงาน โดยตลอดระยะเวลาการกอสราง โครงการจะมีบริษัทที่ทําหนาที่
บริหารงานกอสราง ซึ่งจะคอยควบคุมการกอสรางของผูรับเหมาใหเปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง จะมีเจาหนาที่ของสํานักงาน
เขตฯ มาตรวจสอบเปนระยะ เพื่อใหการกอสรางตรงกับแบบที่ไดรับอนุญาต
2.3

ผูพักอาศัยและพนักงานโครงการ

จํานวนบุคลากรในโครงการ มีสวนสํา คัญในการนํ ามาประเมิน/ออกแบบระบบตา งๆ ทางดานวิศวกรรมเพื่ อให
สามารถบริการผูใชอาคารไดอยางพอเพียง เชน ระบบประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ บุคลากรของโครงการประกอบดวย
1) ผู พั ก อาศั ย ประเมิ น ตามขนาดของพื้ น ที่ ห อ งพั ก (อ า งอิ ง จากเกณฑ ข องสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กําหนดใหพื้นที่ใชสอยแตละหนวย (หอง) ไมเกิน 35 ตรม. ใชเกณฑจํานวนผูพัก
อาศัย 3 คน และพื้นที่ใชสอยแตละหนวย (หอง) มากกวา 35 ตรม. ใชเกณฑผูพักอาศัย 5 คนขึ้นไป) ซึ่งผลการประเมิน
จํานวนผูพักอาศัยตามประเภทและขนาดของหองพักมีดังนี้
 หองพักอาศัยขนาดพื้นที่ไมเกิน 35 ตรม.
มีจํานวน
กําหนดจํานวนผูเขาพักอาศัย
∴ จํานวนผูเขาพักอาศัย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

100
3

หอง
คน/หอง

300

คน
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 หองพักอาศัยขนาดพื้นที่มากกวา 35 ตรม.
มีจํานวน
165
กําหนดจํานวนผูเขาพักอาศัย
5
∴ จํานวนผูเขาพักอาศัย
∴ รวมจํานวนผูพักอาศัยของอาคาร

825

หอง
คน/หอง
คน

1,125 คน

2) พนักงานประจําโครงการ ไดแก เจาหนาที่สํานักงาน พนักงานทําความสะอาด และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ภายในโครงการรวมทั้งสิ้น 10 คน
ดังนั้น รวมจํานวนผูพักอาศัยและพนักงานโครงการสูงสุดจํานวน 1,135 คน
2.4

ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
2.4.1 ระบบน้ําใช
2.4.1.1 แหลงน้ําใช

โครงการไดขอรับบริการน้ําประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท
(หนังสือยืนยันการใหบริการน้ําประปาแสดงในภาคผนวก ก.2) ซึ่งมีโครงขายทอประธาน (Bulk Lines) วางเลียบถนน
สุขุมวิทดานหนาโครงการ โดยโครงการจะติดตั้งมิเตอรรับน้ําจากทอประธานผานทอขนาด  4 นิ้ว เขาสูถังเก็บน้ําใตดิน
จากนั้นจะทําการสูบน้ําจากถังเก็บน้ําใตดินไปยังระบบจายน้ําใชอาคาร และถังเก็บน้ําชั้นดาดฟาของอาคาร โดยน้ําจากถัง
เก็บน้ําชั้นดาดฟาดังกลาวจะถูกจายเขาสูระบบจายน้ําใชภายในพื้นที่แตละชั้นของอาคารตอไป รายละเอียดถังสํารองน้ําของ
โครงการดังนี้
- ถังสํารองน้ําใชและน้ําดับเพลิงใตดิน จํานวน 2 ถัง ความจุรวม 258.8 ลบ.ม. แบงเปน สํารองน้ํา
ใช 172.8 ลบ.ม. และสํารองดับเพลิง 86 ลบ.ม.
- ถังสํารองน้ําชั้นดาดฟา ความจุ 86.4 ลบ.ม. สําหรับสํารองน้ําใชทั่วไปรวมปริมาตรน้ําภายในถัง
สํารองน้ําของโครงการเทากับ 345.2 ลบ.ม. แบงเปนสํารองน้ําใช 259.2 ลบ.ม. และสํารองดับเพลิง 86.4 ลบ.ม.
2.4.1.2

การประเมินปริมาณน้ําใช

กิจกรรมที่กอใหเกิดการใชน้ําของโครงการ มาจากการใชน้ําในสวนน้ําอาบ ซักลาง และน้ําชักโครก
ของผูพักอาศัยเปนสวนใหญ นอกนั้น เปนการใชน้ําในหองน้ํา/หองสวมของสวนนันทนาการและสํานักงาน เปนตน
รายละเอียดดังนี้
1) อัตราการใชน้ําของผูพักอาศัยในโครงการ
 จํานวนผูพักอาศัย
1,125 คน
 อัตราการใชน้ํา
200 ลิตร/คน/วัน
∴ อัตราการใชน้ําในสวนหองพักอาศัย
225 ลบ.ม./วัน
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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2) อัตราการใชน้ําของพนักงานโครงการ
 จํานวนพนักงานโครงการ
 อัตราการใชน้ํา
∴ อัตราการใชน้ําของพนักงานโครงการ

10
75
0.75

3) อัตราการใชน้ําเติมสระวายน้ํา
 พื้นที่สระวายน้ํา
 อัตราการหมุนเวียนใชน้ํา
∴ อัตราการใชน้ําเติมสระวายน้ํา

114 ตรม.
4.88 มม./ตรม./วัน
0.556 ลบ.ม./วัน

คน
ลิตร/คน/วัน
ลบ.ม./วัน

4) อัตราการใชน้ําของผูใชบริการหองออกกําลังกายและสระวายน้ํา
 จํานวนผูใชบริการประมาณ
65
คน/วัน
 อัตราการใชน้ํา
30
ลิตร/คน/วัน
∴ อัตราการใชน้ําของผูใชบริการ
1.95 ลบ.ม./วัน
5) อัตราการใชน้ําจากการทําความสะอาดหองพักมูลฝอย 2 ลบ.ม./วัน
ดังนั้น อัตราการใชน้ําของโครงการ

=
225 + 0.75 + 0.556 + 2
=
228.306 ลบ.ม./วัน
หรือประมาณ 228.31 ลบ.ม./วัน

ดังนั้น อัตราการใชน้ําจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 228.31 ลบ.ม./วัน หรืออัตราการใชน้ํา
เฉลี่ย 15.22 ลบ.ม./ชม. (ชวงเวลาการใชน้ําคิดที่ 15 ชม./วัน) หรืออัตราการใชน้ําสูงสุด (Peak Factor = 3) เทากับ 45.66
ลบ.ม./ชม.
2.4.1.3

ระบบการจายน้ําของโครงการ

ระบบการจายน้ําของโครงการจะเปนระบบการจายน้ําเย็น (Cold Water Supply System) โดยที่
ระบบการจายน้ําของโครงการจะใชเครื่องสูบน้ํา เพื่อสูบน้ําจากถังเก็บน้ําใตดินไปยังถังเก็บน้ําชั้นดาดฟาของอาคาร เพื่อจาย
น้ําใหกับพื้นที่ใชสอยสวนตางๆ ของอาคารดวยแรงโนมถวงของโลก อัตราการใชน้ําของโครงการ 228.31 ลบ.ม./วัน หรือ
อัตราการใชนํา้ เฉลี่ย 15.22 ลบ.ม./ชม. (ชวงเวลาการใชน้ําคิดที่ 15 ชม./วัน) หรืออัตราการใชน้ําสูงสุด (Peak Factor = 3)
เทากับ 45.66 ลบ.ม./ชม. เมื่อพิจารณาความเพียงพอของถังเก็บน้ําสํารองของโครงการ ซึ่งมีปริมาตรน้ํากักเก็บภายในถัง
สํารองน้ําของโครงการเทากับ 345.2 ลบ.ม. แบงเปนสํารองน้ําใช 259.2 ลบ.ม. และสํารองดับเพลิง 86 ลบ.ม. จึงมีปริมาตร
เพียงพอที่สามารถจายน้ําในชั่วโมงสูงสุดไดไมนอยกวา 5 ชม. (259.2 ลบ.ม. / 45.66 ลบ.ม./ชม. = 5.68 ชม.) ซึ่งเปนไป
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 4 ระบบ
ประปา ขอ 36 อาคารสูงหรือาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองที่สามารถจายน้ําในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุดไดไม
นอยกวา 2 ชั่วโมง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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นอกจากนี้ ความจุถังเก็บน้ําใชสํารองของโครงการดังกลาว สามารถสํารองน้ําใชใหบริการแกผูพักอาศัย
และพนักงานในโครงการไดไมนอยกวา 1 วัน (ปริมาณน้ําใชสํารอง 259.2 ลบ.ม./อัตราการใชน้ําของโครงการ 228.31
ลบ.ม./วัน)
นอกจากนี้ ถังเก็บน้ําบริเวณชั้นใตดินของอาคาร ไมไดมีโครงสรางอาคารอยูภายในถังสํารองน้ําใช แตจะ
อยูเปนผนังของถัง ทั้งนี้ โครงการไดจัดใหมีระบบกันซึมประเภท Cement Base Waterproofing สําหรับถังสํารองน้ําใช ซึ่ง
สามารถใชกับน้ําอุปโภค-บริโภคได และสามารถทนน้ําขังได 100% ไมมีสารพิษ (Non-Toxic)
2.4.2 ระบบการจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
2.4.2.1 การประเมินปริมาณน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
แหลงกําเนิดน้ําเสียหลักของโครงการ มาจากกิจกรรมตางๆ ของสวนหองพัก ไดแก น้ําอาบ น้ําซักลาง
น้ําชักโครก เปนตน นอกนั้นเปนน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของสํานักงาน และสวนอํานวยความสะดวกอื่นๆ ปริมาณน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูลประเมินไดจากปริมาณน้ําใช สําหรับน้ําเสียจากอาคารชุดพักอาศัยจะคิดอัตราการเกิดน้ําเสียเทากับรอยละ 80
ของปริมาณน้ําใช หรือคิดเปนปริมาณน้ําเสียประมาณ 182.20 ลบ.ม./วัน (อัตราการใชน้ําของโครงการประมาณ 227.754
ลบ.ม./วัน ไมรวมน้ําเติมสระวายน้ํา 0.556 ลบ.ม./วัน)
2.4.2.2 ระบบรวบรวมน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ หองน้ํา และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชน้ําของอาคาร จะถูก
ระบายเขาสูระบบทอรวบรวมน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล ไปยังระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลใตถนนของโครงการระบบรวบรวม
น้ําเสียของโครงการประกอบดวยทอชนิดตางๆ ดังนี้
1) ทอรวบรวมน้ําเสีย (Waste Pipe: W) ทําหนาที่รวบรวมน้ําเสียจากการชําระลางรางกาย และการซัก
ลาง และทอรวบรวมน้ําเสียจากหองพักมูลฝอย เพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
2) ทอรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe: S) ทําหนาที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑตางๆ ในอาคาร
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
3) ทอระบายอากาศ (Vent Pipe: V) ทําหนาที่ระบายอากาศจากระบบระบายน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล เพื่อ
รักษาความดันภายในระบบทอระบายน้ําใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหมีอากาศหมุนเวียนภายในทอ
ระบายน้ําเพื่อรักษาที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑไว
2.4.2.3 รายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการจะผานทอรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียที่อยู
ใตถนนของโครงการ ยกเวนน้ําเสียจากหองครัวจะถูกรวบรวมเขาสูถังดักไขมันกอนที่จะเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
โครงการ โดยระบบบําบัดน้ําเสียเปนแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) ซึ่งไดรับการออกแบบใหสามารถรับอัตราการไหล
ของน้ําเสียไดประมาณ 200 ลบ.ม./วัน โดยน้ําเสียจะมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เขาระบบที่ 250 มก./ลิตร ซึ่งระบบ
บําบัดน้ําเสีย จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD เทากับ 92% ทําให BOD ที่ออกจากระบบฯ มี
คาเทากับ 20 มก./ลิตร
จัดทําโดย
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ระบบฯ ประกอบดวยหนวยบําบัดตางๆ ไดแก ถังเกรอะ (Septic Tank) ถังดักไขมัน (Grease Trap
Tank) ถังปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) และ
ถังเก็บตะกอนสวนเกิน (Sludge Storage Tank) และถังน้ําใส (Effluent Tank) ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ทําหนาที่ดักไขมันในน้ําเสียจากสวนครัวและน้ําเสียจากสวนอื่นๆ
อัตรา 120 ลบ.ม./วัน ถังดักไขมันถูกออกแบบใหมีปริมาตรเก็บกัก 12 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกักน้ําเสีย ประมาณ 2.4 ชม.
โดยน้ํามันหรือไขมันที่แยกตัวออกจากน้ําเสียจะถูกตักทุกวัน หรือตามความเหมาะสมตากแหง และประสานงานเจาหนาที่
สํานักงานเขตคลองเตยเก็บขนตอไป
2) ถังเกรอะ (Septic Tank) น้ําเสียจากสวมอัตรา 80 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมเขาสูถังเกรอะเพื่อทํา
หนาที่แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา ตะกอนบางสวนจะถูกยอยสลายไปโดยจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจน มีปริมาตรเก็บกัก
เทากับ 90.3 ลบ.ม. ถูกออกแบบใหมีเวลากักเก็บน้ําเสียไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
3) ถังปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) น้ําเสียจากถังดักไขมันและถังเกรอะของโครงการจะถูก
รวบรวมเขาสูถังปรับสภาพสมดุล เพื่อทําหนาที่แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา และทําหนาที่เพื่อปรับใหคุณสมบัติของน้ํา
เสียจากทุกแหลงสมดุลคงที่และปรับอัตราการไหลใหเขาระบบเติมอากาศอยางตอเนื่อง มีปริมาตรเทากับ 12.6 ลบ.ม. ถูก
ออกแบบใหมีเวลากักเก็บน้ําเสียประมาณ 1.5 ชั่วโมง
4) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) รองรับน้ําเสียจากถังปรับสมดุล บอเติมอากาศมีปริมาตรกักเก็บน้ํา
เสีย161.25 ลบ.ม. เวลากักเก็บน้ําเสียประมาณ 19 ชั่วโมง จุลินทรียในถังเติมอากาศจะสลายสารอินทรียในน้ําเสียใหเปลี่ยน
รูปเปนคารบอนไดออกไซด น้ํา พลังงานและเซลใหมของจุลินทรีย ภายในถังมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศจํานวน 4 ชุด
(ทํางาน 3 ชุด สํารอง 1 ชุด) อัตราการเติมอากาศ 2 กก.ออกซิเจน/ชม. ควบคุมการทํางานโดย Timer Switch กําหนด
อัตราสวน F/M เทากับ 0.10 และ MLSS เทากับ 4,000 มก./ล.
5) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ปริมาตรของถังตกตะกอน 19.35 ลบ.ม. มีพื้นที่ในการ
ตกตะกอนเทากับ 12.9 ตรม. เวลากักเก็บน้ําเสียประมาณ 2 ชั่วโมง อัตราน้ําลนผิว (Surface loading) 20 ลบ.ม./ตรม./วัน
ทําหนาที่แยกตะกอนจุลินทรียจากถังเติมอากาศออกจากสวนน้ําใสโดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก โดย
ตะกอนสวนเกินที่จมตัวลงกนบอจะสงผานไปยังถังเก็บตะกอนสวนเกิน (Sludge Storage Tank) ตะกอนบางสวนจะถูกสูบ
เพื่อหมุนเวียนกลับเขาสูถังเติมอากาศ และน้ําใสดานบนจะเขาสูถังน้ําใส ซึ่งจะถูกสูบจายไปยังระบบรดน้ําตนไมเพื่อรดน้ํา
ตนไมบริเวณชั้นลางของพื้นที่โครงการตอไป
6) ถังเก็บตะกอนสวนเกิน (Sludge Storage Tank) รองรับตะกอนสวนเกินจากถังตกตะกอน ทําหนาที่
เก็บกักตะกอน โดยออกแบบใหถังเก็บตะกอนมีปริมาตรเทากับ 6.3 ลบ.ม. มีระยะเวลาเก็บกักตะกอนประมาณ 90 วัน โดย
จะประสานงานเจาหนาที่สํานักงานเขตคลองเตยเก็บขนตะกอนทุกเดือน หรือตามความเหมาะสมตอไป
7) ถังน้ําใส (Effluent Tank) มีปริมาตรสุทธิเทากับ 16.2 ลบ.ม. และมีระยะเวลาในการกักเก็บประมาณ 2
ชั่วโมง ทําหนาที่ในกักเก็บน้ําใสที่ผานการตกตะกอนแลว เพื่อรอระบายออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
หนวยบําบัดน้ําเสียตางๆ ไดรับการออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เปนที่ยอมรับ
(ตารางที่ 2.4-1) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก มีปริมาณความสกปรกในรูป
บีโอดีระบายออกไมเกิน 20 มก./ล. จะระบายผานระบบทอระบายน้ําของโครงการกอนออกสูระบบระบายน้ําสาธารณะหรือ
นําไปใชรดน้ําตนไมตอไป
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ทางโครงการมีมาตรการนําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดมาใชประโยชน โดยนําน้ําทิ้งกลับมารดน้ําตนไมในพื้นที่
โครงการ ซึ่งโครงการจะติดตั้งระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติ โดยใชระบบทอน้ําซึมดิน โดยน้ําทิ้งจากถังเก็บน้ําใสที่จัดเตรียมไว
จะถูกปมผานระบบรดน้ําตนไมเพื่อไปใชรดน้ําตนไมในพื้นที่สีเขียวของโครงการ น้ําทิ้งดังกลาวจะไมสงกลิ่นเหม็นรบกวนตอ
ผูพักอาศัย เนื่องจากไดผานการบําบัดจนมีคุณภาพอยูในมาตรฐานแลว จึงไมมีกลิ่นเหม็นรุนแรง และทางโครงการเลือกเวลา
ในการรดน้ําตนไมในชวงเชา
อัตราการการรดน้ําตนไม
พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลาง
∴ ปริมาณการใชน้ําในการรดน้ําตนไมเทากับ

14.0
มม./วัน
591
ตรม.
(591 x 14)
ลบ.ม./วัน
1,000
= 8.3 ลบ.ม./วัน

ดังนั้น ปริมาณความตองการใชน้ําในการรดน้ําตนไมของโครงการเทากับ 8.3 ลบ.ม./วัน โครงการจะนํา
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมารดน้ําตนไม ซึ่งปริมาณน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวของโครงการมีปริมาณ 182.2 ลบ.ม./วัน
ดังนั้น ปริมาณน้ําทิ้งที่จะระบายลงสูทอระบายน้ําสาธารณะดานหนาโครงการจึงเหลือเทากับ 173.9 ลบ.ม./วัน
นอกจากนี้ ทางโครงการจะทําการติดตั้งมิเตอรไฟฟาในสวนของระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใชในการติดตาม
ตรวจสอบการเดินระบบบําบัดน้ําเสียในระยะดําเนินการตอไป ทั้งนี้ คาไฟฟาที่ใชในการเดินระบบบําบัดน้ําเสียประมาณ
38,640 บาทตอเดือน
2.4.2.4 ระบบกําจัดกาซมีเทน และละอองน้ําเสีย
โครงการไดจัดใหมีระบบกําจัดกาซมีเทนและละอองน้ําเสีย (Aerosol) ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ํา
เสียของโครงการ เพื่อลดผลกระทบตอภาวะโลกรอนอันเนื่องมาจากการระบายกาซมีเทนออกสูบรรยากาศโดยตรงและ
ผลกระทบตอสุขภาพของผูพักอาศัยในโครงการจากเชื้อโรคที่ปะปนมากับละอองน้ําเสีย ดังนี้
โครงการไดจัดใหมีระบบกําจัดกาซมีเทนที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ โดยจะทํา
การตอทอระบายอากาศเพื่อรวบรวมกาซมีเทนจากถังแยกกาก ซึ่งจะมีปริมาณกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของโครงการประมาณ 2,506.86. ล./วัน หรือ 0.105 ลบ.ม./ชม. ทั้งนี้ การกําจัดดวยการเผาอาจไมเหมาะสมเนื่องจาก
ปริมาณกาซที่เกิดมีปริมาณนอยเกินไป (ปริมาณกาซมีเทนที่เหมาะสมตอการเผาไหมควรมีปริมาณอยางนอย 10-15 ลบ.ม./
ชม.ม, อางอิงจาก Nikiema, J. et al., 2007) ดังนั้น โครงการจึงไดเลือกใชการบําบัดกาซมีเทนดวย Biological Oxidation
ซึ่ง จากการศึ ก ษาตั ว กลางหลากหลายชนิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของตั ว กลางพบว า การใช ปุ ย หมั ก พร อ มใช ง าน (Mature
Compost) สามารถกําจัดกาซมีเทนไดที่ปริมาณกาซชีวภาพ 2,400 ล./ตรม.-วัน โดยโครงการเลือกใชดินรวนรวมกับปุย
กทม.
ดังนั้น ทางโครงการตองจัดเตรียมบอดินที่สามารถบําบัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้น โดยปริมาณกาซมีเทน
เกิดขึ้นอัตรา 2,506.86. ล./วัน หรือเทียบเทากาซชีวภาพ 4,186.45 ล./วัน ตองใชพื้นที่ประมาณ 2 ตรม. โดยโครงการจะ
จัดเตรียมบอดินขนาด 2.2 × 2.2 ม. หรือขนาด 4.84 ตรม. ความลึก 1.1 เมตร
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บอดินบําบัดมีเทนที่โครงการจัดเตรียมไว ที่กนหลุมจะใชดินทรายรองไวเพื่อปองกันน้ําทวม และจะทํา
การตอทอกาซมีเทนใหระเหยผานดินรวนหรือปุย ซึ่งจะปดปากทอดวยตาขายไนลอน เพื่อปองกันไมใหภายในทอเกิด
การอุดตัน จากนั้นจะกลบทอดวยดินรวนหรือปุยและทําการปลูกตนไมไวดานบน
นอกจากนี้ โครงการไดพิจารณาการจัดการละอองน้ําเสีย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยที่
ปลายทอVent จากถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังเก็บและยอยตะกอนสวนเกิน (Sludge Storage and Digestion
Tank) จะทําการติดตั้งทอ Vent ขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร พรอมใสถานไวภายใน เพื่อกรองอากาศที่ออกจากถัง
ดังกลาวโดยทําการเปลี่ยนถานทุก 2 เดือน ซึ่งถานที่เปลี่ยนจะนําไปขุดกลบฝงดินในพื้นที่ของโครงการ
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ตารางที่ 2.4-1
รายละเอียดหนวยบําบัดน้ําเสียของโครงการและเกณฑมาตรฐานการออกแบบ
หนวยบําบัดน้ําเสีย
1. ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank)
2. ถังเกรอะ (Septic Tank)

ขนาดบอที่ออกแบบ

คาการออกแบบที่สําคัญ

 ปริมาตรเก็บกัก 12 ลบ.ม.
 ปริมาตรเก็บกัก 90.3 ลบ.ม.

 ระยะเวลาเก็บกัก 2.4 ชม.
 ระยะเวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง
 BOD น้ําเสียที่เขาระบบ 250 มก./ล.
 BOD ออก 125 มก./ล.
 ระยะเวลาเก็บกัก 1.5 ชั่วโมง







ระยะเวลากักเก็บไมนอยกวา 30 นาที3/
ระยะเวลากักเก็บไมนอยกวา 4 ชม.2/
BOD น้ําเสียที่เขาระบบ 250 มก./ล.1/
BOD ออก 90-380 มก./ล.3/
ระยะเวลากักเก็บไมนอยกวา 4 ชม.2/

ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

 ระยะเวลาเก็บกัก 19 ชม.
 F/M 0.10
 MLSS 4,000 มก./ล.
 ระยะเวลาเก็บกัก 2 ชม.
 Surface loading 20 ลบ.ม./ตร.ม./วัน
 พื้นที่ผิวของถังตกตะกอน 12.9 m2
 สามารถกักเก็บตะกอนไดนานถึง 90 วัน
แตจะไดรับการกําจัดโดยรถดูดสิ่งปฏิกูลของ
สํานักงานเขตฯประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
 ระยะเวลากักเก็บ 2 ชม.






ระยะเวลากักเก็บ 3-6 ชม.
F/M Ratio = 0.1-0.6
MLSS 2,500 - 4,000 มก./ล.
Surface loading 16.28-32.56 ลบ.ม./ตร.ม./วัน2/

ผานเกณฑ

3. ถังปรับอัตราการไหลและปรับสภาพน้ํา  ปริมาตรเก็บกัก 12.6 ลบ.ม.
เสีย (Equalization Tank)
4. ถังเติมอากาศ (Aeration Tank)
 ปริมาตรเก็บกัก 161.25 ลบ.ม

5. ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

 ปริมาตรเก็บกัก 19.35 ลบ.ม.

6. ถังเก็บตะกอนสวนเกิน
(Sludge Storage Tank)

 ปริมาตรเก็บกัก 6.3 ลบ.ม.

7. ถังน้ําใส (Effuent Tank)

 ปริมาตรเก็บกัก 16.2 ลบ.ม.

เกณฑมาตรฐานที่ใชในการออกแบบ

 ระยะเวลากักเก็บ 20-100 วัน2/

-

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ

ผานเกณฑ

ผานเกณฑ

ผานเกณฑ

-

หมายเหตุ : เอกสารอางอิงคาการออกแบบ
1/
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม “แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ, 2542
2/
Metcalf & Eddy 3rd “Wastewater Engineering”, 1991
3/
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน “การบําบัดน้ําเสีย”, 2539
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2.4.3 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
2.4.3.1 ระบบระบายน้ําฝน
การออกแบบระบบระบายน้ําฝนของโครงการ คิดที่คาบยอนกลับ (Return Period) 5 ป ความเขมของ
ปริมาณน้ําฝน (Rainfall Intensity) (อางอิงจากเอกสารความสัมพันธระหวางความเขมฝน-ชวงเวลา-ความถี่ฝนของภาค
ตางๆ ในประเทศไทย โดยสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน, 2542) คาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) กอน
พัฒนาโครงการ เทากับ 0.30 (พื้นผิวรกราง) และคาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) หลังพัฒนาโครงการ เทากับ 0.62 โดย
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่โลงวางไมมีสิ่งปลูกสรางปกคลุมไปเปนพื้นที่พักอาศัยที่ประกอบไปดวยอาคารพักอาศัย ลานจอด
รถ พื้นที่ถนน และพื้นที่สีเขียว จึงทําใหคาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) ภายหลังพัฒนาโครงการมีคาสูงกวากอนพัฒนา
โครงการ ดังนั้น ปจจุบันอัตราการระบายน้ําออกจากพื้นที่โครงการในชวงที่มีฝนตกจึงต่ํา เนื่องจากน้ําฝนสวนใหญซึมซับลง
สูดิน เมื่อมีโครงการจะมีพื้นที่ที่เปนคอนกรีตปกคลุมเปนสวนใหญทําใหน้ําฝนระบายออกสูพื้นที่ภายนอกโครงการเกือบ
ทั้งหมด ดังนั้น เมื่อมีโครงการจึงตองมีการหนวงน้ําฝนเอาไวเนื่องจากอัตราการระบายน้ําจะสูงกวาในสภาพปจจุบัน ทั้งนี้
ระบบระบายน้ําฝนของโครงการประกอบดวยระบบระบายน้ําฝนภายในอาคารและรอบอาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระบบระบายน้ําภายในโครงการจะเปนระบบทอแยกระหวางน้ําฝนและน้ําเสีย โดยน้ําฝนที่ตกลงบริเวณ
พื้นที่ถนน ลานจอดรถ พื้นที่สีเขียว หลังคาอาคาร และพื้นที่วาง จะไหลลงสูรางระบายน้ําขนาดกวาง 0.30 เมตร และลึก
0.25 เมตร และทอระบายน้ําฝนขนาด Ø 0.5 ม. ความลาดชัน 1:500 โดยมีบอพักตรวจการระบาย (Manhole) ทุกระยะ ซึ่ง
บอพักตรวจการระบายจะมีฝาตะแกรงเหล็กสําหรับตรวจสอบการไหลของน้ํา และบอสุดทายกอนระบายน้ําออกจาก
โครงการจะเปนบอตรวจการระบายน้ําและดักเศษขยะ เพื่อดักเศษขยะที่ติดกับตะแกรงออกไปกําจัด
ทั้งนี้ ปริมาณน้ําฝนที่โครงการจะตองหนวงเอาไวมีปริมาณ 39.79 ลบ.ม. โดยโครงการไดจัดใหมีบอ
หนวงน้ําขนาดความจุ 40 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอในการชะลอน้ําไวภายในโครงการกอนระบายออก ทั้งนี้ โครงการจะใชปมใน
การสูบระบายออก เพื่อชวยควบคุมอัตราการระบายน้ําออกจากโครงการใหมีคาเทากับ 0.0258 ลบ.ม./วินาที ไมใหเกิน
อัตราการระบายน้ํากอนการพัฒนาโครงการซึ่งเทากับ 0.0258 ลบ.ม./วินาที โดยทอระบายน้ําทิ้งของโครงการจะตอเชื่อมกับ
ทอระบายน้ําสาธารณะของสํานักงานเขตคลองเตยบริเวณดานหนาโครงการ
2.4.3.2 ระบบระบายน้ําที่ผานการบําบัด
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจากระบบบําบัดน้ําเสียปริมาณ 182.20 ลบ.ม./วัน จะถูกระบายผานทอ
ระบายน้ําทิ้ง ขนาด Ø 6 นิ้ว หรือ 0.15 ม. เพื่อลงสูบอพักน้ําสุดทาย ซึ่งไดติดตั้งตะแกรงดักขยะ กอนที่จะระบายลงสู
ทอระบายน้ําทิ้งสาธารณะดานหนาโครงการขนาด Ø 1.5 ม.
2.4.3.3 การปองกันน้ําทวม
จากขอมูลน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 22 จนถึงซอยสุขุมวิท 34 ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งโครงการนั้น ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2540 พบวา มีระดับน้ําทวมประมาณ 0.15-0.20 ม. โดยทวมเปนระยะเวลาประมาณ 3 ชม. (สํานักการ
ระบายน้ํา, 2553) แตในชวงวิกฤตการณน้ําทวมครั้งใหญ ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมานั้น บริเวณพื้นที่โครงการไมประสบ
ภัยน้ําทวมแตอยางใด ทั้งนี้ การเกิดน้ําทวมขังบริเวณดังกลาวเกิดจากฝนตกหนักและการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดการ
ทวมขังเปนครั้งคราว และระดับน้ําจะลดภายหลังฝนหยุดตกแลวโดยไมไดทวมขังเปนระยะยาวแตอยางใด
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พื้นที่โครงการตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท โดยระดับพื้นชั้นที่ 1 ของอาคารโครงการอยูสูงกวาระดับถนน
สุขุมวิทประมาณ 1.00 เมตร ซึ่งจากสถิติน้ําทวมของสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร พบวาบริเวณถนนสุขุมวิท
ขางตน นั้น จะมีน้ําทวมประมาณ 0.15-0.20 ม. ดังนั้น ระดับพื้นชั้นที่ 1 ของอาคารโครงการจึงอยูสูงกวาระดับน้ําทวม
ดังกลาว อยางไรก็ตาม โครงการไดจัดใหมีบอหนวงน้ําบริเวณดานหนาโครงการ ซึ่งจะมีประตูน้ําโดยในกรณีเกิดน้ําทวม
บริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการดังเชนวิกฤตน้ําทวมที่เกิดขึ้นในป 2554 นั้น โครงการจะทําการปดกั้นประตูน้ําไมใหน้ําจาก
ภายนอกไหลเขามาในระบบระบายน้ําของโครงการ และใชปมสูบน้ําออกจากโครงการตอไป
2.4.4 การจัดการมูลฝอย
2.4.4.1 แหลงกําเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ
แหลงกําเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผูใชบริการในสวนตางๆ ไดแก หองพักอาศัย สวน
นันทนาการ และหองออกกําลังกาย เปนตน มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนมูลฝอยชุมชน สวนใหญประกอบดวย พลาสติก
กระดาษ และเศษอาหารสด ปริมาณมูลฝอยของโครงการประเมินไดจากเกณฑอัตราการเกิดมูลฝอยที่ 1 กก./คน/วัน หรือ 3
ลิตร/คน/วัน ดังนี้
1) สวนหองพักอาศัย ประเมินจากจํานวนหองพัก 265 หอง คิดเปนจํานวนผูพักอาศัย 1,125 คน
 อัตรามูลฝอยที่เกิดขึ้นเทากับ
3,375
ลิตร/วัน
2) สวนพนักงานโครงการ ประเมินจากจํานวนพนักงาน จํานวน 10 คน/วัน
 อัตรามูลฝอยที่เกิดขึ้นเทากับ
30
ลิตร/วัน
3) สวนกลาง ประมาณ 10% ของมูลฝอยจากสวนผูพักอาศัยและพนักงานของโครงการ
 อัตรามูลฝอยที่เกิดขึ้นเทากับ
340.5
ลิตร/วัน
ดังนั้น อัตราการเกิดมูลฝอยของโครงการ

= 3,375 + 30 + 340.5
= 3,745.5
ลิตร/วัน
= 3.75
ลบ.ม./วัน

ดังนั้น ปริมาตรหองพักมูลฝอยที่ตองออกแบบ

= 3.75 × 3
= 11.25

ลบ.ม.

2.4.4.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ
โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ซึ่งเปนภาชนะแยกประเภทสําหรับมูลฝอยเปยก มูลฝอยแหง
และมูลฝอยอันตราย ขนาด 150 ลิตร ซึ่งมีถุงสีดําสวมรองรับอีกที และมีฝาปดมิดชิด ตั้งไวภายในหองพักมูลฝอยชั่วคราว
ประจําชั้นพักอาศัยแตละชั้น นอกจากนี้ ยังมีภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไวบริเวณพื้นที่สวนกลาง เชน บริเวณโถงทางเดิน โถง
ลิฟต และโถงพักคอย เปนตน โดยจะจัดภาชนะรองรับมูลฝอยใหเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง
ภายในหองพักมูลฝอยชั่วคราวประจําชั้นพักอาศัยโครงการจะจัดใหมีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท เพื่อ
เปนการสงเสริมใหผูพักอาศัยทําการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยกําหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมีตัวอักษร
แสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยใหชัดเจน ดังนี้
- ถังรองรับมูลฝอยแหง สีฟา ภายในมีถุงสีดํารองรับมูลฝอยอีกชั้น
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- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงสีดํารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยเปยก สีเขียว ภายในมีถุงสีดํารองรับมูลฝอยอีกชั้น
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงสีแดงรองรับมูลฝอยอันตราย
การเขาเก็บรวบรวมมูลฝอยในแตละชั้นของอาคาร เปนหนาที่ของพนักงานทําความสะอาดของโครงการ
ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ในชวงเชา มูลฝอยเหลานี้จะถูกรวบรวมใสถุงสีดําจําแนกตามประเภทและมัดปากถุง
ใหแนน จากนั้นจะบรรจุใสภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อปองกันการปนเปอนหรือการรั่วไหลของน้ําชะจากมูลฝอย โดยมีรถเข็น
สําหรับขนยายมูลฝอยผานลิฟตบริการจากที่พักมูลฝอยชั่วคราวไปยังที่พักมูลฝอยรวม ตั้งอยูชั้นลางของอาคาร โดยหองพัก
มูลฝอยรวมของโครงการจะแยกเปนที่พักมูลฝอยแหงและมูลฝอยเปยก เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัด โดยพนักงานจะทําการ
คัดแยกประเภทมูลฝอยเปยกและมูลฝอยแหงอีกครั้งในบริเวณที่พักมูลฝอยแหงเทานั้น โดยพนักงานจะใสผาปดจมูก ถุงมือ
ยาง รองเทาบูท และใชที่คีบมูลฝอยในการคัดแยก เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
สําหรับมูลฝอยอันตรายนั้นทางโครงการจะประสานงานกับสํานักงานเขตคลองเตย เขามาเก็บขนเดือน
ละ1 ครั้ง (สํานักงานเขตคลองเตย ใหบริการเก็บขนมูลฝอยอันตราย ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน) และหากมีปริมาณมูล
ฝอยอันตรายเพิ่มขึ้น ทางโครงการจะจัดหาถังรองรับมูลฝอยเพิ่มเติมใหเพียงพอ สวนมูลฝอยรีไซเคิลทางโครงการจัดใหมี
เจาหนาที่คัดแยกออกจากมูลฝอยแหง ทางโครงการจะประสานงานใหรานรับซื้อของเกาเขามาทําการซื้อ-ขาย เดือนละ 1
ครั้ง
2.4.4.3 หองพักมูลฝอยและการกําจัดมูลฝอย
หองพักมูลฝอยของโครงการ ตั้งอยูชั้นลางของอาคารทางทิศ โดยหองพักมูลฝอยของโครงการแบงเปน
หองพักมูลฝอยเปยก มีปริมาตรเก็บกัก 5.76 ลบ.ม. (ความสูงกักเก็บขยะ 1.5 ม.) สําหรับเปนที่พักมูลฝอยเปยก และ
หองพักมูลฝอยแหง มีปริมาตรเก็บกัก 5.76 ลบ.ม. (ความสูงกักเก็บขยะ 1.5 ม.) สําหรับเปนที่พักมูลฝอยแหงและมูลฝอย
อันตราย รวมปริมาตรเก็บกักมูลฝอยของโครงการทั้งหมดเทากับ 11.52 ลบ.ม. หองพักมูลฝอยมีลักษณะเปนหองคอนกรีต
เสริมเหล็กและมีประตูเหล็กสําหรับปด-เปด หองพักมูลฝอยเปยกและหองพักมูลฝอยแหงสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการไดไมต่ํากวา 3 วัน ดังนั้น ในกรณีที่ทางสํานักงานเขตคลองเตย ไมสามารถใหบริการเก็บขนได
ตามปกติ (ชวงเวลาในการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขตคลองเตย บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ 23.00-06.00 น.) ก็จะไมมี
ขยะลนออกมากอใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแตอยางใด
ในดานการดูแลรักษาหองพักมูลฝอย จะจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดลางทําความสะอาดทุกสัปดาห
น้ําลางทําความสะอาดจะถูกรวบรวมผานทอระบายน้ําเพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเพื่อบําบัดใหไดตามมาตรฐานน้ํา
ทิ้งจากอาคารประเภท ก. กอนระบายทิ้งตอไป
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2.4.5 ระบบไฟฟา
2.4.5.1 ระบบไฟฟาหลัก
ปริมาณการใชไฟฟาของโครงการประมาณ 1,865 kVA โดยแหลงใหบริการกระแสไฟฟาของโครงการ
จะไดจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เขตคลองเตย ผานระบบไฟฟาแรงสูงขนาด 24 KV โดยโครงการไดออกแบบติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาชนิด Dry Type ขนาด 2,000 kVA จํานวน 1 ชุด ระบบไฟฟาของโครงการเชื่อมตอกับระบบจายไฟฟาของ
กฟน. โดยมีแผงจายไฟหลัก (Main Distribution Board, MDB) เมื่อผาน MDB แลวจะไปที่แผงควบคุมยอย (Sub Panel
Distribution, SPD) ในแตละชั้นเพื่อจายไฟใหแกสวนตางๆ ในอาคารตอไป ทั้งนี้ เพื่อปองกันเหตุเพลิงไหม โครงการจะได
ติดตั้งระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรและระบบปองกันไฟฟาเกินปริมาณที่กําหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว
ดวย
2.4.5.2 ระบบไฟฟาสํารอง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันมีผลทําให กฟน. ไมสามารถจายไฟฟาใหกับระบบไฟฟาหลักของโครงการ
ไดนั้นทางโครงการฯ ไดจัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองจํานวน 1 ชุด ขนาด 250 kVA ติดตั้งที่หองเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง ตั้งอยูชั้นที่ 1 ของอาคาร ระบบไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานได
โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน โดยจายไฟฟาไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ระบบไฟฟาสํารองใน
โครงการจะรองรับระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm system) ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) ปาย
บอกทางออกและหนีไฟ (Exit sign) ระบบอัดอากาศและระบบดับเพลิง เปนตน
2.4.5.3 ระบบปองกันน้ําทวมบริเวณหองหมอแปลงไฟฟาและหองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ปริมาณการใชไฟฟาของโครงการประมาณ 1,865 kVA โดยแหลงใหบริการกระแสไฟฟาของโครงการ
จะไดจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เขตคลองเตย ผานระบบไฟฟาแรงสูงขนาด 24 KV ปจจุบัน การไฟฟานครหลวงได
จายไฟฟาดวยระบบใตดินบริเวณถนนสุขุมวิทเริ่มจากซอยสุขุมวิท 1 ถึงซอยสุขุมวิท 81 และซอยแยกถนนสุขุมวิท ทั้งนี้
เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา และเพื่อความสวยงามของภูมิทัศนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งนี้ โครงการไดออกแบบ
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิด Dry Type ขนาด 2,000 kVA จํานวน 1 ชุด ตั้งอยูที่หองไฟฟาหลักบริเวณชั้นลางของโครงการ
ดังนั้น จึงคาดวาไมมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอพื้นที่บริเวณโดยรอบโดยผูออกแบบไดออกแบบใหพื้นหองหมอแปลงไฟฟาอยู
สูงกวาระดับถนนสุขุมวิทประมาณ 1.00 เมตร และแทนหมอแปลงไฟฟาอยูสูงจากพื้นหอง 0.10 เมตร รวมความสูงหมอ
แปลง 1.10 เมตร จากระดับถนนสุขุมวิท
จากขอมูลน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 22 จนถึงซอยสุขุมวิท 34 ซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งโครงการนั้น ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2540 พบวา มีระดับน้ําทวมประมาณ 0.15-0.20 ม. โดยทวมเปนระยะเวลาประมาณ 3 ชม. (สํานักการ
ระบายน้ํา, 2553) แตในชวงวิกฤตการณน้ําทวมครั้งใหญ ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมานั้น บริเวณพื้นที่โครงการไมประสบ
ภัยน้ําทวมแตอยางใด ทั้งนี้ การเกิดน้ําทวมขังบริเวณดังกลาวเกิดจากฝนตกหนักและการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดการ
ทวมขังเปนครั้งคราว และระดับน้ําจะลดภายหลังฝนหยุดตกแลวโดยไมไดทวมขังเปนระยะยาวแตอยางใด
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท โดยระดับพื้นชั้นที่ 1 ของอาคารและระดับพื้นหองหมอแปลง
ไฟฟาของโครงการอยูสูงกวาระดับถนนสุขุมวิทประมาณ 1.00 เมตร โดยแทนหมอแปลงไฟฟาอยูสูงจากพื้นหอง 0.10 เมตร
รวมความสูงหมอแปลง 1.10 เมตร จากระดับถนนสุขุมวิท ซึ่งจากสถิติน้ําทวมของสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานคร
พบวาบริเวณถนนสุขุมวิทขางตนนั้น จะมีน้ําทวมประมาณ 0.15-0.20 ม. ดังนั้น ระดับพื้นชั้นที่ 1 ของอาคารโครงการและ
ระดับพื้นหองหมอแปลงจึงอยูสูงกวาคาระดับน้ําทวมตามสถิติที่ผานมาดังกลาว
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อยางไรก็ตาม ทางโครงการไดจัดใหมีมาตรการปองกันน้ําทวมบริเวณหองหมอแปลงไฟฟา และหอง
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง โดยในกรณีที่เกิดอุทกภัย โครงการจะทําการติดตั้งผนังกั้นน้ําอลูมิเนียม ซึ่งมีความสูง 1 เมตร ปด
กั้นบริเวณประตูทางเขาหองหมอแปลงไฟฟาและหองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองไว
นอกจากนี้ โครงการวางแนวไฟฟาแรงสูงใตดิน โดยทางการไฟฟานครหลวง (กฟน.) จะเปน
ผูดําเนินการรอยสายแรงสูงใตดินประเภท XLPE ใหกับโครงการ (เปนขอกําหนดของ กฟน.) ซึ่งสายประเภทนี้ใชกับงานใต
ดินโดยจะมีฉนวนที่เรียกวา “Water Blocking Layer” ปองกันไมใหน้ําไหลหรือแทรกซึมผานเขาไปในฉนวนได ดังนั้น
ในชวงที่มีน้ําทวม แนวไฟฟาแรงสูงใตดินจึงไมมีผลกระทบในเรื่องของกระแสไฟฟารั่วไหล ที่อาจสงผลตอผูพักอาศัยใน
โครงการ
สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอระบบไฟฟาในโครงการ และความปลอดภัยของผูพักอาศัย
ในโครงการ ในกรณีเกิดน้ําทวมบริเวณพื้นที่โครงการ และมาตรการติดตามตรวจสอบ มีดังนี้
1) ควบคุมการกอสรางหองหมอแปลงไฟฟา ใหไดคาระดับตามที่ออกแบบไว โดยพื้นหองหมอแปลง
ไฟฟาอยูสูงกวาระดับถนนสุขุมวิทประมาณ 1.00 เมตร และแทนหมอแปลงไฟฟาอยูสูงจากพื้นหอง 0.10 เมตร รวมความสูง
หมอแปลง 1.10 เมตร จากระดับถนนสุขุมวิท
2) จัดใหมีมาตรการปองกันน้ําทวมบริเวณหองหมอแปลงไฟฟาและหองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง โดยใน
กรณีที่เกิดอุทกภัย โครงการจะทําการติดตั้งผนังกั้นน้ําอลูมิเนียม ซึ่งมีความสูง 1 เมตร ปดกั้นบริเวณประตูทางเขาหองหมอ
แปลงไฟฟาและหองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองไว
3) จัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในพื้นที่สวนกลางของโครงการเปนประจําทุกป เพื่อความปลอดภัย
4) หากในกรณีที่เกิดน้ําทวมบริเวณพื้นที่โครงการ ใหดําเนินการแจงไปที่การไฟฟานครหลวง เขต
คลองเตย โทร. 0-2249-1317 หรือ 0-2348-5222 เพื่อสงเจาหนาที่มาประเมินถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและพิจารณาตัด
กระแสไฟฟา
5) หากในกรณีที่คาดวาจะเกิดน้ําทวมสูงบริเวณพื้นที่โครงการ ใหดําเนินการดังนี้
กอนน้ําทวม
- ใหทําการเคลื่อนยายเครื่องใชไฟฟาไปในจุดที่น้ําทวมไมถึง
- ตัดวงจรไฟฟาเครื่องใชไฟฟาที่ไมสามารถเคลื่อนยายได
- ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟารั่วที่เมนสวิตช
ระหวางน้ําทวม
- ใหตัดไฟที่เมนสวิตชในชั้นที่น้ําทวมถึงทันที
- เมื่อยืนอยูในน้ําหรือเหยียบน้ําหรือพื้นที่ชื้นแฉะตองไมเปดสวิตชหรือเสียบปลั๊กอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
- หากพบเห็นสายไฟขาด หรืออุปกรณเครื่องใชไฟฟาแชน้ําอยู หามเขาใกลหรือจับตองโดยเด็ดขาดใหรีบ
แจงการไฟฟานครหลวง กฟน. โทร.1130 กด 8 หรือแจงไปที่การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย โทร.
0-2249-1317 หรือ 0-2348-5222 เพื่อสงเจาหนาที่ไปดําเนินการแกไข
- กรณีใชเครื่องสูบน้ําตองติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วปองกันไฟดูด
หลังน้ําทวม
- เบื้องตนตองตรวจสอบเมนสวิตช และสายไฟฟาใหมีสภาพสมบูรณ
- เตารับและสวิตชไมเปยกชื้นและไมมีน้ําขัง
จัดทําโดย
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- เครื่องใชไฟฟาที่แชอยูในน้ําตองตรวจสอบกอนใช เพื่อความปลอดภัย
(ที่มา: การไฟฟานครหลวง. 2554. คําแนะนําการใชไฟฟาอยางปลอดภัยในวิกฤตน้ําทวม)
2.4.6 ระบบปองกันอัคคีภัย
โครงการไดจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุม
อาคาร อุปกรณปองกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงตางๆ ไดรับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ประกอบดวยอุปกรณ
และลักษณะการทํางาน ดังนี้
2.4.6.1 ระบบตรวจสอบและแจงเหตุเพลิงไหม
ระบบตรวจสอบและแจงเหตุเพลิงไหมของโครงการเปนระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจจับและแจงเหตุ
เพลิงไหมในลักษณะจุด หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุใหผูรับแจงไดรับทราบ ระบบประกอบดวยอุปกรณและลักษณะการทํางาน
ดังนี้
 แผงควบคุมระบบแจงเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel; FCP) หรือแผงควบคุมหลักชนิด
ลอยติดผนัง ติดตั้งไวภายในหองวิศวกรชั้นที่ 1 ของอาคาร ทําหนาที่เปนศูนยรวมการรับสงสัญญาณตรวจจับอัคคีภัยไปยัง
อุปกรณแจงสัญญาณชนิดตางๆ โดยมีแผงควบคุมยอย (Monitor/Control Module) ติดตั้งไวในแตละชั้นของอาคาร เพื่อทํา
หนาที่รับสงและแจงสัญญาณอัคคีภัยไปยังแผงควบคุมหลัก ซึ่งจะแสดงบริเวณที่เกิดเหตุที่แผงแจงเหตุเพลิงไหม เพื่อแจงให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ
 เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector; H) เปนแบบ Rate of Rise and Fixed Temperature
ชนิดลอยบนเพดาน เครื่องตรวจจับความรอนจะแจงสัญญาณเมื่อตรวจพบความรอนสูงเกินกวา 135ºF ติดตั้งที่บริเวณ
หองครัวของหองชุดพักอาศัย เปนตน
 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector; SD) เปนแบบใชไอออน (Photoelectric Type) ในการ
ตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม ทั้งควันชนิดที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลาและที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ทํา
ใหสามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยไดในระยะเริ่มตน โดยเครื่องตรวจจับจะมีปฏิกิริยาไวตอกาซที่เกิดจากการลุกไหมและ
ควัน โดยไมจําเปนตองมีเปลวไฟหรือความรอนเปนสิ่งกระตุนการทํางานเปนชนิดติดลอยบนเพดาน ติดตั้งบริเวณโถงพัก
คอย หองเก็บจดหมาย สํานักงานนิติบุคคล หองประชุมหองวิศวกร หองไฟฟา MDB หองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
หองสมุด ทางเดินรถบนอาคาร โถงลิฟตโดยสาร โถงทางเดิน หองออกกําลังกาย และภายในพื้นที่หองนอนและหองนั่งเลน
ของหองชุดพักอาศัย เปนตน
 อุปกรณสงเสียงสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices) ประกอบดวยอุปกรณสงเสียง
สัญญาณแบบกระดิ่งสัญญาณชนิดติดลอย (Alarm Bell) ซึ่งจะติดตั้งอยูในทุกชั้นของอาคารบริเวณบันไดหนีไฟและโถงลิฟต
คูกับปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) ซึ่งเปนชนิดแบบกดปุมโดยมีแทงแกวหรือกระจกปองกันกด
ในสภาวะปกติ ระบบการทํางานในกรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณจะสงเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งชั้นที่เกิดเหตุ และชั้นบน/ชั้น
ลางถัดไปอีก 2 ชั้น เสียงสัญญาณจะไมหยุดดัง จนกวาจะมีผูควบคุมกดสวิทซตัดเสียง
การทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม จะเริ่มเมื่ออุปกรณตรวจพบควันหรือความรอนใน
ระดับที่จะกอใหเกิดเพลิงไหมได อุปกรณจะสงสัญญาณอัตโนมัติเขาสูแผงควบคุมระบบแจงเหตุ ซึ่งจะแจงเหตุเพลิงไหม
พรอมทั้งโซนที่เกิดเหตุดวยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่แผงแจงเหตุเพลิงไหม พรอมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุม
หลัก จนกวาผูควบคุมจะกดสวิทซตัดเสียง แตหลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยูจนกวาระบบจะกลับสูเหตุการณปกติ และถาไม
จัดทําโดย
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มีผูใดกดสวิทซตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว ระบบจะสงสัญญาณไปยังโซนหรือชั้นที่เกิดเพลิงไหมและชั้นอื่นที่อยูชั้นบน
และชั้นลางลงมาจํานวน 2 ชั้น รวมเปนสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทั้งหมด 5 ชั้น และเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที (เวลา
สามารถตั้งไดภายหลัง) ใหเกิดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทั่วทั้งอาคาร (General Alarm)
2.4.6.2 ระบบผจญเพลิง
โครงการจัดอยูในกลุมประเภทอาคารที่เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไมรุนแรง (Light Hazard
Occupancies) ตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ วสท. และ NFPA ซึ่งไดจัดแบงพื้นที่เสี่ยงตออัคคีภัยเปน 3 ระดับ
ดังนี้
1) ความเสี่ยงระดับที่ 1 ไดแก พื้นที่หองพัก สํานักงาน หองประชุม หองจัดเลี้ยง และหองน้ํารวม
2) ความเสี่ยงระดับที่ 2 ไดแก หองซักรีด หองเก็บของ หองครัว และหองไฟฟาและวิศวกรรม
3) ความเสี่ยงระดับที่ 3 ไดแก หองเครื่องทําน้ํารอน หองซอมบํารุง หองเก็บเอกสาร ที่จอดรถ หอง
เครื่องหอง AHU และหองเครื่องทําความเย็น
การออกแบบและติดตั้งอุปกรณในระบบผจญเพลิงของโครงการ จึงยึดถือตามมาตรฐานดังกลาวอยาง
เครงครัด ดังนี้
 ระบบน้ําสํารองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Water Reserve and Fire Pump) โครงการ
สํารองน้ําดับเพลิงไวไมนอยกวา 30 นาที ตามกฎหมาย แหลงน้ําดับเพลิงของโครงการมาจากถังสํารองน้ําใตดินความจุ
258.8 ลบ.ม. แบงเปนสํารองน้ําใช 172.8 ลบ.ม. และสํารองดับเพลิง 86 ลบ.ม. โดยใชลูกลอยเปนอุปกรณในการจัดสรรน้ํา
เพื่อใหเพียงพอตอการใชน้ําของอาคาร และสํารองน้ําสําหรับดับเพลิง โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม น้ําดับเพลิงจะถูกสูบจายไป
ยังสวนตางๆของอาคาร ดวยเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) จํานวน 2 ชุด สําหรับชั้นลาง ถึงชั้นที่ 16 (Low Zone) 1
ชุด และชั้นที่ 17 ถึงชั้นที่ 28 (High Zone) 1 ชุด และเครื่องสูบน้ํารักษาความดัน (Jockey Pump) เพื่อจายน้ําใหกับทอยืน
ของโครงการที่อัตราการจายน้ําสํารองดับเพลิงที่ 30 ลิตร/วินาที หรือ 500 แกลลอน/นาที สําหรับทอยืนทอแรก และ 15
ลิตร/วินาที หรือ 250 แกลลอน/นาที สําหรับทอยืนที่เหลือเปนเวลาอยางนอย 30 นาที โดยระบบทอน้ําดับเพลิงหรือทอยืน
(Standpipe System) เปนผิวโลหะเรียบขนาด ø 4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ ซึ่งครอบคลุมการทํางานทั่วพื้นที่ของอาคาร
โดยในชั้นลาง ถึงชั้นที่ 16 (Low Zone) สวนทอเมนแนวราบจากเครื่องสูบน้ําดับเพลิง มีคาการสูญเสีย
แรงดันจากแรงเสียดทานในเสนทอ (Friction Headloss) เทากับ 8.78 psi หรือ 6.14 เมตร อัตราการไหล 750 gpm และ
สวนทอยืนแนวดิ่งระบบดับเพลิง มีคาการสูญเสียแรงดันจากแรงเสียดทานในเสนทอ (Friction Headloss) เทากับ 1.48 psi
หรือ 1.03 เมตร อัตราการไหล 500 gpm
สวนในชั้นที่ 17-28 (High Zone) สวนทอเมนแนวราบจากเครื่องสูบน้ําดับเพลิง มีคาการสูญเสียแรงดัน
จากแรงเสียดทานในเสนทอ (Friction Headloss) เทากับ 8.78 psi หรือ 6.14 เมตร อัตราการไหล 750 gpm และสวนทอยืน
แนวดิ่งระบบดับเพลิง มีคาการสูญเสียแรงดันจากแรงเสียดทานในเสนทอ (Friction Headloss) เทากับ 2.98 psi หรือ 2.08
เมตร อัตราการไหล 500 gpm
 ระบบทอน้ําดับเพลิงหรือทอยืน (Standpipe System) ผิวโลหะเรียบขนาด ø 6 นิ้ว แบบทอเปยก
ทอยืนในโครงการจะครอบคลุมการทํางานทั่วพื้นที่ของอาคาร
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 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Sprinkler System) ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ใชประโยชนทุกสวนของ
อาคารโดยระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงทั้งหมดจะทํางานโดยเปดใหน้ําฉีดกระจายทันทีที่มีความรอนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่
กําหนด
 หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Department Connection) ติดตั้งบริเวณดานหนาโครงการ สําหรับรับน้ํา
จาก
รถดับเพลิงที่มีทอดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยวและมีลิ้นกันน้ํากลับ ลักษณะของหัวรับน้ําดับเพลิงของโครงการ
เปนอลูมิเนียมผสมทองเหลือง ชนิดขอตอสวมเร็ว จํานวน 1 ตัว ขนาด 6 × 2½ × 2 ½ นิ้ว สําหรับเชื่อมตอกับระบบ
ดับเพลิงของอาคาร
ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งใหมีระยะเขาถึงพื้นที่ทุกสวนของอาคารไมเกิน
30 ม. โดยจะติดตั้งไวบริเวณใกลกับบันไดหนีไฟและโถงลิฟตดับเพลิง ซึ่งแตละจุดจะติดตั้งใกลกับทอ น้ําดับเพลิง (Stand
Pipe) อุปกรณภายในตู ประกอบดวย


- สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Reel) ขนาด ø 25 มม. ยาว 100 ฟุต (30 ม.) และหัวตอแบบสวมเร็ว
ขนาด ø 65 มม. พรอมฝาครอบและโซรอย จํานวน 1 ชุด
- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เปนแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนดจํานวน
1 ถัง/ตู
2.4.6.3 ระบบลิฟทดับเพลิงและทางหนีไฟ
1) ลิฟตดับเพลิง (Fireman Lift)
โครงการจัดใหมีลิฟตดับเพลิงประจําอาคาร 1 ชุด โดยผนังหองโถงลิฟตดับเพลิงทําดวยวัสดุทนไฟ
และไดติดตั้งตูดับเพลิงอยูประจําในทุกชั้นของอาคาร ใหบริการตั้งแตชั้นลาง ถึงชั้นที่ 28 มีระยะลิฟตเคลื่อนที่ประมาณ 103
ม. และมีความเร็ว 150 ม./นาที (ปรับความเร็วโดยอัตโนมัติ) คิดเปนระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องระหวางชั้นลาง
ถึงชั้นบนสุดประมาณ 41.2 วินาที ซึ่งไมเกิน 1 นาที
2) บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair)
บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair) ของโครงการเปนบันไดหนีไฟชนิดภายในอาคารทุกบันได โดย
ใหบริการตั้งแตชั้นลางสุดจนถึงชั้นบนสุดของอาคาร โดยบันไดหนีไฟของโครงการมีจํานวน 2 ชุด ดังนี้
- บันไดหลัก M-ST มีความกวางเทากับ 1.5 ม. ใหบริการจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 28 ลูกตั้งขนาด
16.8-18 ซม. ลูกนอนขนาด 25 ซม. ขนาดความกวางของชานพักเทากับ 1.5 ม.
- บันไดหนีไฟ F-ST.1 มีความกวางเทากับ 0.9 ม. ใหบริการจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นหองเครื่องลิฟท/
หองเอนกประสงค ลูกตั้งขนาด 19.2-20 ซม. ลูกนอนขนาด 25 ซม. ขนาดความกวางของชานพัก
ไมนอยกวา 0.9 ม.

ดังนั้น เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร พบวา อัตราการระบายคนออกจาก
ประตูหนีไฟประมาณ 30 นาที ซึ่งไดเผื่อระยะเวลาการตกใจ และการหยุดพักเหนื่อยของผูอพยพหนีไฟประมาณ 5 นาทีไว
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บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

2-22

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ดวยแลว ทั้งนี้ระยะเวลาอพยพหนีไฟของอาคารไมเกิน 1 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริเวณบันไดหนีไฟทุกชุดได
ติดตั้งปายแสดงทางหนีไฟทั้งดานในและดานนอกของประตูใหมองเห็นไดชัดเจน และมีเครื่องใหแสงสวางฉุกเฉิน ที่สามารถ
ใหแสงสวางไดอยางตอเนื่องประมาณ 2 ชม. ติดตั้งในทุกชั้นของบันไดตําแหนงลิฟตดับเพลิง บันไดหนีไฟ เสนทางการ
อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลของโครงการ
3) ทางหนีไฟทางอากาศ
พื้นที่หนีไฟทางอากาศของอาคารโครงการตั้งอยูชั้นที่ 28 มีขนาดกวาง × ยาว ประมาณ 10 × 10
ม. คิดเปนพื้นที่เทากับ 100 ตรม. (ดังรูปที่ 2.5-22) พื้นที่หนีไฟทางอากาศของอาคารมีทางเดินเชื่อมตอกับบันไดหนีไฟ ซึ่ง
เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 สําหรับพื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการไมไดออกแบบใหมีพื้นที่
จอดเฮลิคอปเตอรแตอยางใด ดังนั้นในการอพยพชวยเหลือผูคนออกจากโครงการจะตองดําเนินการดวยความ
ระมัดระวัง และอยูภายใตความดูแลและการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ เชน ผูเชี่ยวชาญดานการอพยพหนีไฟทางอากาศ
ของกองบินกรมตํารวจเทานั้น
2.4.6.4 มาตรการฉุกเฉินในการอพยพผูคนกรณีเกิดอัคคีภัย
โครงการไดจัดใหมีมาตรการ/แผนปองกันและระงับอัคคีภัย และอพยพผูคนออกจากอาคาร จะอยูใน
ความรับผิดชอบของทีมฉุกเฉิน (Emergency Team) โดยมีผูจัดการนิติบุคคลของโครงการเปนผูอํานวยการดับเพลิง/
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ทําหนาที่สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติการตามแผนปองกันและระงับอัคคีภัย และประสานงานกับ
หนวยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอก
ในการอพยพผูคนออกจากอาคาร ทีมฉุกเฉินของโครงการจะดําเนินการตามมาตรการปฏิบัติในการ
อพยพผูคนออกจากอาคาร (Evacuation Procedure) โดยมีจุดรวมพล (Point of Assembly) 2 แหง ซึ่งอยูใกลเคียงกัน
บริเวณดานหนาโครงการ โดยเชื่อมตอกับถนนภายในโครงการและสามารถออกสูถนนดานหนาโครงการไดโดยสะดวก โดย
ปกติใชประโยชนเปนพื้นที่สีเขียว พื้นที่รวมพลของโครงการมีขนาด 292.7 ตรม. (หักพื้นที่โคนตนไมแลว) สามารถรองรับผู
อพยพหนีไฟไดไมนอยกวา 1,170 คน คิดเปนสัดสวนพื้นที่รวมพลตอจํานวนผูอพยพหนีไฟ (ผูพักอาศัยรวมพนักงานใน
โครงการเทากับ 1,135 คน) เทากับ 0.26 ตรม./คน หรือประมาณ 0.51 × 0.51 ม./คน
ทั้งนี้ โครงการจะจัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยตําแหนงบันไดหนี
ไฟเสนทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลของโครงการ และเสนทางเดินรถดับเพลิงแสดงดังรูปที่ 2.4-1 ทั้งนี้ โครงการได
พิจารณาจัดใหมีทางเขา-ออก ฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย ที่สามารถเคลื่อนยายคนออกสูภายนอกโครงการไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย โดยไดเพิ่มเติมทางเขา-ออกฉุกเฉินบริเวณริมรั้วดานที่ติดถนนซอยสุขุมวิท 34 ซึ่งใหใชไดเฉพาะเวลาฉุกเฉินเพื่อ
การอพยพคนออกจากโครงการเทานั้น
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รูปที่ 2.4-1 ตําแหนงบันไดหนีไฟ เสนทางเดินรถดับเพลิง เสนทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลของโครงการ และทางเขา-ออกฉุกเฉินเพื่อการอพยพคนออกจากโครงการ
จัดทําโดย
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2.4.7 ระบบการติดตอสื่อสาร
ระบบการติดตอสื่อสารของโครงการ ประกอบดวย ระบบโทรศัพท ระบบโทรทัศน และระบบโทรทัศน วงจร
ปด (CCTV) สําหรับให รปภ. ตรวจสอบเหตุการณภายในโครงการ ติดตั้งไวบริเวณโถงทางเขาและโถงลิฟตบริเวณชั้นพัก
อาศัยของโครงการ
2.4.8 ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศของโครงการ จะไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใชเกณฑอัตรา
การระบายอากาศตามพื้นที่ใชสอย (ลบ.ม./ชม./ตรม.) และจํานวนเทาของปริมาตรหองใน 1 ชม.
ระบบระบายอากาศของโครงการ ประกอบดวยการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีกล ดังนี้
1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บริเวณพื้นที่มี
ผนังดานนอกอยางนอยหนึ่งดาน ที่มีชองเปดสูภายนอกได เชน ประตู หนาตาง โดยจะมีอัตราการระบายอากาศ และพื้นที่
ของชองเปดเหลานั้นไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่นั้น นอกจากนี้ ระบบระบายอากาศภายในชองบันไดหนีไฟหลัก M-ST
ตั้งแตชั้นที่ 6 ขึ้นไป และบันไดหนีไฟ F-ST.1 ของอาคารจะใชการระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติโดยมีชองเปดสูภายนอก
อาคารขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น
2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ไดแก
 การระบายอากาศโดยใชพัดลมดูดอากาศ และการเติมอากาศจากภายนอกดวยเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
พื้นที่ที่ใชระบบปรับอากาศ ไดแก สํานักงานนิติบุคคล โถงตอนรับ โถงพักคอย หองประชุม หองวิศวกร หองเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสํารอง หองสมุด หองออกกําลังกายและหองชุดพักอาศัย เปนตน โดยใชระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type)
 ระบบอัดอากาศภายในโถงลิฟตดับเพลิง โดยเลือกใชพัดลมอัดอากาศขนาดไมนอยกวา 23,800
ลูกบาศกฟุตตอนาที และระบบอัดอากาศภายในบันไดหนีไฟหลัก M-ST เฉพาะชั้นที่ 1-ชั้นที่ 5 เลือกใชพัดลมอัดอากาศ
ขนาดไมนอยกวา 16,500 ลูกบาศกฟุตตอนาทีเชนเดียวกัน
2.4.9 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ
โครงการไดกําหนดใหมีทางเขา-ออก 1 แหง เชื่อมตอกับถนนสุขุมวิท ทางเขา-ออกโครงการ มีความกวาง
ประมาณ 6 ม. แบงเปนทางเขา 1 ชองทาง และทางออก 1 ชองทาง นอกจากนี้ โครงการพิจารณาใหใชสติกเกอรติดหนารถ
หรือระบบบัตรอิเล็กทรอนิคส (Key Card) สําหรับรถยนตของผูที่พักอาศัยในโครงการ เพื่อลดระยะเวลาในการเขา-ออก
โครงการ และปองกันการเกิดระยะแถวคอยของรถยนตที่รอเขาโครงการ ซึ่งการจัดทางเขา-ออก ดังกลาวจะชวยลดความ
แออัดของสภาพการจราจรบริเวณทางเขา-ออกโครงการได การจัดระบบถนนภายในโครงการ ซึ่งมีความกวาง 6 ม. โดย
ถนนรอบอาคาร และถนนภายในอาคารตามชั้นที่จอดรถตางๆ จัดระบบถนนเปนแบบเดินรถสองทาง (Two-way Traffic)
เพื่อเขาสูพื้นที่จอดรถไดโดยสะดวก ทั้งนี้ ทางโครงการจะมีลูกศรแสดงทิศทาง ปายสัญญาณจราจร ไฟแสงสวางติดตั้งอยู
ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
สําหรับพื้นที่จอดรถ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ไดกําหนดไววา อาคาร
ขนาดใหญ ตองจัดใหมีที่จอดรถ 1 คัน ตอพื้นที่อาคาร 120 ตรม. โครงการประกอบดวยอาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร มี
พื้นที่อาคารขนาดใหญรวม 21,500 ตรม. ตองจัดใหมีพื้นที่จอดรถไมนอยกวา 180 คัน ทั้งนี้ ทางโครงการไดจัดใหมีที่
จอดรถภายในโครงการ จํานวน 180 คัน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ดังนี้
จัดทําโดย
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- ที่จอดรถชั้นที่ 1 (ภายนอกอาคาร)
- ที่จอดรถชั้นที่ 1 (ภายในอาคาร)
- ที่จอดรถชั้นที่ 2
- ที่จอดรถชั้นที่ 3
- ที่จอดรถชั้นที่ 4
- ที่จอดรถชั้นที่ 5

19 คัน
25 คัน
25 คัน
37 คัน
37 คัน
37 คัน

2.4.10 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
โครงการไดจั ดให มี พื้น ที่สีเ ขีย วเพื่อ เปน พื้น ที่สํ า หรับพั ก ผ อ นหย อ นใจ และให ค วามรม รื่ น สวยงามกั บ
โครงการ พื้นที่สีเขียวของโครงการมีทั้งหมดประมาณ 1,142 ตรม. โดยพิจารณาการจัดพื้นที่สีเขียวใหมีตามเกณฑตาม
เกณฑของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดให โครงการอาคารอยูอาศัยรวม ตอง
จัดใหมีพื้นที่สีเขียวในสัดสวนไมนอยกวา 1 ตรม. ตอผูพักอาศัย 1 คน โดยจัดไวที่บริเวณชั้นลางไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวทั้งหมด และจะตองเปนไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นลาง และตามแผนปฏิบัติการเชิง
นโยบายดานการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน (2550) โครงการตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไมนอยกวารอยละ
50 ของพื้นที่วางที่โครงการตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวยั่งยืนของโครงการคือพื้นที่ปลูกไมยืนตนชั้นลางซึ่งไมไดอยูใตแนวอาคาร โดยไมไดรวม
พื้นที่ปลูกไมยืนตนบนอาคารแตอยางใด พื้นที่สีเขียวของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูพักอาศัยและพนักงานโครงการสูงสุดของโครงการเทากับ 1,135 คน ดังนั้น ทาง
โครงการจึงตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา 1,135 ตรม. และตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นลางไมนอยกวา 567.5 ตรม. โดย
เปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนไมนอยกวา 283.75 ตรม.
รายละเอียดการจัดผังภูมิทัศนโครงการแสดงดังตารางที่ 2.5-2 รายละเอียดการตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของ
โครงการแสดงดังตารางที่ 2.4-2
นอกจากนี้ ทางโครงการไดพิจารณาจัดใหมีการปลูกตนขาไก ซึ่งเปนไมพุมไวบริเวณริมชั้นที่จอดรถ 2-5
คิดเปนพื้นที่ทรงพุมรวมประมาณ 287.6 ตารางเมตร เพื่อลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศจากอาคารจอดรถของโครงการ
ตอผูพักอาศัยในบริเวณใกลเคียงโครงการ ทั้งนี้ การปลูกตนไมบริเวณริมชั้นที่จอดรถดังกลาว ทางโครงการไมไดนํามา
ผนวกเปนพื้นที่สีเขียวของโครงการแตอยางใด

จัดทําโดย
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ตารางที่ 2.4-2
รายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

2.5

การออกแบบโครงสรางอาคารรองรับแรงแผนดินไหว

การออกแบบโครงสรางอาคาร ผูออกแบบไดออกแบบโดยคํานึงถึงโครงสรางในการตานแรงแผนดินไหวและความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับแผนดินไหวไวแลว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสรางอาคารที่สอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับที่
49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอางถึง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่
86 ก หนา 20 ขอ 6 ถึง ขอ 12 ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่อง การกําหนดการรับ
น้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ทั้งนี้ โครงการไดออกแบบโครงสรางอาคารรองรับแรงแผนดินไหวโดยใชวิธีการคํานวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคาร
ตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2552”
เปนหลัก
2.6

รายละเอียดการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทรัพยสวนกลาง และการบริหารอาคารภายในโครงการ

การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ ดําเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมการจัดการอาคารซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งอันเปนไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่4) พ.ศ.2551 แกไขและเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 และโดยการวาจางบริษัทผูรับจางในการดูแล/บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดทําหนาที่ดูแลบํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารชุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ และอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา รวมถึงการใหบริการผู
อยูอาศัยรวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย โดยไมขัดตอผลประโยชนและไมละเมิดสิทธิของผูอยูอาศัยทานอื่น
โครงการประกอบดวยอาคารชุดพักอาศัย จํานวน 1 อาคาร โดยโครงการวางแผนในการจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด 1 นิติบุคคล โดยรายละเอียดการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีรายละเอียดดังนี้
1) รายการทรัพยสินสวนกลาง และทรัพยสินสวนบุคคล สําหรับการจดทะเบียนทรัพยสินของโครงการนั้น ตาม
พรบ.อาคารชุด สามารถจําแนกทรัพยสินของโครงการไดดังนี้
- ทรัพยสวนบุคคล หมายถึง หองชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินที่จัดไวใหเปนของเจาของหอง
ชุดแตละราย
จัดทําโดย
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- ทรัพยสวนกลาง หมายถึง สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่มีไว
เพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม
2) การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ในดานการบริหารจัดการตางๆ ภายในโครงการจะอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการทั่วไปของนิติบุคคลอาคารชุด โดยสวนงานควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ํา การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ จะอยูในความรับผิดชอบของฝายวิศวกรรมและสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ซึ่งในฝายจะมีเจาหนาที่ประมาณ 3-4 คน ไดแก วิศวกร เจาหนาที่สิ่งแวดลอม ชางเทคนิคและแมบาน ฯลฯ การ
ดําเนินการของโครงการมีรูปแบบการใหบริการเปนอาคารชุดพักอาศัยโดยใชบุคลากรที่ใหบริการรวมกันและแบงโครงสราง
การบริหาร
2.7

การดําเนินการกอสรางโครงการ
2.7.1 ระยะเวลาการกอสราง

การกอสรางโครงการจะใชระยะเวลาประมาณ 21 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตกอสรางจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยจะเริ่มจากการปรับสภาพพื้นที่ การกอสรางฐานราก งานโครงสรางอาคาร งานระบบ และงานตกแตงฯลฯ ดัง
รายละเอียด ดังรายละเอียดตอไปนี้
1) งานปรับสภาพพื้นที่ งานเสาเข็ม และงานฐานราก (Piling Work) ประกอบดวย งานเคลื่อนยายเครื่องจักร/
อุปกรณเขาพื้นที่ งานสํารวจและขุดเจาะดินโดยงานเสาเข็มของโครงการ ซึ่งจะเปนเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 1.00 ม. และมีระบบปองกันดินพัง โดยใชผนังกันดิน (Sheet pile) ซึ่งไดรับการออกแบบใหสามารถรับ
แรงดันของดินโดยรอบไดตามมาตรฐานทางวิศวกรรมดังรายการคํานวณในภาคผนวก ค.9 ขั้นตอนนี้คาดวาจะใชระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน โดยแบงเปนชวงงานปรับสภาพพื้นที่ 1 เดือน งานเสาเข็ม 2 เดือน และงานฐานราก 3 เดือน
2) งานโครงสรางอาคารและงานสถาปตยกรรม (Structure and Architectural Work) งานโครงสราง ไดแก
งานคอนกรีต เหล็กเสริม และไมแบบ เปนตน และงานสถาปตยกรรม ไดแก งานผนัง งานพื้น งานเพดาน ประตู หนาตาง
สุขภัณฑ และงานสี เปนตน โดยคาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 15 เดือน
3) งานระบบวิศวกรรม (M & E Works) ประกอบดวย งานเคลื่อนยายอุปกรณเขาพื้นที่ งานติดตั้งระบบ
ตางๆ เชน ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฯลฯ รวมถึง
การติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรที่สําคัญ เชน หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา ปมดับเพลิง ปมน้ํา เปนตน ใชระยะเวลา
ประมาณ 13 เดือน เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวจะดําเนินการทดสอบระบบ
4) งานตกแตงภายในและภายนอก ประกอบดวย งานเฟอรนิเจอร งานตกแตงภายในอาคาร และงาน
ภูมิสถาปตยของโครงการ เปนตน คาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 9 เดือน
5) งานเก็บทําความสะอาด เปนการจัดเก็บรายละเอียดของงานและเตรียมความพรอมของอาคารสําหรับเปด
ดําเนินการ ภายหลังงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว จะใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2.7.2 คนงานกอสราง และที่พัก
พนักงาน/คนงานกอสรางโครงการ ประกอบดวย วิศวกร ชางเทคนิค ชางปูน ชางเชื่อม ชางเหล็ก กรรมกร
ฯลฯ จํานวนคนงานจะผันแปรตามลักษณะของงานกอสราง โดยงานสถาปตยกรรมจะใชคนงานสูงสุดประมาณ 200 คน/วัน
คนงานทั้งหมดจะพักอาศัยที่บานพักคนงานของผูรับเหมา อยูนอกพื้นที่โครงการ เปนการทํางานแบบเชามา-เย็นกลับ สวน
ภายในพื้นที่กอสราง จะมีการจัดผังบริเวณ ประกอบดวย พื้นที่กอสราง อาคารสํานักงานชั่วคราว อาคารเก็บวัสดุกอสราง
และพื้นที่จอดรถ เปนตน
จัดทําโดย
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ทั้งนี้ โครงการอยูในระหวางการหาผูรับเหมากอสราง ดังนั้นจึงไมสามารถระบุที่พักคนงานได อยางไรก็ตาม
โครงการไดกําหนดมาตรฐานบานพักคนงานและขอกําหนดที่จะเปนมาตรการในการปองกันผลกระทบตอชุมชน ซึ่งเปนไป
ตาม “มาตรฐานและแบบกอสรางอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางและสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน” (มาตรฐาน
ว.ส.ท.) ซึ่ ง สามารถรองรั บ ความต อ งการของคนงานก อ สร า งได อ ย า งเพี ย งพอโดยจะระบุ ล งในสั ญ ญาว า จ า งให
ผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามดังนี้
 มาตรฐานของบานพักคนงาน

1) กําหนดบานพักคนงาน ประกอบดวยหองพักขนาด 2.4 x 2.4 ม. จํานวน 10 หลัง มีทั้งหมด 100 หอง
และพักไมเกิน 2 คน/หอง
2) กําหนดโถงทางเดินกวาง 2 ม. พื้นที่พักผอน 14 ม.
3) กําหนดหองน้ํา-หองสวมขนาด 9 x 7 ม. จํานวน 1 หอง มีหองน้ํา-หองสวม รวม 20 หอง
4) น้ํา ทิ้งจากลานซัก ล า ง อาบน้ํา และหองน้ํ า จะผานรางระบายน้ํา และทอเขา สูถังบํา บัดเพื่ อบํ า บัด น้ํา
เสียกอนระบายลงสูทอสาธารณะ
5) มีถังรองรับขยะเพียงพอกับคนงานกอสราง 200 คน และมีหองพักขยะรวมภายในพื้นที่บานพักคนงาน ซึ่ง
สามารถรองรับขยะไดไมนอยกวา 21 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน
6) มีประตูและรั้วลอมรอบอยางมิดชิด
7) ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําสําหรับอุปโภค-บริโภคจะตอง
จัดเตรียมใหเพียงพอสําหรับคนงาน 200 คน และไมใหมีผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่
บานพักคนงานและชุมชนโดยรอบ
8) ตองมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอยูที่บริเวณทางเขา-ออกบานพักคนงาน
 มาตรการปองกันผลกระทบจากบานพักคนงานตอชุมชนขางเคียง

ผลกระทบจากบานพักคนงานตอชุมชนขางเคียงที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นสวนใหญจะเปนผลกระทบทาง
สุขภาพและสังคม ไดแก ความเดือดรอนรําคาญจากปญหาการจราจรที่เกิดจากการรถรับ-สงคนงาน ความไมสงบสุขของ
ชุมชนที่อาจจะเกิดจากการขัดแยง หรือการทะเลาะวิวาทระหวางคนงานดวยกันเองหรือกับคนในชุมชน การแพรกระจาย
ของโรคติดตอที่มาจากคนงาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรในชุมชนใกลเคียง เปนตน ดังนั้น เพื่อ
ปองกันปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบโครงการ จึงไดกําหนดใหมีมาตรการปองกัน และกําชับใหผูรับเหมา
ปฏิบัติตามดังนี้
1) จัดใหมีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขาปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่
เปนโรคติดตอรายแรง ตองใหหยุดงานจนกวาจะหายขาด
2) ดูแลและควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหาลักขโมย การทํารายรางกาย และการทะเลาะ
วิวาทระหวางคนงานดวยกันเองหรือระหวางคนงานกับคนในชุมชนใกลเคียง
3) กําหนดเวลาเขา-ออกบานพักคนงานไวไมเกิน 22.00 น.
4) บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ
5) หามเลนการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบานพักคนงาน
6) หามสงเสียงดังในยามวิกาล
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นอกจากนี้ ทางโครงการยังมีมาตรการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค อยางไรก็ตาม ทางโครงการ
จะทําการตกลงรวมกันกับผูรับเหมาใหดําเนินการจัดการพื้นที่หลังจากที่การกอสรางแลวเสร็จ โดยจะทําการเขาปรับปรุง
พื้นที่ใหอยูในสภาพเรียบรอย สรางความพึงพอใจใหกับเจาของที่ดินทั้งนี้ จะทําการจัดเก็บเศษวัสดุกอสราง มูลฝอย และสิ่ง
ที่เปนมลภาวะตอทางสายตา เชน ปรับแตงผิวที่ดินใหเรียบตามที่ไดกําชับกับทางผูรับเหมาใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด
เพื่อไม ใหการกอสรางของโครงการสงผลกระทบหรือกอใหเกิ ดแหลงเสื่อมโทรมตอพื้นที่ขางเคียงตลอดระยะเวลาการ
กอสราง
2.7.3 ระบบสาธารณูปโภคในชวงการกอสราง
2.7.3.1 น้ําใช
ระยะกอสรางจะรับบริการจากการประปานครหลวง เนื่องจากลักษณะการกอสรางจะใชคอนกรีต
ผสมเสร็จทั้งหมด ดังนั้น กิจกรรมการใชน้ําในระยะกอสรางสวนใหญจะมาจากการใชน้ําของคนงานกอสราง เพื่อการชําระ
ลาง หองน้ําหองสวม และการทําความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงาน ซึ่งประเมินปริมาณการใชน้ําไดดังนี้

• อัตราการใชน้ําสําหรับคนงาน 70 ลิตร/คน/วัน (กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2542)

• จํานวนคนงานในชวงสูงสุด 500 คน คิดเปนปริมาณการใชน้ํา (200 x 70)/1,000 ลบ.ม. ดังนั้น
ปริมาณน้ําใชสูงสุดจากคนงานกอสรางเทากับ 14 ลบ.ม./วัน

• ผูรับเหมาจะจัดใหมีถังสํารองน้ําสําหรับใชกอสรางและใชของคนงานไมนอยกวา 14 ลบ. เพื่อสํารอง
น้ําใชไมนอยกวา 1 วัน
2.7.3.2 การบําบัดน้ําเสีย
ปริม าณน้ําเสีย ในชวงการกอสรา ง ประเมิน ไดจ ากรอยละ 80 ของปริ ม าณน้ํา ใช หรือคิดเปน
ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมของคนงานประมาณ 11 ลบ.ม./วั น จํ า แนกเป น น้ํ า เสี ย จากห อ งส ว ม
4 ลบ.ม./วัน (อัตราการเกิดน้ําเสียจากหองสวม 20 ลิตร/คน/วัน; กรมควบคุมมลพิษ, 2537) ที่เหลือเปนน้ําเสียจากการชําระ
ลางประมาณ 7 ลบ.ม./วัน
การระบายน้ําทิ้งและน้ําฝนจากพื้นที่กอสราง โครงการจะจัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราวลอมรอบ
บริเวณพื้นที่โครงการ และจัดสรางบอพักน้ําชั่วคราวหรือบอดักตะกอนดิน เพื่อดักเศษตะกอนดินใหจมตัวกอนสูบออกสู
ระบบระบายน้ําสาธารณะ นอกจากนี้ ทางโครงการจะจัดใหมีการทําความสะอาดรางระบายน้ําชั่วคราวและบอดักตะกอนดิน
ทุกๆ สัปดาห เพื่อปองกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน
2.7.3.3 การจัดการมูลฝอยในระยะกอสราง มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะกอสราง แบงออกเปน
1) มูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจําวันของคนงานกอสราง 200 คน ประมาณ 0.6 ลบ.ม./วัน (อัตรา
การเกิดมูลฝอยที่ 3 ลิตร/คน/วัน) ซึ่งผูรับเหมาจะจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทมูลฝอย ดังนี้
- มูลฝอยเปยก (ถังสีเหลือง) และมูลฝอยแหง (ถังสีเขียว) ตั้งไวในบริเวณพื้นที่สวนกลาง หรือ
พื้นที่สํานักงานกอสรางชั่วคราว และประสานงานเจาหนาที่สํานักงานเขตฯเก็บขนทุกวันหรือตามความเหมาะสมตอไป
จัดทําโดย
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- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย ตั้งไวภายในสํานักงานกอสรางชั่วคราว และประสานงานให
เจาหนาที่สํานักงานเขตฯเก็บขนเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมตอไป
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งไวภายในบริเวณพื้นที่กอสราง 1 จุด และประสานงานใหรานรับ
ซื้อของเกาเขาทําการซื้อขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมตอไป
2) เศษวัสดุเหลือใชจากการกอสราง เชน เศษอิฐ เศษปูน เศษเหล็ก เศษไม ซึ่งผูรับเหมาจะจัดรถ
เก็บขนไปกําจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยวัสดุจําพวกเศษเหล็ก เศษไม จะนําไปจําหนายแกผูรับซื้อ หรือนํากลับมาใชในงาน
กอสราง สวนเศษอิฐ เศษปูน จะนําไปถมที่ในพื้นที่กอสรางของผูรับเหมาทั้งนี้ โครงการจะกําหนดรายละเอียดการจัดการมูล
ฝอยและเศษวัสดุกอสราง ไวในสัญญาวาจางผูรับเหมาเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมากอสรางในการจัดการมูล
ฝอยและเศษวัสดุกอสรางตางๆ ใหเปนไปตามรายละเอียดที่นําเสนอไวในรายงานฯ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
2.7.3.4
ปริ ม าณดิ น และการจั ด การในระยะก อ สร า ง ในการก อ สร า งฐานรากและวางระบบ
สาธารณูปโภคใตดินของโครงการ จะมีการขุดตักดินและถมดิน ดังนี้
• ปริมาณดินขุดจากงานฐานราก ชั้นใตดิน และระบบสาธารณูปโภคใตดินของโครงการ
ประมาณ 5,556 ลบ.ม.
• ปริมาณดินถมภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด 2,115 ลบ.ม.
ดังนั้น ปริมาณดินที่ตองการขนออกนอกโครงการ = 5,556 - 2,115
= 3,441 ลบ.ม.
ทั้งนี้ โครงการจะนําดินขุดจากการกอสรางฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคใตดินของโครงการ 5,556
ลูกบาศกเมตร มาปรับถมพื้นที่โครงการ สวนดินที่เหลืออีก 3,441 ลูกบาศกเมตร จะขายใหกับผูที่มารับซื้อเพื่อนําไปใชใน
การรับจางถมที่ดินอื่นๆ ตอไป ทั้งนี้ โครงการจะใชรถขนดินขนาด 10 ลอ ซึ่งสามารถขนดินได เที่ยวละประมาณ 10 ลบ.
ม. ดังนั้น จํานวนเที่ยวรถขนดินทั้งหมดจะประมาณ 344 เที่ยว โดยกําหนดใหขนสงดินประมาณ 20 เที่ยว/วัน ซึ่งจะใช
เวลาในการขนสงดินประมาณ 18 วัน ทั้งนี้ ในการขุดและถมดินในชวงการกอสราง ทางโครงการจะกําชับใหผูรับเหมา
ปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อยางเครงครัด รวมทั้งโครงการไดจัดใหมีมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบที่เกิดจากการขุดดิน และถมดิน ในชวงกอสรางโครงการ ดังนี้
1) ปดคลุมกองดินดวยผาใบเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง
2) จัดใหมีผาใบ หรือวัสดุปดคลุมกระบะหลังรถขนดินใหมิดชิด เพื่อปองกันการตกหลนของดิน
3) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น
4) จัดใหมีพื้นที่ลางทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนนหรือเสนทางจราจรภายนอก
5) ทําความสะอาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนอยูนอกรั้วพื้นที่โครงการ หรือถนนหนาโครงการ เพื่อไมใหเกิดฝุน
ละอองฟุงกระจาย
6) จัดหาแผนเหล็กอยางหนาปูใหทั่วบริเวณที่มีรถวิ่งผานภายในพื้นที่กอสราง เพื่อปองกันรถจมโคลนในชวง
ฝนตก
7) จัด ใหมีม าตรการซอ มแซมผิ วถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจ กรรมการขนสงดินและวัสดุ
กอสรางของโครงการ กรณีพิสูจนไดวาเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

8) ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจํากัดความเร็วของรถไมใหเกิน 30 กม./ชม. และ
กํา ชับใหผูขั บรถบรรทุก ปฏิบั ติต ามพระราชบัญ ญัติก ารจราจรทางบก และกํา ชั บให ขั บรถด วยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
9) จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียน ตลอดระยะเวลากอสราง หากพบวามีเรื่องรองเรียน จะจัดเจาหนาที่เขา
ตรวจสอบ คนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง และดําเนินการแกไขปญหา
นอกจากนี้ ทางโครงการจะระบุในสัญญาวาจางผูรับเหมาใหจัดหากรมธรรมประกั นภั ยในระยะกอสรา ง
โครงการเพื่อความคุมครองชีวิต และทรัพยสินแกผูอยูอาศัยขางเคียง/บุคคลที่สาม

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 3
การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

บทที่ 3
การปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ระยะการกอสราง) ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเดือนสิงหาคม
2555 โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยูในชวงการกอสราง และสอบถามจากเจาหนาที่ผูควบคุมการกอสราง
พบวา โดยตลอดระยะการกอสราง บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดกําชับและควบคุมให
ผูรับเหมากอสรางยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวไดเปนสวนใหญ สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในชวงระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 ดังตารางที่ 3.1-1

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ
โครงการ
เจาของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
จัดทํารายงานโดย
ชวงเวลาที่รายงาน
ประเภทโครงการ
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

โครงการ The Crest Sukhumvit 34
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556
อาคารพักอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป

:
:
:
:
:
:

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปญหา/อุปสรรคการแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการมีแยกพื้นที่จัดเก็บวัสดุ
กอสรางออกเปนหมวดหมู

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2

- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ ให
คนงานจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ
ใหเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน
- โครงการไดจัดทํารั้วชั่วคราวโดยรอบ
โครงการ สูง 6-7 เมตร ลอมรอบพื้นที่
เพื่ อ ลดการฟุ ง กระจายของฝุ น จาก
การกอสราง

-

-

-

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ

โครงการจะใช ร ะยะเวลาก อ สร า ง 1) จัดวางผังกอสรางใหเหมาะสมแยกพื้นที่
ประมาณ 21 เดื อ น ตลอดช ว งเวลา
จัดเก็บและกองวัสดุกอสรางใหชัดเจนและ
ดังกลาว จะมีการทํางานของเครื่องจักร
เปนหมวดหมู
ย น ต ต า ง ๆ ใ น พื้ น ที่ ต ล อ ด เ ว ล า 2) หลังเลิกงานแตละวันตองจัดเก็บ
โดยเฉพาะในช ว งฐานราก และงาน
เครื่องมือและอุปกรณใหเรียบรอยในพื้นที่
โครงสร า งตั ว อาคาร ก อ ให เ กิ ด การ
จัดเก็บ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปตามลักษณะ 3) ปดกั้นพื้นที่กอสรางดวยรั้วสูง 5 ม.
กิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยในชวงแรกพื้นที่
(รั้วทึบ 3 ม.และผาใบ/ตาขาย 2 ม.)
จะใชในการวางเครื่องจักร/อุปกรณ และ
โ ด ย ร อ บ ข ณ ะ ก อ ส ร า ง เ พื่ อ บ ด บั ง
วัสดุกอสรางตางๆ ซึ่งถาไมมีการจัดวาง
ทั ศ นี ย ภาพที่ เ กิ ด จากการก อ สร า งและ
ผังบริเวณพื้นที่กอสรางอยางเหมาะสม
ติ ด ตั้ ง ป า ยแสดงเขตพื้ น ที่ ก อ สร า งให
ชัดเจน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-1)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรคการแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 5.1

-

ภาคผนวกที่ 5.1

-

รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ตอ)

จะทํ า ให เ กิ ด ความไม เ ป น ระเบี ย บ 4) ควบคุมการกอสรางและจัดทําบริเวณตางๆ - ทางโครงการมี ก ารควบคุ ม การ
ภายในโครงการใหเปนไปตามแบบแปลนที่
ก อ สร า งให เ ป น ไปตามแบบแปลนที่
เ รี ย บ ร อ ย ไ ด อ ย า ง ไ ร ก็ ดี ก า ร
ไดออกแบบไวเพื่อภูมิทัศนที่สวยงาม
ออกแบบไวโดยมีวิศวกรควบคุมการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ ป ระเทศที่
กอสราง
เกิดขึ้นจะถูกจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่
ก อ สร า งเท า นั้ น และโครงการได 5) ควบคุมดูแลและกําชับใหผูรับเหมาปฏิบัติ - ทางโครงการมี ก ารควบคุ ม การ
กํ า หนดให มี ม าตรการป อ งกั น และ
ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน
ก อ สร า งใหเ ป น ไปตามแบบแปลนที่
แกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนั้น
พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงวาดวยการ
ออกแบบไวโดยมีวิศวกรควบคุมการ
ผลกระทบต อ สภาพภู มิ ป ระเทศใน
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของ
กอสราง
ระยะกอสรางจึงคาดวาอยูในระดับต่ํา
ดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน
พ.ศ. 2548 ตลอดจนกฎหมายขอบังคับอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ อยางเครงครัดโดยเฉพาะงาน
กอสรางฐานรากอาคารไดแก
- ตองจัดใหมีสิ่งกันตกหรือราวกั้นที่มีความ - โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟ า ใ ห
มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้ง
เพี ย งพอ ส ว นราวกั้ น สิ่ ง กั น ตกทาง
ไฟฟ า ให มี แ สงสว า งเพี ย งพอ
หรื อ
โครงการจะดํ า เนิ น การถึ ง ระยะ
ไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควร
โครงสร า งตั ว อาคาร เพื่ อ ความ
ในระหว า งเวลาพระอาทิ ต ย ต กถึ ง พระ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
อาทิตยขึ้น ตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน ใน
กรณีการขุดดินในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใหแสง
สวาง ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้นดวยสี
สะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-2)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปญหา/อุปสรรคการแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-7

-

-

-

รูปที่ 3-48

-

รูปที่ 3-8
รูปที่ 3-9

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.2 คุณภาพอากาศ

กิจกรรมในชวงการกอสรางโครงการ
ไดแก การเคลื่อนยาย การขนสง การ
เ ป ด ห น า ดิ น ก า ร เ ผ า ไ ห ม ข อ ง
เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ ร ถ บ ร ร ทุ ก ซึ่ ง
กอใหเกิดมลสารทางอากาศ ไดแก คา
ความเขมขนของ ฝุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน (TSP),
ความ
เขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน (PM10) ความเขมขนของ
ก า ซคาร บ อนมอนอกไซด (CO),
ความเข ม ข น ของก า ซไนโตรเจนได
ออกไซด (NOx), ความเขนขนของ
ก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด (SO2)และ
ความเข น ข น ของไฮโดรคาร บ อน
(HC) เทากับ 4.1x10-3, 2.4x10-5,
7.2x10-3, 0.037, 2.01x10-3และ
1.15x10-4มก./ลบ.ม. ตามลําดับ เมื่อ
รวมกั บคาความเขมขนของมลสารที่
ตรวจวัด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

1) จัดใหมีผาใบปดคลุมกะบะหลังรถบรรทุก
- มีการปดคลุมทายรถบรรทุกใหมิดชิด
วัสดุ กอสราง เพื่ อ ลดการร วงหล น หรือ ฟุ ง
ทุกครั้ ง กอนออกนอกพื้ นที่ โครงการ
กระจายของวัสดุกอสราง
เพื่ อ ป อ งกั น การร ว งหล น หรื อ ฟุ ง
กระจายของเศษดินระหวางเสนทาง
ขนสง
2) จัดใหมีวัสดุปด (ผาใบหรืตาขาย) กั้นตัว
- เนื่องจากโครงการอยูในชวงฐานราก
อาคารตลอดแนวดานขางและความสูงของ
จึ ง ยั ง ไม มี ก ารติ ด ตั้ ง วั ส ดุ ป ด กั้ น ตั ว
อาคารที่กําลังกอสราง
อาคาร เมื่ อ ถึ ง ระยะขึ้ น โครงสร า ง
อาคา ร โ ครงก ารจะปฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการ
3) จัดใหมีพื้นที่ลางทําความสะอาดลอ
- ทางโครงการมีการขุดดินออกในชวง
รถบรรทุกวัสดุกอสรางกอนออกสูถนนหรือ
ระหวางเดือนธันวาคม 2555 มีพื้นที่
เสนทางจราจรภายนอกโดยทําเปนบอลาง
ลางทําความสะอาดลอรถบรรทุกวัสดุ
รถมีเหล็กรูปสามเหลี่ยมทั้งทางขึ้นและทาง
กอสรางอัตโนมัติกอนออกนอกพื้นที่
ลง เพื่อขูดดินออกจากลอรถ
โครงการ แตปจจุบันทางโครงการมี
การขนดิ น ออกจากพื้ น ที่ โ ครงการ
นอยจึงมีการฉีดน้ําลางลอรถดวยสาย
ยางแทน
4) จัดหาแผนเหล็กอยางหนาปูใหทั่วบริเวณที่ - ทางโครงการมี ก ารจั ด หาแผน เหล็ ก
จะมี ร ถวิ่ ง ผ า น เพื่ อ ป อ งกั น รถจมโคลน
หนาปูบริเวณดานหนาพื้นที่โครงการ
ในชวงฝนตก
เพื่ อ ป อ งกั น รถจมโคลนและปอ งกั น
ฝุนหรือดินติดไปกับลอรถเมื่อลางทํา
ความสะอาดเสร็จแลว
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-3)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ) บริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบัน พบวา
ในระยะกอสรางความเขมขนของมลสาร
ทางอากาศบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการมี ค า
ดังนี้ คา TSP 0.050 มก./ลบ.ม.(<0.33
มก./ลบ.ม.) PM10 0.040 มก./ลบ.ม.
(<0.12 มก./ลบ.ม.) CO 0.802 มก./ลบ.
ม. (<34.2 มก./ลบ.ม.) NOx 0.126 มก./
ลบ.ม. (<0.32 มก./ลบ.ม.) SO2 0.022
มก./ลบ.ม. (<0.78 มก./ลบ.ม.) และ HC
1.76 มก./ลบ.ม. ซึ่งความเขมขนของมล
สารทั้ ง หมดมี ค ไ ม เ กิ น ค า มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5) ติดตั้งรั้วสูง 5 ม. (รั้วทึบ 3 ม. และ ผาใบ/ - โครงการไดจัดทํารั้วชั่วคราวโดยรอบ
ตาขาย 2 ม.) ลอมรอบพื้นที่กอสราง เพื่อลด
โครงการ สูง 6-7 เมตร ลอมรอบพื้นที่
การฟุงกระจาย
เพื่ อ ลดการฟุ ง กระจายของฝุ น จาก
การกอสราง
6) การกองวัสดุที่มีฝุนตองปดหรือปกคลุม - ทางโครงการมี แ ยกวั ส ดุ อ อกเป น
หรื อ เก็ บ ในที่ ป ด ล อ ม และฉี ด พรมด ว ยน้ํ า
หมวดหมู วั ส ดุ ที่ มี ฝุ น มี ก ารป ด คลุ ม
เพื่อใหผิวเปยกอยูเสมอ
เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย
7) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อลดการ - ทางโครงการมีการใหคนงานฉีดพรม
ฟุงกระจายของฝุนละออง อยางนอยวันละ 2
ล า ง ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด บ ริ เ ว ณ พื้ น
ครั้ ง ในกรณี ที่ มี กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ฝุ น
โครงการและบริเวณทางเขา-ออกเปน
ละอองจํานวนมากใหเพิ่มความถี่ในการฉีด
ประจํา เพื่อลดฝุนละอองจากเศษดิน
พรมตามความเหมาะสม
ออกจากโครงการ

ปญหา/อุปสรรคการแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2

-

รูปที่ 3-7
รูปที่ 3-10

ดังนั้น การกอสรางโครงการจึงไมทําให
ปริมาณมลสารแตกตางจากปจจุบันมาก
นั ก แต อ าจทํ า ให เ กิ ด ความเดื อ นร อ น
รําคาญตอชุมชนขางเคียงอยางไรก็ตาม
โครงการได กํ า หนดให มี ม าตรการ
ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ ด า น
คุณภาพอากาศดังนั้น ผลกระทบจึงอยู
ในระดับต่ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-4)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

8) บริเวณทางเขา-ออกจะปดทึบตลอดเวลา เปด - บริเวณทางเขา-ออกโครงการ จะปด
เฉพาะเมื่อมีรถเขา-ออก และพื้นผิวของปาก
ทึบดวยผาใบตลอดเวลา โดยจะเปด
ทางเข า -ออกจะต อ งทํ า ความสะอาดทุ ก ครั้ ง
ออก เมื่ อ มี ร ถแล น เ ข า ออก พื้ น ที่
จนกวาการกอสรางแลวเสร็จ
โครงการและมี ก ารทํ า ความสะอาด
บริเวณทางเขา-ออก เปนประจํา
9) ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใชในการกอสรางให - ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด ม อ บ ห ม า ย ใ ห
อยู ใ นสภาพดี อ ยู เสมอ เพื่ อลดการเกิด เขม า
ผู รั บ เ ห ม า เ ป น ผู ต ร ว จ ส อ บ
และควัน
ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งจั ก ร และมี
อุ ป กรณ ป ด ครอบส ว นที่ ก อ ให เ กิ ด
เสียงดังและมีการดูแลรักษารถยนตที่
ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยู
เปนประจํา
10) ไมติดเครื่องยนตไวขณะที่ไมได
- มีการกําชั บใหรถขนสงวัสดุกอ สรา ง
ปฏิบัติงาน
ดั บ เครื่ อ งยนต ทุ ก ครั้ ง ขณะจอดใน
พื้นที่กอสราง เพื่อลดผลกระทบดาน
เสียงดังรบกวน

ปญหา/อุปสรรคการแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4

-

ภาคผนวกที่ 5.2

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-5)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
และคุณคาตางๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
11) จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอก
1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ)
พื้ น ที่ ก อ สร า ง โดยกํ า หนดและควบคุ ม
ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก วั ส ดุ ก อ สร า งโดย
กํ า หนดและควบคุ ม ความเร็ ว ของรถบรรทุ ก
วั ส ดุ ก อ สร า งภายในโครงการไม ใ ห เ กิ น ตาม
กฎหมายกํ า หนดและภายในโครงการไม ใ ห
เกิน 30 กม./ชม. โดยเฉพาะเมื่อเขาใกลเขต
ชุมชน ซึ่ง USEPA, 1987 ระบุวาสามารถลด
การฟุ ง กระจายของฝุ น ละอองได ร อ ยละ 60
และยังชวยปองกันการชํารุดเสียหายของผิว
ถนนอีกดวย
12) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
สําหรับพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบทําความ
สะอาดพื้นที่กอสราง ไดแก ผากันเปอน ผา
ปดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเทาบูท
โดยจะตองมีระเบียบบังคับอยางเขมงวดให
พนั ก งานสวมใส อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตราย
สวนบุคคลที่โครงการไดจัดไวให
13) จัดใหมีการตรวจสอบประวัติคนงาน และ
ตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขาปฏิบัติงาน
และระหวางปฏิบัติงานเปนประจําทุกป โดย
พนักงานที่เปนโรคติดตอรายแรงตองหยุด
งานจนกวาจะหายขาด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรคการแกไข

เอกสารอางอิง

- ทา ง โ ค รง ก า ร มี ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
การจราจรทั้ ง ภายในและภายนอก
โครงการ และมี ก ารจํ า กั ด ความเร็ ว
ของรถบรรทุ ก วั ส ดุ ก อ สร า ง ไม เ กิ น
20 กิ โ ลเมตรต อ ชั่ วโมง เพื่อ ป อ งกั น
การชํ า รุ ด เสี ย หายของผิ ว ถนน และ
กํ า ชั บ ให ผู ขั บ ขี่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบี ย บจราจรอย า งเคร ง ครั ด
ทางเขา-ออก มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภั ย ดู แ ล แลกบั ต รทุ ก ครั้ ง ที่
เขา-ออก
- ทางบริษัทผูรับเหมามีการจัดเตรียม
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายให ต รงกั บ
ลั ก ษณะงานและกํ า ชั บ ให ค นงาน
ก อ สร า งขณะปฏิ บั ติ ง าน จะต อ งใส
อุป กรณ ป อ งกั น อั นตรายสว นบุ ค คล
ทุกครั้ง

-

รูปที่ 3-11
รูปที่ 3-12
รูปที่ 3-13

-

รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

-

-

- ทางบริษัทผูรับเหมามีการตรวจสอบ
ประวั ติ แ ละมี ก ารให ค นงานตรวจ
สุ ข ภาพก อ นรั บ เข า ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ปองกันโรคติดตอ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-6)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรคการ
แกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-16

-

รูปที่ 3-12
รูปที่ 3-16

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5.2

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ)

1.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน

ระดับเสียงรบกวนที่ผูอาศัยบริเวณใกลเคียง
โครงการไดรับมากที่สุด คือ เสียงจากงานทํา
ฐานราก โดยหน ว ยรั บ เสี ย งที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง
พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ บานพักอาศัยสูง
2 ชั้น ทางทิศใตพื้นที่กอสรางโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัย Keyne By Sansiri สูง 28 ชั้น
ทางทิศ ตะวันออก อาคารพาณิชยสูง 3 ชั้ น
และบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น ทางทิศตะวันตก
และอาคารพาณิชยสูง 1-2 ชั้น ทางทิศเหนือ
รวมทั้งพื้นที่ออนไหว จะไดรับระดับเสียงจาก
การกอสรางอยูในชวง 68.94-91.90 เดซิเบล
(เอ)เมื่อเปรียบเทียบกับคา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

14 ) จัดใหมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองเรียน
- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยรับ
จา กผู พั ก อ า ศั ย ที่ อยู ใก ล เ คี ย ง พื้ น ที่
เรื่ อ งร อ งเรี ย นประจํ า อยู ที่ สํ า นั ก งาน
โครงการตลอดระยะเวลาก อ สร า ง และ
ชั่ ว คราวของโครงการหากได รั บ เรื่ อ ง
แกไขปญหาที่พบโดยทันที
ร อ งเรี ย นจะนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ หา
สาเหตุและทําการแกไขทันที
15) สอบถามความคิดเห็น หรือเรื่องรองเรียน - ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยรับ
จากผูที่ ไดรับผลกระทบ หรืออยูในแนว
เรื่ อ งร อ งเรี ย นประจํ า อยู ที่ สํ า นั ก งาน
เสนทางขนสงดิน และวัสดุกอสราง
โครงการหากได รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นจะ
นํ า เข า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ หาสาเหตุ แ ละทํ า
การแกไขทันที
1) เลือกใชเทคนิคการขุดเจาะเสาเข็ม (Bored - มี ก ารใช ร ะบบเจาะเสาเข็ ม (Bored
Type) แทนการตอกดวยเครื่องตอกเสาเข็ม
Type) แทนการตอกเสาเข็มดวยเครื่อง
เพื่ อ ลดผลกระทบต อ โครงการอาคาร
ตอกเสาเข็ม เพื่อชวยลดผลกระทบตอ
โดยรอบโครงการ
อาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ
2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ - ทางโครงการไดมอบหมายใหผูรับเหมา
จัดหาอุปกรณปดครอบสวนที่กอใหเกิดเสียง
เปนผูตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร
ดังตลอดจนบํารุงรักษายานพาหนะที่ใชใน
และมีอุปกรณปดครอบสวนที่กอใหเกิด
การกอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ
เสียงดังและมีการดูแลรักษารถยนตที่ใช
ในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยูเปน
ประจํา
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-7)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 5.2

-

รูปที่ 3-17

- ทางโครงการไดกําหนดชวงเวลาในการ
ขนส ง วั ส ดุ ก อ สร า ง และเวลาทํ า งาน
ในชวง กลางวันเวลา 8.00-18.00 น.
ตามที่ มาตรการกําหนด หากมีการทํา
ลวงเวลา จะมีการกําหนดเวลาไมเกิน
20.00 น.

-

ภาคผนวกที่ 5.6

- โครงการได จั ดทํ า รั้ ว ชั่ ว คราวโดยรอบ
โครงการ สูง 6-7 เมตร ลอมรอบพื้นที่
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนจากการ
กอสราง

-

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน (ตอ)

มาตรฐานดั ง กล า ว จากการประเมิ น 3) กําหนดแผนงาน/วิธีการกอสรางใหเหมาะสม
พบวาเมื่อมีกําแพงกั้นเสียง ปดลอมรอบ
เครื่ อ งจั ก รที่ มี เ สี ย งดั ง ควรมี ก ารซ อ มแซมและ
พื้นที่การกอสราง ระดับเสียงจะลดลงอีก
บํ า รุ ง รั ก ษาอย า งสม่ํ า เสมอและหลี ก เลี่ ย งการ
ประมาณ 27 เดซิเบล(เอ) ซึ่งทําใหระดับ
ทํางานทีม่ ีเสียงดังในชวงเวลากลางคืน
เสี ย งต อ หน ว ยรั บ เสี ย งที่ ใ กล พื้ น ที่
โครงการมากที่สุด ทั้ง 4 ดาน และพื้นที่ 4) ประชาสัมพันธใหผูอยูอาศัยบริเวณพื้นที่กอสราง
อ อ นไหวจะได รั บ ระดั บ เสี ย งจากการ
ทราบถึงกําหนดการ/แผนงานกอสรางโครงการ
กอสรางไมเกินคามาตรฐานระดับเสียง
ระยะเวลาการกอสราง ตลอดจนมาตรการรับขอ
ทั่ ว ไปที่ 70 เดซิ เ บล(เอ) โดยมี ร ะดั บ
รองเรียนกอนการกอสรางโครงการ
เสียงอยูในชวง21.56-64.88 เดซิเบล(เอ) 5) กําหนดชวงเวลาการกอสรางงานเสาเข็มใหอยู
แตทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดระดับเสียง
ในชวงเวลากลางวันเทานั้น (08.00-18.00 น.)
บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการในป จ จุ บั น นั้ น
เพื่อปองกันไมใหมีความสั่นสะเทือนและเสียงดัง
พบว า มี ค า มากกว า เกณฑ ม าตรฐานที่
รบกวนต อ ชุมชนที่อ ยู ใกลเ คี ย ง และการขนส ง
กํ า หนดไว อ ยู แ ล ว ซึ่ ง อาจมี ส าเหตุ
วั ส ดุ ก อ สร า งให ส อดคล อ งกั บ กฎหมายที่
เนื่องมาจากเสียงจากการจราจรบนถนน
เกี่ ย วข อ งยกเว น กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น ให ข อ
สุ ขุ ม วิ ท และพื้ น ที่ โ ครงการอยู ใ กล กั บ
อนุญาตทํางานจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
พื้นที่กอสรางของโครงการอื่นอยางไรก็
เปนกรณีไป
ตาม ทางทิศ ใต ทิศตะวันออก และทิ ศ 6) ติดตั้งรั้วสูง 5 ม. (รั้วทึบ 3 ม. และผาใบ/ตาขาย
ตะวั นตกของพื้ น ที่โ ครงการ มี แ นวรั้ ว /
2 ม.) ลอมรอบพื้นที่กอสราง เพื่อชวยลดระดับ
กําแพงคอนกรีตหนาประมาณ 8 นิ้ว สูง
เสียงลงได
1.5-1.7 ม.กั้นระหวางที่ดินโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

- ทางโครงการมี ก ารกํ า หนดแผนงาน/
วิ ธี ก ารก อ สร า งที่ เ หมาะสม มี ก าร
บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รอย า งสม่ํ า เสมอ
และหลีกเลี่ยงการทํางานที่มีเสียงดังใน
ชวงเวลากลางคืน
- ทางโครงการมีปายประชาสัมพันธใหผู
อาศั ย บริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งทราบถึ ง
แผนงานและระยะเวลาการกอสราง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-8)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-11

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5.2

-

-

-

รูปที่ 3-3

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน (ตอ)

กั บ พื้ น ที่ ข า งเคี ย งอี ก ชั้ น หนึ่ ง ซึ้ ง 7) จัดใหมีหองเพื่อใชในการตัดกระเบื้อง กระจก และ
กําแพงคอนกรีตหนาประมาณ 8 นิ้ ว
อลูมิเนียม
สามารถลดระดับเสียงลงไดอีก 34 เด
ซิเบล(เอ) อีกทั้ง ระยะทํางานฐานราก
ของโครงการมี ร ะยะสั้ น ประมาณ 3 8) จัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
เดือน อยางไร เพื่อใหเกิดผลกระทบ
ก อ สร า ง โดยกํ า หนดและควบคุ ม ความเร็ ว ของ
น อ ยที่ สุ ด โครงการจะเพิ่ ม มาตรการ
รถบรรทุกวัสดุกอสรางภายในพื้นที่กอสรางไมใหเกิน
โดยมี ผ า ใบทึ บ ป ด กั้น ตลอดความสู ง
30 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง และห า มบี บ แตรหรื อ เหยี ย บ
ของอาคารขณะกอสราง และกําหนด
คันเรงของรถใหเกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน
ระยะเวลาการกอสรางเฉพาะกลางวัน 9) ปดเครื่องจักร เครื่องยนต อุปกรณกอสรางทุก
เ ท า นั้ น จ า ก ม า ต ร ก า ร ดั ง ก ล า ว
ครั้งที่ไมใชงาน
ผลกระทบในดานเสียงรบกวนจะอยูใน
ระดับปานกลาง
10) เลือกเครื่องมืออุปกรณและวิธีการสรางที่ กอใหเกิด
เสียงรบกวนนอยที่สุด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

- เนื่องจากโครงการอยู ในชวงฐานรากและขึ้ น
โครงสรางตัวอาคาร จึงยังไมมีกิจกรรมการตัด
กระเบื้อง กระจก หรืออลูมิเนียม เมื่อถึงระยะ
โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการมี การจัดระเบี ยบการจราจรทั้ ง
ภายในและภายนอกโครงการ และมีการจํากัด
ความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ กอสราง ไมเกิน
20 กิโลเมตรตอชั่วโมง และกําชับหามบีบแตร
หรือเหยียบคันเรงของรถ
- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมากํ า ชั บ คนงานให ป ด
เครื่องจักร เครื่องยนต และอุปกรณ กอสราง
ทุกครั้งหลังเลิกงาน
- ทางโครงการไดมอบหมายใหผูรับเหมาเปนผู
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งจั ก ร และมี
อุปกรณปดครอบสวนที่กอใหเกิดเสียงดังและ
มีการดูแลรักษารถยนตที่ใชในการกอสรางให
อยูในสภาพดีอยูเปนประจํา
11) จัดเครื่องมือกอสรางหรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ตางๆไว - ทางโครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ โดย
ใหหางจากบริเวณบานพักอาศัยใกลเคียงใหมากที่สุด
พยายามจั ดเครื่ องมื อ กอสรา งใหอ ยู ห างจาก
เทาที่จะเปนไปได
บริเวณบานพักอาศัยใหมากที่สุด
12) ติดตั้งแผนปดเสียงชั่วคราว (แบบเคลื่อนยายได) ไว - ทางโครงการไดทํารั้ว Metal Sheet สูง 6
ใกลกับสวนที่ทําใหเกิดเสียงดัง
เมตร รอบโครงการอยางถาวรตลอดชวงการ
กอสรางเพื่อลดเสียงดัง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-9)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/
อุปสรรคการ
แกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5.2

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-16

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน (ตอ)

สว นผลกระทบดา นความสั่ น สะเทื อ น ทาง
โครงการได เ ลื อ กใช เ ทคนิ ค การขุ ม เจาะ
เสาเข็ม (Bored Type) แทนการตอกดวย
เครื่องสอกเสาเข็ม ซึ่งสงผลใหพื้นที่ใกลเคียง
ได รั บ ความสั่ น สะเทื อ นในระดั บ ที่ ม นุ ษ ย
สามารถรั บ รู ค วามสั่ น สะเทื อ น และสร า ง
ความรูสึกรําคาญถาความสั่นสะเทือนเปนไป
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยไม ส ง ผลกระทบ/ความ
เสี ย หายต อ โครงสร า งทุ ก ประเภท ดั ง นั้ น
ผลกระทบดานความสั่นสะเทือนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากกอสรางจึงอยูระดับต่ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

13) หลีกเลี่ยงกิจกรรมตางๆที่กอใหเกิดเสียงดัง
พรอมกันในเวลาเดียวกัน

- ทางโครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ โดยจะ
หลี ก เลี่ ย งการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด
เสียงดังพรอมกัน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
14) ลดจํานวนเครื่องจักรกลที่ใชงานในบริเวณที่อยู - ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยจะใช
ใกลเคียงกัน
เครื่องจักรในการกอสรางเทาที่จําเปน
15) กรณีใชอุปกรณเครื่องจักรกลที่ตองมีการตอกที่ - ทางโครงการปฏิ บัติ ตามมาตรการ โดยใช
กอใหเ กิดเสีย งดัง ต อ งหาวั สดุ เชน กระสอบ
วัสดุสําหรับรองรับการกระแทกกรณีที่มีการ
หรื อ วั ส ดุ อื่ น ๆมารองรั บ เพื่ อ ลดเสี ย งจาก
ใช เ ครื่ อ งจั ก รกลที่ ต อ งมี ก ารตอกและ
กิจกรรม
กอใหเกิดเสียง
16) ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวาง
- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ โดยมี
ชิ้นสวนของเครื่องจักร
การใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสี ซึ่ง
จะชวยลดการเกิดเสียงดัง และจัดใหมีการ
ซอมบํารุงเครื่องจักรใหมีสภาพดี
17) ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็ว
- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการโดยใช
เกินไป
เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมตอการทํางาน
18) ผูรับเหมาควรควบคุมคนงานกอสรางไมให
- ทางโครงการได ม อบหมายให ผู รั บ เหมา
สงเสียงดัง
กํ า ชั บ คนงานก อ สร า งไม ใ ห ส ง เสี ย งดั ง
รบกวนผูพักอาศัยใกลพื้นที่โครงการ
19) จัดใหมีวิศวกรตรวจสอบผลกระทบจากการ
- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยรับเรื่อง
กอสรางตอโครงสรางอาคารใกลเคียง
รองเรียนประจําอยูที่สํานักงานชั่วคราวของ
โครงการหากไดรับเรื่องรองเรียนจะนําเขาที่
ประชุมเพื่อหาสาเหตุและทําการแกไขทันที
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-10)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.3 เสียง/ความสั่นสะเทือน (ตอ)

1.4 ทรัพยากรดิน

- การขุดดินเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําฐาน
รากและวางระบบสาธารณูปโภคใตดิน และ
การขุ ด เจาะเสาเข็ ม เพื่ อ ก อ สร า งฐานราก
อาจจะทําใหเกิดการพังทลายของดิน/ความ
เสี ย หายต อ โครงสร า งอาคารข า งเคี ย งได
โดย เ ฉพาะอาคารพั กอา ศั ย แล ะ พื้ น ที่
ข า งเคี ย ง ถ า ไม มี มาตรการป อ งกั น ที่
เหมาะสม ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

20) จัดใหมีกรมธรรมประกันภัยเพื่อชดเชยความ
- ทางโครงการมี ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย เพื่ อ
เสียหายตออาคารขางเคียงในกรณีที่ตรวจสอบ
ชดเชยความเสียหายตออาคาร หากเกิดเหตุ
ไดวาเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานในโครงการ
ความเสียหายตออาคารใกลเคียง
1) ติดตั้งผนังกันดิน (sheet pile) ลอมรอบพื้นที่ใน
- มี ก ารก อ สร า งกํ า แพงกั น ดิ น รอบพื้ น ที่
สวนที่ตองทําถังเก็บน้ําใตดินหรือในสวนที่ตองขุด
โครงการ และทํา Sheet Pile รอบแนวเขต
ดินลึก โดยผนั งกันดินตองได รับการออกแบบให
พื้นที่ที่จะกอสรางตัวอาคารเพื่อปองกันการ
สามารถรั บ แรงดั น ของดิ น โดยรอบได ต าม
เคลื่อนตัวของดินขณะทําการกอสราง
มาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อปองกันการพังทลาย
ของดินจากที่ดินขางเคียง
2) ติดตั้ง Vibro Hammer พรอมอุปกรณอื่นๆ - ปจจุบันทางโครงการยังติดตั้ง Sheet Pile
เพื่อที่จะทําการถอน Sheet Pile เมื่อติดตั้งอุปกรณ
อยูเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิ น
ตางๆเรียบรอยแลว ใหเริ่มทําการถอน Sheet Pile
หากในอนาคตเริ่มทําการถอน Sheet Pile
ในระหวางการถอน Sheet Pile นั้นควรดําเนินการ
แล ว ทางโครงการจะดํ า เนิ น การแทนที่
แทนที่ชองวางดวยวัสดุที่เหมาะสม เชน วัสดุผสม
ชองวางดวยวัสดุที่เหมาะสม
ระหวาง Bentonite, Cement และน้ํา โดยที่ใน
ระหวางการถอน Sheet Pile นั้นใหทํา Grouting
Cement-Bentonite ไปตามทอ Grout hose อยาง
ตอเนื่องจนลนถึงระดับผิวดินเพื่อไมใหมีชองวาง
เนื่องจากรอง Sheet Pile เพื่อปองกันการเคลื่อน
ตัวของดิน

ปญหา/
อุปสรรคการ
แกไข

เอกสารอางอิง

-

ภาคผนวกที่ 5.3

-

รูปที่ 3-18

-

รูปที่ 3-18
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-11)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปญหา/
อุปสรรคการ
แกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5-3

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.4 ทรัพยากรดิน (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

3) ใหวิศวกรผูควบคุมการกอสราง คอยควบคุม ดูแลและ
- ทางโครงการให วิ ศ วกรผู ค วบคุ ม
กํ า กั บ การรื้ อ ถอนระบบค้ํ า ยั น และกํ า แพงป อ งกั น ดิ น ให
การก อ สร า งคอยควบคุ ม ดู แ ลและ
เป น ไปตามขั้ น ตอนและมาตรการที่ กํ า หนดไว และคอย
ตรวจสอบการเคลื่ อ นตั ว ของดิ น
ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดินตลอดเวลาที่ทําการรื้อถอน
ตลอดเวลาที่ทําการรื้อถอน
4) ประสานงานกับผูรับเหมากอสรางในการดําเนินการ
- ทางโครงการมีการควบคุมดูแลและ
กอสรางเพื่อควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐาน
กํ า ชั บ ให ผู รั บ เหมาปฏิ บั ติ ต าม
และปองกันหรือใหอาคารที่อยูใกลบริเวณพื้นที่กอสรางมี
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถม
ความปลอดภัยสูงสุด
ดินอยางเคร งครัด โดยเฉพาะงาน
กอสรางฐานรากอาคาร เพื่อปองกัน
การพังทลายของดิน
5) จัดใหมีการดําเนินการตรวจสอบผลกระทบจากการกอสราง - ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่เขา
ตออาคารขางเคียงตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาการ
พบปะกั บประชาชนที่ พัก อาศั ย อยู
กอสราง
บริเวณขางเคียงเพื่อดูแลผลกระทบ
จากการกอสรางอยางใกลชิด
6) จัดใหมีการทํากรมธรรมประกันภัยเพื่อชดเชย
- ทางโครงการมีกรมธรรมประกันภัย
ความเสียหายตออาคารขางเคียงในกรณีที่ตรวจสอบไดวา
เพื่อชดเชยความเสียหายตออาคาร
เกิดจากกิจกกรมการดําเนินงานในโครงการ
หากเกิ ด เหตุ ค วามเสี ย หายต อ
อาคารใกลเคียง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-12)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
และคุณคาตางๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
แหลงน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงโครงการ 1) จัดใหมีการบําบัดน้ําเสียจากคนงานกอสราง กอนระบายลง
1.5 คุณภาพน้ําผิวดิน
ไดแก คลองบานกลวยใต ซึ่งปจจุบันไมได
สูระบบทอระบายน้ําสาธารณะ เพื่อลดภาระการรองรับคา
มีการใชประโยชนเพื่ออุปโภคและบริโภค
ความสกปรกของแหลงน้ําผิวดิน
แต ใ ช ป ระโยชน เ พื่ อ การระบายน้ํ า และ
รองรับน้ําทิ้ง จากชุมชน ทั้ งนี้น้ําเสียขณะ
ดําเนินการกอสรางจะไดรับการบําบัดดวย
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จนมีคาบีโอดี 2) กําหนดใหมีการสูบตะกอนจากบอเกรอะไปกําจัดทันทีเมื่อ
ไมเกิน 20 มก./ล. กอนระบายลงสูระบบ
เต็ม
ท อ ระบายน้ํ า สาธารณะ ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี 3) จัดใหมีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดหองสวมให
ผลกระทบตอแหลงน้ําผิวดินแตอยางใด
สะอาดอยูเสมอ

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

- ทางโครงการมี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปภายในพื้นที่
โครงการ กอนระบายลงสูระบบทอ
ระบายน้ํา สาธารณะ เพื่ อ ลดภาระ
การรองรั บ ค า ความสกปรกของ
แหลงน้ําผิวดิน
- หากบอเกรอะเต็มทางโครงการจะ
ทําการสูบตะกอนเพื่อกําจัดทันที
- ทางบริษัทผูรับเหมาใหคนงานคอย
ดูแลรักษาความสะอาดหองสวมให
สะอาดอยูเสมอ
4) กําชับใหมีคนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุกอสรางลงในภาชนะ - ทางผู รับ เหมามี ก ารกํา ชับ คนงาน
ที่ จั ด เตรี ย มไว ห า มทิ้ ง ลงในรางระบายน้ํ า ชั่ ว คราวของ
กอสรางใหทิ้งขยะในถังขยะที่มีใน
โครงการ และจั ดใหมีก ารเก็ บเศษวัสดุก อสร าง ทําความ
พื้นที่และมีตะแกรงดักขยะบริเวณ
สะอาดพื้นที่กอสรางในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน
รางระบายน้ํา
5) จัดสรางบอพักน้ําชั่วคราว เพื่อดักเศษตะกอนดินใหจมตัว - โครงการจั ดทํ าบ อ พั ก น้ํ า ชั่ ว คราว
กอนสูบออกสูระบบระบายน้ําสาธารณะ
เพื่อใหตะกอนมีการจมตัวและมีราง
ระบายน้ําเพื่อรองรับน้ําจากบอพัก
น้ํ า ชั่ ว คราวระบายออกสู แ หล ง น้ํ า
สาธารณะ
6) จัดระบบการจัดวางวัสดุกอสรางใหหางจากแนวทอระบาย - มี ก ารเก็ บ กองวั ส ดุ ก อ สร า งอย า ง
น้ําชั่วคราวของโครงการ เพื่อปองกันการรวงหลนของเศษ
เปนระเบียบ และกองหางจากแนว
วัสดุกอสรางลงทอระบายน้ําทําใหทอระบายน้ําอุดตัน
ทอระบายน้ําชั่วคราวของโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-19

-

-

-

รูปที่ 3-20

-

รูปที่ 3-21
รูปที่ 3-22

-

รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-13)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.5 คุณภาพน้ําผิวดิน (ตอ)

1.6 คุณภาพน้ําใตดิน

การกอสรางฐานรากอาคารจะใชเสาเข็มเจาะ
หยั่งลึกถึงระดับดินดาน จากนั้นจะเปนการ
หลอบมคอนกรีตฐานราก ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต อ ทิ ศ ทางการไหลและคุ ณ ภาพน้ํ า ใต ดิ น
เล็ ก น อ ย ทั้ ง นี้ ชั้ น น้ํ า บาดาลในบริ เ ว ณ
กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง โครงการ มี ชั้ น น้ํ า
บาดาลชั้นบนสุดคือ ชั้นน้ํากรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง มี ค วามลึ ก ลงจากผิ ว ดิ น ประมาณ 50
เมตร อีกทั้งบริ เวณพื้นที่โครงการจัดอยูใน
เขตวิกฤตน้ําบาดาล โดยแหลงน้ําใชในระยะ
กอสรางมาจากการประปานครหลวง ดังนั้น
จึงคาดวาไมมี

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

7) จัดใหมีการทําความสะอาดรางระบายน้ําชั่วคราวและ - ทางโครงการมีการทําความสะอาดราง
บอดักดินตะกอนทุกๆ สัปดาห เพื่อปองกันการอุดตัน
ระบายน้ําชั่วคราวและมีตะแกรงดักเศษ
และการสะสมตัวของตะกอนดิน
ขยะเพื่ อ ป อ งกั น การอุ ด ตั น ของราง
ระบายน้ํา
1) กําชับใหผูรับเหมากอสราง ดําเนินการจัดการมูล
ฝอยและเศษวัสดุกอสราง ดังนี้
1.1) จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง - ทางโครงการมี ถั ง ขยะรองรั บ ขยะมู ล
ประกอบดวยถังรองรับมูลฝอยแหง ถังรองรับมูลฝอย
ฝอยขนาด 200 ลิตร ติ ด ตั้ งไว ตามจุ ด
เปยก และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร
ตางๆ ของพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอ
ติดตั้งไวตามจุดตางๆ ของพื้นที่กอสรางใหเพียงพอ - มีการเก็บเศษวัสดุเหลือใชและมีการปด
คลุมมิดชิดเพื่ อขนไปกําจั ดตอไป ทาง
1.2) จัดใหมีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใชจากการ
โครงการใหสํานักงานเขตฯเขามาเก็บ
กอสรางและตองปกคลุมดวยผาคลุมมิดชิดเพื่อรอ
การเก็บขนไปกําจัดตอไป
ขนมูลฝอยภายในโครงการ
1.3) ติดตอประสานงานใหสํานักงานเขตฯหรือ
- ทางโครงการมี ก ารติ ด ต อ สํ า นั ก งาน
บริษัทเอกชนเขามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน โดย
เขตฯเขามาจัดเก็บขนมูลฝอยทุกวัน
ผูรับเหมารับผิดชอบคาใชจาย

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-21

-

รูปที่ 3-24
รูปที่ 3-25

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-14)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
และคุณคาตางๆ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
กิจกรรมการกอสรางที่รบกวนตอระบบทิศทาง
1.4) จัดหารถขนเศษวัสดุกอสรางไปกําจัดอยาง
1.6 คุณภาพน้ําใตดิน (ตอ)
และระดับน้ําใตดิน สวนผลกระทบตอคุณภาพ
นอย 1 ครั้ง/สัปดาห และมีผาใบคลุมมิดชิด เพื่อ
น้ํา ใต ดิ น ที่ อ าจเกิ ด จากน้ํ า ชะขยะมู ล ฝอยนั้ น
ปองกันการรวงหลนหรือฟุงกระจาย
เนื่องจากมูลฝอยในระยะกอสรางจากคนงาน
ก อ สร า ง 600 ลิ ต ร/วั น จะถู ก รวบรวมใส ถั ง
รองรั บ มู ล ฝอยตั้ ง ไว ใ นพื้ น ที่ ก อ สร า งอย า ง 2) ตรวจสอบสถานที่รองรับมูลฝอยใหอยูในสภาพที่ดี
เพียงพอ แยกประเภทและควบคุมไมใหมีการ
อยูเสมอ
กองมูลฝอยไวบนพื้นดินกอสรางหรือกลางแจง 3) จัดใหมีการบําบัดน้ําเสียจากคนงานกอสราง โดย
โดยตรงเพื่ อ รอการเก็ บ ขน โดยสํ า นั ก เขต
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป สามารถรองรับน้ําเสียได
คลองเตยทุกวัน ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบตอ
ไมนอยกวา 11.2 ลบ.ม. และตองมีประสิทธิภาพการ
คุณภาพน้ําใตดินจึงอยูในระดับต่ํา
บําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานคุณภาพทิง้ ตมที่กฎหมาย
กําหนด กอนระบายลงสูระบบระบายน้ําสาธารณะ
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก โครงการตั้ ง อยู บ ริ เ วณปากซอยสุ ขุ ม วิ ท 34
ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตั น เขตคลองเตย
(ปาไมและสัตวปา)
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ชุ ม ชนและ
พาณิชยกรรม เปนสวนใหญ ไมมีสภาพพื้นที่
ปาไม หรือพื้นที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยของ
สัตวปา ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกลสูญ
พันธุปรากฎอยูแตอยางใด ดังนั้นกิจกรรมทั้ง
ในระยะก อ สร า งและระยะดํ า เนิ น การของ
โครงการ จึ ง ไม ส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพแตอยางใด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

- ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน การพังทลายของดิน และคุณภาพน้ํา
อยางเครงครัด เพื่อที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-26

-

-

- ทางโครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูป กอนระบายลงสูทอระบายน้ํา
สาธารณะ

-

รูปที่ 3-19

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดย
จะดํ า เนิ น การตามมาตรการป อ งกั น
แก ไ ขผลกระทบด า นคุ ณ ภาพอากาศ
เสี ย ง และความสั่ น สะเทื อ น การ
พังทลายของดิน และคุณภาพน้ําอยาง
เครงครัด

-

ภาคผนวกที่ 2
ใบรายงานผล
การวิเคราะห

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- มีรถขนเศษวัสดุกอสรางไปกําจัดและมี
การปดคลุมทายรถบรรทุกใหมิดชิดทุก
ครั้ ง ก อ นออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการเพื่ อ
ปองกันการรวงหลนหรือฟุงกระจายของ
เศษดินระหวางเสนทางขนสง
- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-15)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
และคุณคาตางๆ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหลงน้ํา แหลงน้ําผิวดินที่ใกลเคียงกับโครงการ คือ คลอง 1) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปรองรับน้ําเสีย - ทางโครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
บ า นกล ว ยใต ซึ่ ง มี ก ารใช ป ระโยชน เ พื่ อ การ
ได ไม นอ ยกว า 11.20 ลบ.ม.เพื่อ บํ า บั ดน้ํ า เสี ย
สําเร็จรูปเพื่อบําบัดน้ําเสียจากหองสวม
ระบายน้ํา ดังนั้นการกอสรางโครงการจึงไมสงผล
จากหองสวมคนงาน
คนงาน
กระทบตอทรัพยากรชีวภาพในแหลงน้ํา
2) จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียฯใหมี - ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีอยูเสมอ
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา
ระบบบําบัดอยูเสมอ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การใชป ระโยชนที่ดินบริเ วณโครงการเดิ มเป น
3.1 การใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่วางเปลา เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่เปนอาคาร
ชุ ด พั ก อาศั ย จึ ง เป น การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
ลั ก ษณะการใช ที่ ดิ น ไปจากเดิ ม อย า งไรก็ ต าม
การกอสรางโครงการเปนการดําเนินการภายใน
พื้ น ที่ โ ครงการ และได จั ด ทํ า แนวรั้ ว กั้ น อย า ง
มิดชิด ประกอบกับในการกอสรางไมมีกิจกรรมที่
กอความรุนแรงจนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ต อสภาพพื้นที่โ ดยรอบ ดั ง นั้ นผลกระทบที่ เ กิ ด
ขึ้นอยูในระดับต่ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

-

-

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-16)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การขนส ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ก อ สร า งจะใช ถ นน
3.2 การจราจร
สุ ขุ ม วิ ท ถนนซอยสุ ขุ ม วิ ท 26 ถนนซอย
สุขุมวิท 36 และถนนซอยสุ ขุมวิท 55 เป น
เสน ทางหลัก เพื่อ ไปยัง ถนนโครงการข า ย
อื่นๆ จํานวนเที่ยวการขนส งที่เ กิดจากการ
กอสรางโครงการประมาณ 98 PCU/วัน หรือ
เทากับ 22 PCU/ชม. เมื่อวิเคราะหจากระดับ
การให บ ริ ก ารบริ เ วณทางแยกจะพบว า
ปริ ม าณจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการก อ สร า ง
โครงการสงผลใหปริมาณจราจรในชวงนอก
เวลาเร ง ด ว นเพิ่ ม ขึ้ น แต เ นื่ อ งจากปริ ม าณ
จราจรที่เพิ่มขึ้นนั้นนอยมาก ซึ่งไมสงผลให
ความลาชารวมที่ทางแยก (Control Delay)
เพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะหจากระดับการใหบริการ
บริ เ วณทางแยกใกล เ คี ย งที่ ตั้ ง โครงการ
พบว า ระดั บ การให บ ริ ก ารที่ ท างแยกไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีคา LOS อยู
ในชวง B-C แตอาจมีผลกระทบจากอุบัติเหตุ
จากการขนสงและความสกปรกจากการรวง
หลนของวัสดุกอสรางและผิวจราจรเสียหาย
เปนตน ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1) กําหนดชวงเวลาการขนสงวัสดุกอสรางให - ทางโครงการมีการกําชับใหพนักงานขับรถปฏิบัติ
สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ และไมทํา
ตามกฎจราจรและหลีกเลี่ยงการขนสงในชวงเวลา
การขนสงในชวงเวลาเรงดวน
เรงดวน
2) ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุ กตามพิ กัดของ - มีการควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุกตามพิกัด และ
กรมการขนสงสงทางบก เพื่อปองกันการชํารุด
มี ก ารกํ า ชั บ ให พ นั ก งานขั บ รถ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ทรุดโทรมของเสนทางคมนาคม
จราจร
3)
จั ด เตรี ย มจุ ด ล า งล อ รถบรรทุ ก หนั ก ใน - เดือนธันวาคม 2555 มีพื้นที่ลางทําความสะอาดลอ
หนวยงานเพื่อปองกันไมใหมีฝุน หิน ดิน และ
รถบรรทุกวัสดุกอสรางอัตโนมัติกอนออกนอกพื้นที่
เศษวัสดุติดลอรถยนตออกไปรวงหลนบนผิว
โครงการ แตปจจุบันทางโครงการมีการขนดินออก
การจราจรบนถนนภายนอกโครงการ
จากพื้ น ที่ โ ครงการน อ ยจึ ง มี ก ารฉี ด น้ํ า ล า งล อ รถ
ดวยสายยางแทน
4) จัดเตรียมพื้นที่สําหรับงานขนยายวัสดุกอสราง - ทางโครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ โดยมี ก าร
และพื้ น ที่ สํ า หรั บ จอดรถบรรทุ ก ภายใน
จัดเตรียมพื้นที่สําหรับงานขนยายวัสดุกอสรางและ
โครงการโดยไม ใ ห จ อดรถล้ํ า เข า ไปในผิ ว
พื้นที่สําหรับจอดรถบรรทุกไวภายในบริเวณพื้นที่
การจราจรช อ งถนนสาธารณะภายนอก
โครงการ หามมิใหจอดล้ําไปในผิวจราจรของถนน
โครงการ
สาธารณะ
5) จัดใหมีแผนปายสะทอนแสงและธงสีบริเวณ - ทางโครงการมีการกําชั บใหผูขับรถมีการติดธงสี
ทายรถขนสงวัสดุกอสรางของโครงการ เพื่อให
ขณะขนสงวัสดุกอสรางเพื่อปองกันการเฉี่ยวชน
ผูขับขี่ยวดยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกลาว
ไดอยางชัดเจนเพื่อปองกันการเฉี่ยวชน
6) จัดใหมีผาใบหรือวัสดุปดคลุมกระบะหลังรถให - มีการปดคลุมทายรถบรรทุกใหมิดชิดทุกครั้งกอน
มิ ด ชิ ด เพื่ อ ป อ งกั น การตกหล น ของวั ส ดุ
ออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อป องกันการร วงหลน
กอสราง
หรือฟุงกระจายของเศษดินระหวางเสนทางขนสง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-48

-

-

-

รูปที่ 3-27

-

รูปที่ 3-26
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-17)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.2 การจราจร (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

จัดให มีเจาหนาที่ อํานวยความสะดวกดา น - ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
การจราจรภายในพื้ น ที่ โ ครงการ และบริ เ วณ
การจราจรทั้ ง ภายในและภายนอก
ทางเข า -ออกรวมทั้ ง จํ า กั ด ความเร็ ว ของ
โครงการ และมีการจํากัดความเร็วของ
รถบรรทุ ก ภายในพื้ น ที่ โ ครงการไม ใ ห เ กิ น 30
รถบรรทุ ก วั ส ดุ ก อ สร า ง ไม เ กิ น 20
กม./ชม.
กิโลเมตรตอชั่วโมง
8) จัดใหมีมาตรการซอมแซมผิวถนน หรือความ - ห า ก พ บ ว า ผิ ว ถ นน เ กิ ดก า รชํ า รุ ด
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนสงวัสดุ
เสี ย หายจากกิ จ กรรมการขนส ง ของ
กอสรางของโครงการ ถาพิสูจนไดวาเกิดขึ้นจาก
โครงการ จะรี บ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมของโครงการ
แกไขทันที
9) จัดเตรียมพื้นที่สําหรับงานขนยายวัสดุกอสราง - ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดย
แ ล ะ พื้ นที่ สํ า ห รั บ จ อ ด ร ถ บ ร ร ทุ ก แ ล ะ ร ถ
มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับงานขนยาย
ปูนซีเมนตภายในโครงการโดยไมใหจอดในผิว
วั ส ดุ ก อ สร า งและพื้ น ที่ สํ า หรั บ จอด
การจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ
รถบรรทุ ก ไว ภายในบริ เ ว ณ พื้ น ที่
โครงการ ห า มมิ ใ ห จ อดล้ํ า ไปในผิ ว
จราจรของถนนสาธารณะ
10) จัดใหรถขนสงวัสดุกอสราง เขา-ออก โครงการ - การขนสงวัสดุกอสรางทางโครงการมี
โดยหลีกเลี่ยงการขนสงในชวงเวลา 8.30-9.00
การกําชับใหผูขับรถหลีกเลี่ยงการขนสง
และ 11.30-12.00 น.
ในชวงเวลาเรงดวน
11) ติดตั้งปายสัญญาณจราจรตางๆ อาทิ ปาย - ทางโครงการมีการติดปายเขตกอสราง
ชะลอความเร็ว เขตกอสราง ทางชํารุด เปนตน
และปายประชาสัมพันธโครงการบริเวณ
ทั้ ง ในพื้ น ที่ โ ครงการและเมื่ อ เข า ใกล บ ริ เ วณ
ดานหนาโครงการ
ทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ
7)

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-11

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5.6

-

รูปที่ 3-17
รูปที่ 3-28
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-18)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
โครงการมี ค วามต อ งการใช น้ํ า ในช ว งการ 1) จัดใหมีถังน้ําสํารองน้ําใช ความจุไมนอยกวา 14 ลบ.ม.
3.3 การใชน้ํา
กอสรางประมาณ 14 ลบ.ม./วัน โดยจะเปนน้ํา
ซึ่งสามารถสํารองน้ําใชไดไมนอยกวา 1 วัน
ใชของคนงานกอสราง และน้ําใชจากกิจกรรม
การชํ า ระล า งทํ า ความสะอาดพื้ น ที่ ก อ สร า ง
ประจํ า วั น ซึ่ ง เป น ปริ ม าณเพี ย งเล็ ก น อ ย จึ ง 2) ตรวจดูจุดรั่วซึม หากพบใหรีบดําเนินการแกไขโดย
กอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ําของชุมชนใน
ดวน
ระดับต่ํา
3) กําชับใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด
3.4 การใชไฟฟา

ในชวงกอสรางทางโครงการจะขอใชไฟฟาจาก 1) แนะนําใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
การไฟฟานครหลวง สาขาคลองเตย โดยการ
ดําเนินการกอสรางโครงการจะสงผลกระทบตอ 2) เลือกใชอุปกรณ/หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน
การใชไฟฟาของชุมชนขางเคียงหรือระบบของ
การไฟฟ า นครหลวงในระดั บ ต่ํ า เนื่ อ งจาก
ปริมาณไฟฟาที่ตองการใชนอย
3) ติดตั้งอุปกรณและการจายไฟฟาใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตองตามมาตรฐาน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางโครงการจัดใหมีถังน้ําสํารองน้ําใช
พื้นที่โครงการโดยมีปริมาตร 15 ลบ.ม.
ซึ่งสามารถสํารองน้ําใชไดไมนอยกวา 1
วัน
- ทางโครงการมีการตรวจสอบหากพบมี
จุดรั่วซึมจะทําการแกไขทันที
- มี ป า ยรณรงค ใ ห ค นงานใช น้ํ า อย า ง
ประหยัด
- มีป ายรณรงคใหค นงานใช ไฟฟา อย า ง
ประหยัด
- ทางโครงการมี ก ารเลื อ กใช ห ลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต แทนการใชหลอดไฟหัว
กลม (แสงสีสม) เพื่อประหยัดพลังงาน
- มี ก ารติ ด ตั้ ง ตู จ า ยไฟภายในโครงการ
อย า งเป น ระเบี ย บ ควบคุ ม ดู แ ลโดย
วิศวกรไฟฟา

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-29

-

-

-

-

รูปที่ 3-30
รูปที่ 3-31
รูปที่ 3-30
รูปที่ 3-31
-

-

รูปที่ 3-32

-

3-20

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-19)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
มูลฝอยจากคนงานกอสรางประมาณ 0.6 ลบ.ม./วัน 1) กําชับใหผูรับเหมากอสราง ดําเนินการจัดการ
3.5 การจัดการมูลฝอย
จะถู ก รวบรวมใส ถั ง ขยะขนาดประมาณ 200 ลิ ต ร มูลฝอยและเศษวัสดุกอสราง ดังนี้
และสิ่งปฏิกูล
แยกประเภทถังรองรับมูลฝอยแหง มูลฝอยเปยก ปละ
1.1) จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูก
มู ล ฝอยอั น ตราย ตั้ ง ไว ภ ายในพื้ น ที่ ก อ สร า งให
สุขลักษณะ ซึ่งประกอบดวยถังรองรับมูลฝอย
เพีย งพอ และประสานงานเจ า หนา ที่ สํา นั กงานเขต
แหง ถังรองรับมูลฝอยเปยก และถังรองรับมูล
คลองเตยทุ ก วั น หรื อ ตามความเหมาะสมต อ ไป
ฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร ติดตั้งไวตามจุด
สํ า ห รั บ เ ศ ษ วั ส ดุ ก อ ส ร า ง ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
ตางๆ ของพื้นที่กอสรางใหเพียงพอ
ผูรับเหมากอสรางตองคัดแยกสวนที่นํากลับมาใชใหม
1.2) จัดใหมีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใชจากการ
ได แ ละจั ด จั ด ให มี ส ถานที่ เ ก็ บ ภายในพื้ น ที่ ก อ สร า ง
กอสรางและตองปกคลุมดวยผาคลุมมิดชิด
สวนที่เหลือจะนําไปถมที่ในที่ดินของบริษัทผูรับเหมา
เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดตอไป
อย า งน อ ยทุ ก สั ป ดาห ดั ง นั้ น ผลกระทบในด า นการ
1.3) ติดตอประสานงานใหสํานักงานเขตฯหรือ
จัดการมูลฝอยจึงอยูในระดับต่ํา
บริษัทเอกชนเขามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน โดย
ผูรับเหมารับผิดชอบคาใชจาย
1.4) จัดหารถขนเศษวัสดุกอสรางไปกําจัด
อยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห และมีผาใบคลุม
มิดชิด เพื่อปองกันการรวงหลนหรือฟุง
กระจาย
2) จัดสรางปลองทิ้งเศษวัสดุกอสรางของอาคาร
และทํารั้ วกั้นลอมพื้นที่ รวบรวมเศษวัสดุ จาก
การกอสราง เพื่อปองกันการฟุงกระจายของ
ฝุนและการปนเปอนของเศษมูลฝอยตอพื้นที่
ภายนอก
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการมีถังขยะรองรับขยะมูล ฝอย
ขนาด 200 ลิ ต ร ติ ด ตั้ ง ไว ต ามจุ ด ต า งๆ
ของพื้นที่กอสราง

-

รูปที่ 3-21

- มี ก ารเก็ บ เศษวั สดุ เ หลื อใชแ ละมี การป ด
คลุมมิดชิดเพื่อขนไปกําจัดตอไป

-

รูปที่ 3-24
รูปที่ 3-25

- ทางโครงการติดตอใหสํานักงานเขตฯ เขา
มาเก็ บ ขนมู ล ฝอยภายในโครงการเป น
ประจําไมใหมีขยะตกคาง
- มี ร ถขนเศษวั ส ดุ ก อ สร า งไปกํ า จั ด และมี
การป ด คลุ ม ท า ยรถบรรทุ ก ให มิ ด ชิ ด ทุ ก
ครั้ ง ก อ นออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการเพื่ อ
ปองกันการรวงหลนหรือฟุงกระจายของ
เศษดินระหวางเสนทางขนสง
- เนื่องจากโครงการอยูในชวงฐานราก จึง
ยังไมมีการสรางปลองทิ้งเศษวัสดุกอสราง
เมื่ อ ถึ ง ระยะโครงการจะปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการ

-

-

-

รูปที่ 3-26

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-20)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.5 การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตอ)

3.6 การบําบัดน้ําเสีย

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

3) กําชับใหคนงานทิ้งมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว
เทานั้น
4) ตรวจสอบสภาพที่รองรับมูลฝอยใหอยูในสภาพที่ดี
อยูเสมอ
5) เก็บรวบรวมเศษวัสดุกอสรางใหเปนสัดสวน และ
คัดแยกสวนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก เพื่อนํา
กลับมาใชใหมหรือนําไปขายใหกับเอกชนที่รับซื้อ
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัด
น้ํ า เสี ย ที่เ กิ ดขึ้น ในระยะก อสร า งประมาณ 11.20 1) จัดใหมีหองสวมสําหรับคนงานในอัตราสวนไมนอย
ลบ.ม./วัน จะไดรับการบํ าบั ดดวยระบบบําบั ดน้ํ า
กวา 1 หองตอ 20 คน
เสียสําเร็จรูปจนไดมาตรฐานน้ําทิ้งที่เกี่ยวของกอน
ระบายลงสู ร ะบบน้ํ า สาธารณะ ซึ่ ง ไม ไ ด เ พิ่ ม ค า 2) กําชับใหผูรับเหมากอสรางจัดหาระบบบําบัดน้ํา
ความสกปรกใหแกระบบระบายน้ําสาธารณะ และ
เสี ย สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
แหล ง รองรั บ นิ ทิ้ ง ใกล เ คี ย งแต อ ย า งใด ดั ง นั้ น
กิจกรรมของคนงานกอสรางสามารถบําบัดน้ําเสีย
ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา
ได ไ ม น อ ยกว า 11.20 ลบ.ม./วั น และต อ งมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําทิ้งไดมาตรฐานน้ําทิ้ง
3) หมั่นตรวจสอบดูแลการทํางานของระบบบําบัดน้ํา
เสี ย ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี อ ยู เ สมอ เช น หมั่ น
ตรวจสอบและสู บ ตะกอนออกจากระบบทุ ก 1
เดือน หรือตามความเหมาะสม ฯลฯ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการมีการกําชับคนงานใหทิ้ง
มูลฝอยในจุดที่จัดเตรียม
- ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพถัง
ขยะใหอยูในสภาพดีเสมอ
- มีการเก็บเศษวัสดุเหลือใชและมีการปด
คลุมมิดชิดเพื่อขนไปกําจัดตอไป

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-24
รูปที่ 3-25

- ทางโครงการมีการจัดหองสวมสําหรับ
คนงานจํานวน 4 หอง และจะกอสราง
เพิ่มเติมตามจํานวนคนงานที่เพิ่มขึ้น
- ทางโครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปเพื่อบําบัดน้ําเสียจากหองสวม
ค น ง า น ก อ น ร ะ บ า ย อ อ ก สู ท อ น้ํ า
สาธารณะ

-

รูปที่ 3-20

-

รูปที่ 3-19

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา
ระบบบําบัดอยูเสมอ

-

-

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-21)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.6 การบําบัดน้ําเสีย (ตอ)

3.7 การระบายน้าํ และ
ปองกันน้ําทวม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

4) จัดใหมีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะภายหลัง
การก อสรา งแลวเสร็ จ และรื้อถอนห อ งน้ํา หอ ง
สวมใหเรียบรอย

- ป จ จุ บั น อยู ใ นระยะฐานราก ยั ง ไม ถึ ง
ระยะที่ตองรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค
ชั่วคราวหากในอนาคตถึงระยะที่ตองทํา
การรื้ อ ถอน โครงการจะดํ า เนิ น การ
ตามที่มาตรการกําหนด
- กํ า ชั บ ให ค นงานคอยดู แ ลรั ก ษาความ
สะอาดหองสวมอยูเสมอ
- ทางโครงการมีรางระบายน้ําชั่วคราวที่มี
ตะแกรงดั กเศษขยะก อนระบายออกสู
ทอระบายน้ําสาธารณะ

5) จัดใหมีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดหอง
สวมอยูเสมอ
ผลกระทบตอการระบายน้ําสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 1) จัดใหมีรางระบายน้ําชั่วคราว สําหรับระบาย
การรวงหลนของเศษวัสดุกอสราง เขาสูรางระบายน้ํา
น้ําฝนและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งนี้ ที่
ชั่วคราว และเกิดน้ําทวมขังได ดังนั้นผลกระทบจึงอยู
ปลายรางระบายน้ําตองกอสรางบอดักตะกอนดิน
ในระดับต่ํา
เพื่ อดักเศษดิ น ทราย ก อนระบายน้ํ าออกสูท อ
ระบายน้ําสาธารณะดานหนาโครงการ
2) หมั่นทําความสะอาดรางระบายน้ําและบอดัก
ตะกอนใหปราศจากเศษวัสดุมูลฝอยตกคางเมื่อ
เสร็จสิ้นการกอสรางในแตละวัน
3) จัดใหมีพื้นที่กองเศษวัสดุกอสรางอยางเปน
ระเบียบ มีผาใบปกคลุมอยางมิดชิด และควรอยู
หางจากรางระบายน้ําของโครงการ ตามความ
เหมาะสม

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

- มี ก ารกํ า ชั บ ให ค นงานหมั่ น ทํ า ความ
สะอาดรางระบายน้ํ า เพื่ อ ป อ งกั น เศษ
ขยะตกคางกอนระบายออกสูทอระบาย
น้ําสาธารณะ
- มีการเก็บกองวัสดุกอสรางอยางเปน
ระเบี ย บ และกองห า งจากแนวท อ
ระบายน้ําชั่วคราวของโครงการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-22
รูปที่ 3-23

-

รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-24
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-22)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ ผลกระทบในระยะกอสรางสวนใหญเกิดจาก
ปลอดภัยในการทํางาน/การ ความประมาท และการจัดการที่ไมเหมาะสม
รวมถึ ง ความไม พ ร อ มของเครื่ อ งจั ก ร/
ปองกันอัคคีภัย
อุปกรณไดแก การรวงหลนของเศษปูนและ
อิ ฐ จากตั ว อาคาร อั ค คี ภั ย จากถั ง เก็ บ
เชื้อเพลิง อุบัติเหตุจาการทํางานของคนงาน
ฯลฯ ทําความเสียหายตอทรัพยสินและความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง บุ ค ค ล ดั ง นั้ น
ผู รั บ เ ห ม า ก อ สร า ง จะ ต อ ง ป ฏิ บั ติ ตา ม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเคร ง ครั ด และ
กํ า หนดให ม าตรการเพื่ อ ป อ งกั น อั ค คี ภั ย ที่
เพียงพอและเหมาะสม ผลกระทบจึ งอยู ใน
ระดับต่ํา

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1) ควบคุมดูแลใหผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามขอกําหนด/
กฎหมายที่ เ กี่ย วของกั บความปลอดภัย ในงานก อ สร า ง
อยางเครงครัด ไดแก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภัยในการกอสราง เชน การสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน

- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารจั ด เตรี ย ม
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายให ต รงกั บ
ลั ก ษณะงานและกํ า ชั บ ให ค นง าน
ก อ สร า งขณะปฏิ บั ติ ง าน จะต อ งใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุก
ครั้ง
- ทางบริษัทผูรับเหมามีการจัดทําประกัน
อุบัติเหตุใหกับคนงาน

-

รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

-

-

- เนื่องจากโครงการอยูในชวงฐานราก จึง
ยังไม มีการติดตั้งวั สดุป ดกั้นตัวอาคาร
เมื่ อ ถึ ง ระยะขึ้ น โครงสร า งอาคาร
โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารจั ด เตรี ย ม
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายให ต รงกั บ
ลั ก ษณะงานและกํ า ชั บ ให ค นง าน
ก อ สร า งขณะปฏิ บั ติ ง าน จะต อ งใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุก
ครั้ง
- จัดพื้นที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและถังแกส
ที่ใชในงานกอสราง เปนที่เรียบรอย

-

-

-

รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

-

รูปที่ 3-33

2) จัดทําประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสิน ของทั้งคนงาน และผูพักอาศัยโดยรอบ
3) จัดทําแผงตาขายกั้นรอบอาคารเพื่อกันเศษวัสดุรวงหลน

4) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน
หมวก/แว น ตานิ ร ภั ย ปลั๊ ก อุ ด หู ฯลฯ ให เ พี ย งพอและ
เหมาะสมตอจํานวนคนงานและลักษณะงาน

5) จัดหาพื้นที่จัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและถังแกสที่ใชในงาน
กอสราง ใหเรียบรอย โดยตองมีรั้วลอมรอบ และติดตั้ง
ปายเตือนอันตราย

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

เอกสารอางอิง

3-24

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-23)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน/การ
ปองกันอัคคีภัย (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการจั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ ง ถั ง
ดับเพลิงบริเวณรอบพื้นที่โครงการ

-

รูปที่ 3-29

- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ และ
ออกกฎระเบี ย บให กั บ คนงานเพื่ อ
ป อ งกั น การสร า งความเดื อ นร อ นและ
ปญหาตางๆ
- ทางโครงการมี ก ารประสานงานกั บ
หน ว ยงานดั บเพลิ ง หากเกิ ด เหตุ เ พลิ ง
ไหม

-

รูปที่ 3-34

-

-

-

รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

-

-

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

6) จัดใหเครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณปองกัน
อั ค คี ภั ย อื่ น ๆ ที่ จํ า เป น ติ ด ตั้ ง ไว ป ระจํ า พื้ น ที่
กอสรางโดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง
7) เฝาระวังและดูแลความประพฤติของคนงาน
ไมใหสรางความเดือดรอน และปญหาตางๆ แก
คนงานดวยกัน รวมทั้งประชาชนใกลเคียง

8) จัดใหมีมาตรการประสานงานติดตอขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานดับเพลิงที่ใกลเคียงที่สุด
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม ลุ ก ลามจนเกิ น ขี ด
ความสามารถของอุปกรณดับเพลิงที่มี
9) จัดใหมีที่ครอบหูหรือที่อุดหูแกคนงานกอสรางที่ - ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารจั ด เตรี ย ม
อยู ใ นบริ เ วณที่ ก อ ให เ กิ ด เสี ย งดั ง หรื อ จํ า กั ด
อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายให ต รงกั บ
ระยะเวลาการทํางานที่สัมผัสกับระดับเสียงดั ง
ลั ก ษณะงานและกํ า ชั บให ค นง าน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ก อ สร า งขณะปฏิ บั ติ ง าน จะต อ งใส
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุก
ครั้ง
10) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
- ทางโครงการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มในระยะก อ สร า งอย า ง
กําหนดอยางเครงครัด
เครงครัด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-24)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน/การ
ปองกันอัคคีภัย (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

11) ประชาสัมพันธใหผูอยูอาศัยบริเวณพื้นที่กอสรางทราบถึง
- ทางโครงการมีการติดปายเขตกอสราง
กํ า หนดการ/แผนงานก อ สร า งโครงการระยะเวลาการ
และปายประชาสัมพันธโครงการบริเวณ
กอสราง ตลอดจนมาตรการรับขอรองเรียน เพื่อลดระดับ
ดานหนาโครงการ
ความรุนแรงของผลกระทบในระดับหนึ่ง
- ติดปายเตือน “เขตกอสราง” บริเวณ
12) ติดสัญญาณไฟหรือปายเตือนใหผูใชเสนทางสัญจรไปมามี
ความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงวัสดุ
ทางเข า -ออกพื้ น ที่ โ ครงการและมี
กอสราง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลการ
เขา-ออก ในพื้นที่โครงการ
13) การติดตั้ง Tower crane จะตองมีวิศวกรเปนผูออกแบบ
- มีการติดตั้ง Tower crane โดยมีวิศวกร
ฐานราก ตรวจสอบการติดตั้งตามกฎเกณฑที่กําหนดไว
ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานอย า งใกล ชิ ด
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปตามที่
ออกแบบไวและมีความปลอดภัย
14) ใหติดปายบอกน้ําหนักที่ยกได และติดสัญญาณเตือน
- ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการ
ในขณะทํางาน
15) ตองมีการตรวจสอบสวนประกอบอุปกรณ พรอม
- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
ประสิ ท ธิภ าพและมี การบํา รุงรั ก ษาอยู
เสมอ
17) ติดสัญญาณไฟกระพริบในเวลากลางคืน
- จั ด ใ ห ค น ง า น โ บ ก สั ญ ญ า ณ ไ ฟ ใ น
ชวงเวลากลางคืน
18) ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนใหอยูภายใน
- ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการ
พื้นที่โครงการ
19) ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงาน
- มีการติดปายเตือนหามหรือปายแสดง
กอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลให
ตรงกับลักษณะงาน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-17

-

รูปที่ 3-12
รูปที่ 3-28

-

-

-

-

-

ภาคผนวกที่ 5.2

-

รูปที่ 3-35

-

-

-

รูปที่ 3-36
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-25)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน/การ
ปองกันอัคคีภัย (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
20) จัดหองปฐมพยาบาล โดยใหมีเครื่องมือและอุปกรณการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนอยางเครงครัด

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ทางโครงการมีชุดปฐมพยาบาลไวในพื้นที่
โครงการและมี ห อ งปฐมพยาบาลไว ใ น
พื้นที่โครงการ
21) ติดตั้งปายประกาศหามไมใหผูที่ไมไดเกี่ยวของเขาไปใน - ทางโครงการมีการติดปาย “เขตกอสราง
บริเวณพื้นที่กอสราง และบริเวณทางเขา ออกตองมียาม
ห า มเข า ” บริ เ วณทางเข า -ออกโครงการ
ดูแลการเขาออกของเจาหนาที่ คนงานและยานพาหนะ
และมียามรักษาการณตลอด 24 ชั่วโมง
ตางๆตลอด 24 ชั่วโมง
22) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก
- ทางโครงการมี ก ารอบรมชี้ แ จงให กั บ
หัวหนาคนงาน หรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยใน
หัวหนาคนงานและผูที่เกี่ยวของทราบถึง
การกอสราง พรอมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น
ม า ต ร ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง
ถู ก ต อ ง ข ณ ะ ทํ า ก า ร ก อ ส ร า ง ท า ง
ผูรับเหมามีการกําชับดูแลใหคนงานสวม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะ
ทํางานทุกครั้ง
23) กรณีที่กิจกรรมกอสรางโครงการ ทําใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินของเจาของที่ดินขางเคียงโครงการ
ตองมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม
รวมถึงตองจัดใหมีแผนการรับเรื่องรองเรียนที่อาจจะเกิด
จากการกอสรางโครงการไดแก
- จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลจัดการเรื่องขอรองเรียนตางๆ ที่ - ทางโครงการมีกลองรับเรื่องรองเรียนหาก
เกิดจากกิจกรรมการกอสราง และตองมีการมอบหมาย
ไดรับเรื่องรองเรียนจะนําเขาที่ประชุมเพื่อ
เจา หน า ที่ ใ หนัดผู รอ งเรีย นเขา ไปดู พื้ นที่ป ระสบป ญหา
หาสาเหตุและทําการแกไขทันที
(ถามี) รวมกันวิเคราะหสาเหตุเบื้องตน

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-37
รูปที่ 3-38

-

รูปที่ 3-28
รูปที่ 3-12

-

ภาคผนวกที่ 5.4
รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

ภาคผนวกที่ 5.5
รูปที่ 3-16
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-26)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน/การ
ปองกันอัคคีภัย (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

เอกสารอางอิง

- จั ด ให มี ศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นไว ป ระจํ า ในสํ า นั ก งาน
กอสรางโครงการ โดยตองมีเจาหนาที่ของโครงการหรือ
เจาหนาที่ ของบริษั ทผูรับเหมาอยูประจํา เพื่อ รับแจงข อ
รองเรียนจากผูรองเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท บันทึก
จดหมาย แฟกซ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส โดยผู รั บ ข อ
รองเรียนจะจดชื่อที่อยูเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
รายละเอียดพรอมขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขของผู
ร อ งเรี ย นไว เ บื้ อ งต น และนํ า ส ง ไปยั ง บริ ษั ท เจ า ของ
โครงการ
24) จัดใหมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตอ สถานทู ต
สาธารณะรัฐฟลิปปนส และบานพักสถานเอกอัครราชทูต
นอรเวย มีดังนี้
- ควบคุมดูแลใหผูรับเหมาสิ่งสรางปฏิบัติตามขอกําหนด/
กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสราง
อยางเครงครัด
- บริษัทฯจะไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยที่บริเวณพื้นที่
โครงการ
- จัดทําประกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตอชีวิต รางกาย
และทรั พ ย สิ น ของทั้ ง คนงาน และผู พั ก อาศั ย โดยรอบ
ตลอดจนสถานทูตฯและบานพักสถานทูตฯ
- ติดตั้งแผงตาขายกั้นรอบอาคารเพื่อปองกันเศษวัสดุรวง
หลนและเพื่อปองกันฝุนละออง

- ทางโครงการจั ดให มีเ จ าหนา ที่คอยรับ
เรื่ อ งร อ งเรี ย นประจํ า อยู ที่ สํ า นั ก งาน
ชั่ ว คราวของโครงการหากได รั บ เรื่ อ ง
ร อ งเรี ย นจะนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ หา
สาเหตุและทําการแกไขทันที

-

ภาคผนวกที่ 5.5
รูปที่ 3-16

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

-

-

- ทางผู รั บ เหมามี ก ารจั ด บ า นพั ก ให กั บ
คนงานแยกออกจากพื้นที่โครงการ
- ทางบริษัทผูรับเหมามีการจัดทําประกัน
อุบัติเหตุใหกับคนงาน

-

รูปที่ 3-39

-

-

- ปจจุบันอยูในระยะฐานรากเมื่อถึงระยะ
โครงการจะดําเนินการตามที่มาตรการ
กําหนด

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-27)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน/การ
ปองกันอัคคีภัย (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ติ ด ตั้ ง ตาข า ยกั้ น รอบอาคารเพื่ อ ปอ งกัน ฝุ น ละออง - ปจจุบันอยูในระยะฐานรากเมื่อถึงระยะ
ตลอดจนชวยบดบังมุมมองของคนงานที่จะมองไปยัง
โครงการจะดําเนินการตามที่มาตรการ
พื้ น ที่ ข า งเคี ย ง รวมทั้ ง สถานทู ต ฯและบ า นพั ก
กําหนด
สถานทูตฯได
- เฝ า ระวั ง และดู แ ลความประพฤติ ข องคนงานไม ใ ห - ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ และ
สร า งความเดื อ ดร อ น และป ญ หาต า งๆ แกค นงาน
ออกกฎระเบี ย บให กั บ คนงานเพื่ อ
ด ว ยกั น รวมทั้ ง ประชาชนใกล เ คี ย ง และความ
ป อ งกั น การสร า งความเดื อ นร อ นและ
ปลอดภัยตอสถานทูตฯและบานพักสถานทูตฯ
ปญหาตางๆ
- จัดให มีการลงทะเบี ยนรายชื่อเขา -ออกของคนงาน - ทางโครงการมี ก ารให คนงานก อ สร า ง
ก อ สร า ง เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ค นงานก อ สร า งตกค า ง
สแกนนิ้ ว เข า -ออก เพื่ อ ป อ งกั น การ
ภายในพื้นที่โครงการภายหลังเลิกงานในแตละวัน
ตกค า งภายในพื้ น ที่ โ ครงการทาง
โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
- ใหความระมัดระวังเปนพิเศษในชวงที่การทํางานของ - ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
กานเครนเขาใกลแนวเขตที่ดิน และกําหนดใหกาน
เครนจํากัดอยูเฉพาะในพื้นที่กอสรางโครงการ
- โครงการเลื อ กใช เ สาเข็ ม เจาะ ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารที่ จ ะ - มีการใชระบบเจาะเสาเข็มแทนการตอก
สงผลกระทบดานความสั่นสะเทือนและความเสียหาย
เสาเข็มดวยเครื่องตอกเสาเข็ม เพื่อชวย
ต อ สิ่ ง ปลุ ก สร า งหรื อ ทรั พ ย สิ น ของผู ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง
ลดผลกระทบต อ อาคารโดยรอบพื้ น ที่
พื้นที่โครงการนอยที่สุด
โครงการ
- จั ด ให มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง มื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ ป อ งกั น - ทางโครงการจั ด ให มี ก ารติ ด ตั้ ง ถั ง
อัคคีภัยอื่นๆ ที่จําเปน ติดตั้งไวประจําพื้นที่กอสราง
ดับเพลิงบริเวณรอบพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

รูปที่ 3-34

-

รูปที่ 3-40

-

-

-

-

-

รูปที่ 3-41
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-29)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.8 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน/การ
ปองกันอัคคีภัย (ตอ)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
- จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ป ระสานงานติ ด ต อ ขอรั บ การ
สนับสนุนจากหนวยงานดับเพลิงที่ใกลเคียงที่สุดใน
ก ร ณี ที่ เ กิ ด เ ห ตุ เ พ ลิ ง ไ ห ม ลุ ก ล า ม จ น เ กิ น ขี ด
ความสามารถของอุปกรณดับเพลิงที่มี
- ติดตั้งปายประกาศไวบริเวณหนาโครงการ โดยให
ระบุ ชื่ อ โครงการ หมายเลขโทรศั พ ท ห รื อ ช อ งทาง
ติ ด ต อ ผู ที่ มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจแก ไ ขป ญ หาข อ
รองเรียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อใหผูที่
ได รั บ ผลกระทบจากโครงการสามารถติ ด ต อ และ
ประสานงานกับโครงการในกรณีที่ไดรับความเดือน
รอนจากการกอสราง
- ประชุมติดตามผลงานประจํา สัป ดาห ประสานงาน
แกไขปญหาในการกอสราง พรอมกําหนดมาตรการ
ด า นความปลอดภั ย โดยวิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาเจ า ของ
โครงการ เจาของอาคารขางเคียง ในการสรางความ
ปลอดภัยในการทํางาน
- จัดใหมีเ จาหนาที่ ดูแลและประสานงานและรับเรื่อ ง
รองเรียน เพื่อประสานงานกับพื้นที่ขางเคียงที่ไดรับ
ผลกระทบรวมถึงสถานทูตฯและบานพักสถานทูตฯ
และดําเนินการแกไขโดยทันที

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางโครงการมี ก ารประสานงานกั บ
หน ว ยงานดั บเพลิ ง หากเกิ ด เหตุ เ พลิ ง
ไหม

-

-

- ทางโครงการมีปายประชาสัมพันธใหผู
อาศั ย บริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งทราบถึ ง
แผนงานและระยะเวลาการกอสราง

-

รูปที่ 3-17

- ทางโครงการมี ก ารประชุ ม ติ ด ตามผล
ประจําสัปดาหและแกไขปญหาในเรื่อง
ก อ สร า งเพื่ อ การก อ สร า งเป น ไปตาม
แบบและสร า งความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน
- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยรับ
เรื่ อ งร อ งเรี ย นประจํ า อยู ที่ สํ า นั ก งาน
ชั่ ว คราวของโครงการหากได รั บ เรื่ อ ง
ร อ งเรี ย นจะนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ หา
สาเหตุและทําการแกไขทันที

-

ภาคผนวกที่ 5.5
รูปที่ 3-16

-

ภาคผนวกที่ 5.5
รูปที่ 3-16

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-29)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
ผลกระทบจะเกิดจากปญหาความสงบสุขของชุมชน
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
จากมลพิษ เชน เสียงดัง การจราจรติดขัด และฝุน
และการมีสวนรวมของ
ละออง เปนตน อยางไรก็ดีทางโครงการไดมี
ประชาชน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

1) ประชาสัมพันธใหผูอาศัยบริเวณพื้นที่กอสราง - ทางโครงการมีปายประชาสัมพันธใหผู
ทราบถึงกําหนดการ/แผนงานกอสรางโครงการ
อาศั ย บริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งทราบถึ ง
ระยะเวลาการกอสราง ตลอดจนมาตรการรับขอ
แผนงานและระยะเวลาการกอสราง
รองเรียน
2) เฝาระวังและดูแลความประพฤติของคนงานมิให - ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ และ
กอ ความเดือนรอ นและป ญ หาตา งๆแกค นงาน
ออกกฎระเบี ย บให กั บ คนงานเพื่ อ
ดวยกันและกับประชาชนใกลเคียง
ป อ งกั น การสร า งความเดื อ นร อ นและ
ปญหาตางๆ
3) จัดใหมีการตรวจสอบผูรับเหมาใหปฏิบัติตาม - ทางโครงการปฏิบัติตามาตรการ
ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แวดล อ มในระยะก อ สร า งโครงการอย า ง
เครงครัด
4) ติดตั้งปายประกาศไวบริเวณหนาโครงการ โดย
ตองมีรายละเอียดดังนี้
- ระบุ ชื่ อ โครงการ หมายเลขโทรศั พ ท ห รื อ - ทางโครงการมีปายประชาสัมพันธใหผู
ช อ งทางติ ด ต อ ผู ที่ มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ
อาศั ย บริ เ วณพื้ น ที่ ก อ สร า งทราบถึ ง
แกไขปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
แผนงานและระยะเวลาการกอสราง
โครงการ เพื่ อ ให ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
โครงการสามารถติดต อและประสานงานกับ
โครงการในกรณีที่ ได รับความเดือดรอนจาก
การกอสราง

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-17

-

รูปที่ 3-34

-

-

-

รูปที่ 3-17
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-30)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางบริษัทผูรับเหมามีการจัดทําประกัน
อุบัติเหตุใหกับคนงาน

-

-

- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ และ
ออกกฎระเบี ย บให กั บ คนงานเพื่ อ
ป อ งกั น การสร า งความเดื อ นร อ นและ
ปญหาตางๆ

-

รูปที่ 3-34

- ทางโครงการมี ก ารประชุ ม ติ ด ตามผล
ประจําสัปดาหและแกไขปญหาในเรื่อง
ก อ สร า งเพื่ อ การก อ สร า งเป น ไปตาม
แบบและสร า งความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน

-

ภาคผนวกที่ 5.5
รูปที่ 3-16

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยรับ
เรื่ อ งร อ งเรี ย นประจํ า อยู ที่ สํ า นั ก งาน
ชั่ ว คราวของโครงการหากได รั บ เรื่ อ ง
ร อ งเรี ย นจะนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ หา
สาเหตุและทําการแกไขทันที

-

ภาคผนวกที่ 5.5
รูปที่ 3-16

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5) จัดทําประกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตอชีวิต
รางกาย ละทรัพยสิน ของทั้งคนงาน และผูพัก
อาศัยโดยรอบ ตลอดจนสถานทูตฯและบานพัก
สถานทูตฯ
6) เฝาระวังและดูแลความประพฤติของคนงาน
ไมใหสรางความเดือนรอน และปญหาตางๆ แก
คนงานดวยกัน รวมทั้งประชาชนใกลเคียง และ
ความปลอดภั ย ต อ สถานทู ต ฯและบ า นพั ก
สถานทูตฯ
7)
ประชุ ม ติ ด ตามผลงานประจํ า สั ป ดาห
ประสานงานแกไขปญหาในการกอสราง พรอม
กํ า หนดมาตรการด า นความปลอดภั ย โดย
วิศวกรที่ปรึกษาเจาของโครงการ เจาของอาคาร
ข า งเคี ย ง ในการสร า งความปลอดภั ย ในการ
ทํางาน
8) จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลและประสานงานและรับ
เรื่ อ งร อ งเรี ย น เพื่ อ ประสานงานกั บ พื้ น ที่
ข า งเคี ย งที่ ไ ด รั บ ผลกระทบรวมถึ ง สถานทู ต ฯ
และบานพักสถานทูตฯ และดําเนินการแกไขโดย
ทันที
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-31)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
ผลกระทบจากการแพรกระจายของเชื้อโรคฝุนฟุง
4.2 สุขภาพและการ
กระจายจากการกอสราง ฯลฯ สงผลกระทบตอปญหา
สาธารณสุข
สุขภาพของคนงานและประชาชนใกลเคียง รวมถึง
การแพรกระจายของโรคติดตอที่มาจากคนงานเอง
และมาจากสัตวที่เปนพาหนะนําโรค เชน
- โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคภูมิแพและโรค
หอบหืด
- โรคที่แมลงสาบเปนพาหนะนําโรค เชน โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคระบบลําไส โรคทองเสีย โรค
ผิวหนัง โรคตับอักเสบ เปนตน
- โรคที่ยุงเปนพาหนะนําโรค เชน โรคไขเลือดออก
โรคไขสมองอักเสบ
- โรคที่แมลงวันเปนพาหนะ เชน อหิวาตกโรค
- โรคที่คนเปนพาหะ เชน โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
โรควัณโรค
- โรคที่เกิดจากสัตวปก เชน โรคไขหวัดนก
- โรคเครียด ซึ่งจะนําไปสูโรคนอนไมหลับโรคแผลใน
กระเพาะอาหาร โรคประสาท
- อุบัติเหตุจากการจราจร การเกิดอัคคีภัยไฟฟาชอต
การลื่นไถล พลัดตกหรือหกลม
ทั้งนี้ โครงการไดจัดใหมีมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดานสุขภาพและสาธารณะสุขดังกลาว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยูในระดับต่ํา
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
1) จัดหาที่พักที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดใหคนงาน
รวมทั้งจัดหาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ใหแก คนงานกอสรางอยางถูกสุขลักษณะ ดังนี้
- บานพักคนงานโครงการจะสรางใหมีมาตรฐานตามที่
กําหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไมอับทึบ อีกทั้งจะ
จัดใหคนงานพักอาศัยภายในหองพักตามจํานวนคน
ตอหองที่เหมาะสม และไมแออัดจนเกินไป
- จัดหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไมนอยกวา 1 หองตอ
คนงาน 20 คน
- รณรงค ใ ห มี ก ารทํ า ความสะอาดบริ เ วณบ า นพั ก
คนงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อลดการรับสัมผัสสารกอ
ภูมิแพ เชน ฝุนละออง
- จั ด ให มี น้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคที่ ส ะอาดแก
คนงานกอสราง อยางเพียงพอ
- จั ดให มีการบํ า บั ดน้ํ า เสี ย จากห อ งส วมและน้ํ า ใชใ น
พื้นที่กอสราง
- จัดให มีภาชนะรองรั บมู ลฝอยที่ มีขนาดที่ เหมาะสม
และจํานวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในภาชนะ
รองรับที่จัดเตรียมไวอยางเครงครัด พรอมรวบรวม
นําไปกําจัดใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลไมใหมีมูล
ฝอยเหลือตกคาง

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางบริษั ท ผูรับเหมามีก ารสร า ง
บานพักใหมีการระบายอากาศที่
ดีและจัดสรรใหพักอาศัยไมแออัด
จนเกินไป
- ทางผูรับเหมามีการสรางหองสุขา
ในบ า นพั ก คนงานจํ า นวน 15
หอง และมีการกําชับใหหมั่นทํา
ความสะอาดบริเวณบานพักและ
หองสุขาเปนประจํา
- มี การจั ด หาน้ํ า ดื่ มมี เ ครื่ อ งกรอง
น้ําดื่มใหสวนน้ําใชทางโครงการ
จัดหาใหเพียงพอตอคนงาน
- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ร ะบบ
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัด
น้ําเสียที่เกิดขึ้น
- ทางผู รั บ มี ก ารจั ด หาถั ง ขยะที่ มี
การปดฝาอยางมิดชิดไวบริเวณ
จุ ด ต า งๆในบ า นพั ก คนงานเพื่ อ
รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

-

รูปที่ 3-39

-

รูปที่ 3-42

-

รูปที่ 3-43
รูปที่ 3-47

-

รูปที่ 3-44

-

รูปที่ 3-45
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-32)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
2) จัดใหมีการเฝาระวังโรคที่เกิดจากสัตวที่เปนพาหะ
นําโรค และกําจัดพาหะนําโรค และแหลงเพาะพันธุ
ในบริเวณบานพักคนงานและพื้นที่โดยรอบ ดังนี้
- จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม
ทําดวยวัสดุแข็งแรง ใชงานไดดี ไมรั่วซึม มีฝาปด
มิดชิด และจํานวนเพียงพอ เพื่อรองรับมูลฝอยจาก
คนงาน และควบคุมใหคนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะ
รองรั บ ที่ จั ด เตรี ย มไว อ ย า งเคร ง ครั ด โดยให
สํานักงานเขตฯเขามารับไปกํา จัดใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล ไมใหมีมูลฝอยเหลือตกคาง
- ปดฝาถังรองรับมูลฝอยอยูเสมอ
- จัดระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณูป การใหแก
คนงานกอสรางอยางถูกสุขลักษณะ เชน บานพัก
คนงานโครงการจะสร า งให มี ม าตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไมอับทึบ
อีกทั้งจะจัดใหคนงานพักอาศัยภายในหองพักตาม
จํ า นวนคนต อ ห อ งที่ เ หมาะสม และไม แ ออั ด
จนเกินไป และจัดหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะ

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางผูรับมีการจัดหาถังขยะที่มีการ
ป ด ฝาอย า งมิ ด ชิ ด ไว บ ริ เ วณจุ ด
ตางๆในบานพักคนงานเพื่อรองรับ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

-

รูปที่ 3-45

- มีการจัดหาถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด
- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารสร า ง
บานพักใหมีการระบายอากาศที่ ดี
และจั ด สรรให พั ก อาศั ย ไม แ ออั ด
จนเกินไป

-

รูปที่ 3-45
รูปที่ 3-39
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-33)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า
เสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

-

รูปที่ 3-44

-

-

- ทางผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ ให ค นงาน
หมั่นทําความสะอาดทอน้ําทิ้งอยูเสมอ
- มี ก ารจั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการทํ า
ความสะอาดหองสวมและหองอาบน้ํา
- มีการจัดหาถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด
- ทางโครงการจะกําชับผูรับเหมาใหหมั่น
ตรวจสอบและทําลาย
- ทางผู รั บ เหมากํ า ชั บ คนงานให ห มั่ น
ตรวจสอบอยูเปนประจํา

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทางผูรับเหมาจะกําชั บคนงานใหหมั่ น
ตรวจสอบและกําจัดแหลงเพาะพันธุทาง
ผูรับเหมาจะหมั่นตรวจสอบเปนประจํา
- ป ด ปากภาชนะเก็ บ น้ํ า อย า งมิ ด ชิ ด รวมทั้ ง เก็ บ - ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ทําลายเศษวั สดุต างๆ เชน ขวด ไห กระป อง ฯลฯ
หรื อ คลุ ม ให มิ ด ชิ ด เพื่ อ ไม ใ ห ร องรั บ น้ํ า ได จะช ว ย
กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงไดดี

-

-

-

-

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.
- จั ดให มีการบํา บั ดน้ํ า เสี ย จากห อ งส วมและน้ํา ใช ใ น
พื้นที่กอสราง
- ขุ ด ลอกตะกอนในส ว นของรางระบายโดยรอบ
โครงการ เพื่อปองกันไม ใหเกิดน้ําขัง และสามารถ
ระบายน้ําออกไดดี ไมใหเกิดการอุดตัน
- ทําความสะอาดทอน้ําทิ้งไมใหมีเศษอาหารคางหรือ
อุดตัน
- จั ด เจ า หน า ที่ รั ก ษาความสะอาดห อ งส ว มและห อ ง
อาบน้ํา
- เก็บอาหารสดและอาหารแหงในภาชนะที่ปดมิดชิด
- อุดรูรั่วผนังบานพักคนงานเพื่อทําลายที่อยูอาศัยของ
หนู
- กําจัดหนูดวยวิธีวางกาวดักหนูหรือสารเคมีชนิดตาย
ชา โดยวางในบริเวณที่อยูอาศัยหากิน ทอน้ําทิ้งและ
ในบริเวณที่ ประวัติเ คยพบเห็นหนู และจัดใหมีการ
ตรวจสอบและเก็บซากอยางสม่ําเสมอ
- สํารวจและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงบริเวณที่พักเปน
ประจําทุกสัปดาห

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-34)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

- ปรับปรุ ง บริ เ วณที่ ป ลูก ต นไมห นาแนนให ดูโ ปรง เพื่ อ - มีการใหคนงานช วยกันตรวจสอบและ
ไม ใ ห เ ป น แหล ง อาศั ย ของยุ ง ตลอดจนถึ ง ตรวจสอบ
ชวยกันรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
ไมใหมีน้ําขังอยูในจานรองกระถางตนไม เพื่อไมใหเปน
บานพัก
แหลงเพาะพันธุ
- ใสทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ําขัง
- มีก ารเปลี่ ย นถ า ยเทน้ํ า เมื่อ เกิ ดการขั ง
เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธยุง
- ติดตั้งมุงลวด หรือนอนในมุง
- ทางคนงานมีการจัดเตรียมมุงของแตละ
ครัวเรือนเอง
- กําจัดแมลงสาบ ยุง หนู และแหลงเพาะพันธุของสัตว - ทางผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ คนงานใน
ดั ง กล า ว ก อ นและหลั ง การรื้ อ ถอนบ า นพั ก คนงาน
บานพักคนงานใหหมั่นตรวจสอบและให
หองน้ํา หองสวม โดยวิธีดังตอไปนี้
ช ว ย กั นรั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ใ ห ถู ก
สุขลั ก ษณะเปนประจํ า หากพบเจอให
 ฉี ด พ น ยากํ า จั ด แมลงสาบบริ เ วณบ า นพั ก
กําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธ เมื่อ
คนงานหองน้ํา หองสวม กอนและหลังการรื้อ
เสร็จสิ้นการกอสรางทางผูรับเหมาจะทํา
ถอนเพื่อปองกันแมลงสาบหนีออกสูภายนอก
การรื้อถอนและทําความสะอาดพื้นที่ให
ระหว า งรื้ อ ถอน โดยฉี ด พ น ภายหลั ง เมื่ อ
เรียบรอย
คนงานทั้งหมดยายออกไปหมอแลว
 กํ า จั ด มู ล ฝอยที่ ต กค า งอยู บ ริ เ วณบ า นพั ก
คนงานโดยให สํ า นั ก งานเขตฯ เข า มารั บ ไป
กํ า จั ด ให ถู ก ต อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล ไม ใ ห
เหลือตกคาง
 ฉีดพนยาฆายุง ทั้งกอนและหลั งรื้อถอน โดย
ฉีดพนภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดยายออกไป
หมดแลว

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-35)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง




ใสทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกยุง
ปดลอมบริเวณบานพักคนงาน โดยอุดรูตางๆ ที่
หนู อาจจะใชเ ปน ทางหนี ออกสู ภ ายนอกระหวา ง
การรื้อถอนได เชน ทอระบายน้ํา และรูตามผนัง
เปนตน และจั ดทําทางหนีใหหนูโดยเฉพาะ เพื่อ
กั้นไวไปกําจัดตอไป
 สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป โดย
สํ า นั ก งานเขตฯนํ า ไปกํ า จั ด ให ถู ก ต อ งตามหลั ก
สุขาภิ บาล และฝง กลบถั งบํ าบั ดน้ํา เสี ยสํ าเร็จรู ป
ในทันที
 ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังหารรื้อถอน และเมื่อ
ฉีดพนแลวเสร็จทันที
- จั ด ให มี อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลสํ า หรั บ - ท า ง บ ริ ษั ท ผู รั บ เ ห ม า มี ก า ร
จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย
พนักงานที่ดูแลรับผิดชอบทําความสะอาดพื้นที่ภายหลัง
ใหตรงกับลักษณะงานและกําชับให
การรื้อถอนสวม ไดแก ผากันเปอน ผาปดปาก-จมูก ถุง
คนงานก อ สร า งขณะปฏิ บั ติ ง าน
มื อ ยางหนา และรองเท า บู ท โดยจะต อ งมี ก ฎระเบี ย บ
จะตองใสอุปกรณปองกันอันตราย
บังคับอยางเข มงวดใหพนักงานสวมใสอุปกรณป องกั น
สวนบุคคลทุกครั้ง
อันตรายสวนบุคคลที่โครงการไดจัดไวให
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
- ใชสารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพนภายใน และ
รอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน
- มี ก า รจั ด หา น้ํ า ดื่ ม และน้ํ า ใช ที่
- จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค
สะอาดใหเพียงพอตอคนงาน

-

รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

-

-

-

รูปที่ 3-43
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-36)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบทํ า ความสะอาดพื้ น ที่ - ทางผูรับเหมาจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล
ภายหลังการรื้อถอนหองสวม เพื่อความสะอาดเรียบรอย
รั บ ผิ ด ชอบทํ า ความสะอาดพื้ น ที่
- ทําความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน
และมีการกําชับคนงานในบานพัก
- จัดใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขเขามาฉีดพนยา ในกรณีที่โรค
คนงานให ห มั่ น ตรวจสอบและให
ไขเลือดออกระบาด หรือพบผูปวยบริเวณที่พักอาศัย
ช ว ยกั น รั ก ษาความสะอาดให ถู ก
- ประชาสั ม พั นธ ค นงานให ลา งมื อ ทุ ก ครั้ ง ก อนรั บประทาน
สุขลักษณะเปนประจํา หากพบเจอ
อาหารและหลังจากเขาสวม และรับประทานอาหารที่ปรุง
ใหกําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธ
เสร็จใหม หามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม
เมื่ อเสร็ จ สิ้ นการก อสร า ง ท า ง
- จัดใหมีการฉีดพนยากําจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวัน
ผูรับเหมาจะทําการรื้อถอนและทํา
ชุกชุม
ความสะอาดพืน้ ที่ใหเรียบรอย
- ประชาสั ม พั น ธ ใ ช ถุง ยางอนามั ย อย า งถู ก ต อ งทุ ก ครั้ ง ที่ มี
เพศสัมพันธ

-

-

3) พิจารณารับคนงานในทองถิ่นเปนอันดับแรก กรณีรับ
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
คนงานต า งด า วเข า ทํ า งาน ต อ งรั บ คนงานต า งด า วที่ มี
ใบอนุญาตเขาทํางาน ตองรับคนงานตางดาวที่มีใบอนุญาต
เขาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย
4) จัดใหมีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพ
- ท า ง บ ริ ษั ท ผู รั บ เ ห ม า มี ก า ร
พนักงานกอนเขารับปฏิบัติงานและระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประวั ติ แ ละมี ก ารให
เปนประจําทุกป โดยพนักงานที่เปนโรคติดตอรายแรงตอง
คนงานตรวจสุ ข ภาพก อ นรั บ เข า
หยุดงานจนกวาจะหายขาด
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันโรคติดตอ

-

-

-

-

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตาม
มาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-37)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

5) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในพื้นที่โครงการ
- ทางโครงการมี ตู ป ฐมพยาบาลไว ใ น
และมี ม าตรการประสานงานกั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
พื้นที่โครงการ
ใกลเคียงในกรณีเหตุการณฉุกเฉิน
6) ดูแลและควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกันปญหาลัก
- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ และ
ขโมย การทํ า ร า ยร า งกาย และการทะเลาะวิ ว าทระหว า ง
ออกกฎระเบี ย บให กั บ คนงานเพื่ อ
คนงานด ว ยกั น เองหรื อ ระหว า งคนงานกั บ คนในชุ ม ชน
ป อ งกั น การสร า งความเดื อ นร อ นและ
ใกลเคียง
ปญหาตางๆ
7) กําหนดใหบานพักคนงานอยูภายนอกพื้นที่โครงการโดยจัด
- ทางผูรับเหมามีรถรับ-สงคนงานทุกวัน
ใหมีรถรับ-สง ทุกวัน
8) กําหนดมาตรการกํากับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือ
- ทางบริ ษั ท ผู รั บ เหมามี ก ารกํ า ชั บ และ
บุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เชน
ออกกฎระเบี ย บให กั บ คนงานเพื่ อ
- ดูแล ควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพื่อปองกั นปญหาลั ก
ป อ งกั น การสร า งความเดื อ นร อ นและ
ขโมย การทําร ายรางกาย และการทะเลาะวิวาทระหวา ง
ปญหาตางๆ
คนงานด ว ยกั น เองหรื อ ระหว า งคนงานกั บ คนในชุ ม ชน
ใกลเคียง
- บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหคนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ
- มีผูจัดการบานพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรงตรวจสอบ
ผูพักอาศัยอยางนอยสัปดาหละครั้ง
- หามเลนการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิ ดกฎหมายและมีย า
เสพติดในบริเวณบานพักคนงาน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

-

รูปที่ 3-14
รูปที่ 3-15

-

รูปที่ 3-34

-

รูปที่ 3-46

-

รูปที่ 3-34
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะการกอสรางโครงการ (ตอ-38)
องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และคุณคาตางๆ
4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ตอ)

4.3 สุนทรียภาพ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ

มาตรการที่กําหนดโดย สผ.

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา/อุปสรรค
การแกไข

เอกสารอางอิง

- มีการติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย
- หากคนงานฝ า ฝ นกฎระเบี ยบหรือ ทํ า ผิ ด กฎหมายบริ ษั ท
ผูรับเหมาจะตองลงโทษตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
การกองวั ส ดุ ก อ สร า งอย า งไม เ ป น 1) ลอมรั้วสูง 5 ม.(รั้วทึบ 3 ม. และผาใบ/ตาขาย 2 ม.) โดยรอบ - โครงการได จัดทํ า รั้ ว ชั่ วคราวโดยรอบ
บริเวณบริเวณพื้นที่กอสรางใหมิดชิด
โครงการ สูง 6-7 เมตร ลอมรอบพื้นที่
ระเบียบและไมมีหมวดหมู รวมถึงการวิ่ง
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนจากการ
เข า -ออกของรถบรรทุ ก ขนส ง วั ส ดุ
กอสราง
กอสราง ทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมนาดู
บริเวณพื้นที่กอสราง
2) จัดใหมีผาใบปดคลุมกระบะหลังรถใหเปนระเบียบ
- มี ก ารป ด คลุ ม ท า ยรถบรรทุ ก ให มิด ชิ ด
ทุกครั้งกอนออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อ
ปองกันการรวงหลนหรือฟุงกระจายของ
เศษดินระหวางเสนทางขนสง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

-

รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4

-

รูปที่ 3-26
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-1 แยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุกอสรางเปน
หมวดหมู

รูปที่ 3-2 แยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุกอสรางเปน
หมวดหมู

รูปที่ 3-3 รั้วรอบบริเวณพื้นที่กอสราง

รูปที่ 3-4 ใชผาใบทึบปดบริเวณทางเขา-ออกโครงการ

รูปที่ 3-5 การติดตั้งไฟฟาบริเวณพื้นที่กอสราง

รูปที่ 3-6 การติดตั้งไฟฟาบริเวณพื้นที่กอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-7 คนงานทําความสะอาดบริเวณทางเขาออกพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-8 แผนเหล็กหนาปูบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่
โครงการ

รูปที่ 3-9 แผนเหล็กหนาปูบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่
โครงการ

รูปที่ 3-10 ฉีดพรมน้ําบริเวณทางเขา-ออกโครงการ

รูปที่ 3-11 ปายจํากัดความเร็ว 20 กม./ชม.

รูปที่ 3-12 ยามรักษาการทางเขา-ออก 24 ชั่วโมง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

3-42

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-13 ปายแสดงจุดแลกบัตรเขา-ออก
บริเวณปอมยาม

รูปที่ 3-14 คนงานใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลขณะปฏิบตั ิงาน

รูปที่ 3-15 มีหองอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
สําหรับคนงาน

รูปที่ 3-16 กลองแสดงความคิดเห็นบริเวณทาง
เขา-ออกโครงการ

รูปที่ 3-17 ปายประชาสัมพันธโครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รูปที่ 3-18 Sheet Pile รอบแนวเขตกอสราง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-19 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปภายในพื้นที่
โครงการ

รูปที่ 3-20 หองน้ําในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-21 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-22 ตะแกรงดักขยะบริเวณรางระบายน้ํา
ชั่วคราวในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-23 รางระบายน้ําชั่วคราวในพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รูปที่ 3-24 เศษวัสดุที่ทําการปดคลุมเปนระเบียบ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-25 กองวัสดุเพื่อรอสงกําจัดจากสํานักงาน

รูปที่ 3-26 ปดคลุมผาใบรถขนวัสดุกอสราง

รูปที่ 3-27 การติดธงสีขณะมีการขนสงวัสดุกอสราง

รูปที่ 3-28 ปายแสดงเขตกอสรางหามเขา

รูปที่ 3-29 ถังน้ําสํารองใชภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-30 รณรงคใหชวยกันประหยัดน้ําประหยัดน้ํา

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-31 รณรงคใหชวยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟ

รูปที่ 3-32 ตูจายไฟฟาภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-33 พื้นที่เก็บเชื้อเพลิงภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-34 กฎระเบียบที่ติดหนาพืน้ ที่โครงการ

รูปที่ 3-35 การโบกสัญญาณไฟในชวงที่มีการทํางาน
กลางคืน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

รูปที่ 3-36 ปายเตือนและปายแสดงอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล

3-46

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-37 ชุดปฐมพยาบาลที่จัดเตรียมไวในพื้นที่
โครงการ

รูปที่ 3-38 หองปฐมพยาบาลเบื้องตนในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-39 บริเวณโดยรอบบานพักคนงาน

รูปที่ 3-40 เครื่องสแกนนิ้วภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-41 อุปกรณดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3-42 หองน้ําภายในบานพักคนงาน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555

รูปที่ 3-43 น้ําดื่มที่ทางโครงการจัดเตรียมขณะทํางาน

รูปที่ 3-44 ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณบานพักคนงาน

รูปที่ 3-45 ถังขยะภายในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-46 รถรับ-สงคนงานของโครงการ

รูปที่ 3-47 น้ําใชภายในบานพักคนงาน

รูปที่ 3-48 มีการฉีดลางลอรถออกออกพื้นที่โครงการ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 4
การปฏิบตั ติ ามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

บทที่ 4
การปฏิบตั ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง) ซึ่ง
ระบุใหโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน โดยกําหนดใหติดตามตรวจวัดตลอดระยะ
การกอสรางโครงการ ดังนั้น ทางโครงการจึงไดยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ โดยในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน
พ.ศ.2556 ไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการ มีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สรุปรายละเอียดการปฏิบัติไดดังตารางที่ 4.1-1 ไดทําการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมขณะมีกิจกรรมการกอสราง
โครงการ โดยทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ทําการตรวจวัดจํานวน 1 สถานี บริเวณ
พื้ น ที่ โ ครงการ แสดงตํ า แหน ง ตรวจวั ด ตลอดจนเทคนิ ค และวิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห ดั ง ตารางที่ 4.1-2 และรู ป ที่ 4.1-1
ตามลําดับ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ระยะการกอสราง ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและ
คุณคาตางๆ
1. สภาพภูมิประเทศ

2. คุณภาพอากาศ

3. เสียง

ดัชนีที่ตรวจวัด

จุดเก็บตัวอยาง/วิธีจัดการตามที่
กําหนดไวในมาตรการ

การจัดวางผังกอสราง และรั้วหรือกําแพง ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังกอสรางที่
ลอมรอบบริเวณพื้นที่กอสราง
ไดออกแบบไว ซึ่งตองแยกพื้นที่จัดเก็บ
และกองวัสดุกอสรางใหชัดเจนและเปน
หมวดหมู
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน
 บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด
(TSP)
 บริเวณ Bangkok International
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
Preparatory & Secondary
(PM10)
School
- กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
- กาซไนดตรเจนไดออกไซด (NO2)
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
- ไฮโดรคารบอน (HC)

- Leq 24, Lmax, Ldn, L10, L90

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

 บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด
 บริเวณ Bangkok International
Preparatory & Secondary
School

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามที่มาตรการกําหนด

สั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง ตลอด ทางโครงการมี ก ารควบคุ ม การก อ สร า ง
ระยะการกอสราง
โครงการให เปนไปตามผังที่ไดออกแบบไว
และมี ก ารแยกพื้ น ที่ จั ด เก็ บ และกองวั ส ดุ
กอสรางใหชัดเจนและเปนหมวดหมู
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทําการตรวจวัดฝุนละออง (TSP และ PM10)
ในดัชนี TSP และ PM10 ทุก วั นในช วงที่ มีการทํา ฐานราก (ชวงตอก
ทุกวันในชวงที่มีการทํา เสาเข็ มระหว างวั นที่ 1-26 ธัน วาคม 2555
ฐานราก และรายงานผล และช ว งฐานรากอาคารระหว า งวั น ที่ 16
ทุกสัปดาห หลังจากนั้น กุ ม ภาพั น ธ – 31 มี น าคม 2556) และ
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง พบวา
ตลอดระยะเวลาการ ปริ ม าณฝุ น ละอองภายในบริ เ วณพื้ น ที่
กอสราง
โครงการมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในดัชนี CO, NO2 SO2
และ HC เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะการกอสราง
ตรวจวัดทุกวันที่มีงานเจาะ ทําการตรวจวัดระดับเสียงทุกวันที่มีงานเจาะ
เสาเข็มและรายงานผลทุก เสาเข็มระหวางวันที่ 1- 26 ธันวาคม 2555
สัปดาหในชวงงานเสาเข็ม พบวาระดับเสียงเฉลี่ยสวนใหญมีคาดังเกิน
หลั ง จากนั้ น ตรวจวั ด ทุ ก เกณฑ ที่ ม าตรฐานกํ า หนด ส ว นผลการ
เ ดื อ นต ล อ ดร ะ ย ะเ ว ล า ตรวจวัดระดับเสียงในระยะกอสรางอาคารที่
กอสราง
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง เริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ น
กุมภาพันธ-มิถุนายน 2556 พบวามีคาอยูใน
เกณพืที่มาตรฐานกําหนด

ปญหาอุปสรรคและการ
แกไข
-

ไมไดทําการตรวจวัดบริเวณ
Bangkok International
Preparatory & Secondary
School เนื่องจากไมไดรับอนุญาต
จากโรงเรียนใหติดตั้งเครื่องมือ
ตรวจวัด
(ดังเอกสารในภาคผนวกที่ 5.10)

ไมไดทําการตรวจวัดบริเวณ
Bangkok International
Preparatory & Secondary
School เนื่องจากไมไดรับอนุญาต
จากโรงเรียนใหติดตั้งเครื่องมือ
ตรวจวัด
(ดังเอกสารในภาคผนวกที่ 5.10)

4-2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและ
คุณคาตางๆ
4. ความสั่นสะเทือน

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ตอ-1)
(ระยะการกอสราง ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556)
ดัชนีที่ตรวจวัด

จุดเก็บตัวอยาง/วิธีจัดการตามทีก่ ําหนดไวใน
มาตรการ

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามที่มาตรการ
กําหนด

ปญหาอุปสรรคและการ
แกไข

- ค า ความเร็ ว อนุ ภ าคสู ง สุ ด
(Peak Particle Velocity)

- ตรวจวัดภายในบริเวณพื้นที่โครงการ จํานวน 1 จุด
- ตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุดโดยใชเครื่องวัดความ
สั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศ
เยอรมัน (Deutsches Institut fϋr Normung) หรือ
เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทาตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
- กอนทําการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกครั้งจะตอง
ปรับเทียบความถูกตองของมาตรความสั่นสะเทือนหรือ
ตรวจสอบการใชงานของมาตรความสั่นสะเทือนให
เปนไปตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนดไว
- การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ใหติดตั้งหัววัดแกน
X และแกน Y ในลักษณะที่ทํามุมฉากตอกัน โดยให
แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารดานที่หันหนา
ไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือนและใหแกน Y อยู
ในลักษณะที่ทํามุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยการ
ติดตั้งหัววัดบนพื้นดินใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งตอกลง
บนพื้นดินและใหตอกลิ่มจนมิดลงในดิน
- การบันทึกผลใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต
ละแกน
- จัดใหมีวิศวกรโครงสรางตรวจสอบผลกระทบดานความ
สั่นสะเทือนตอโครงสรางอาคารขางเคียง ตลอดระยะ
งานเสาเข็ม

ตรวจวั ด ทุ ก วั น ที่ มี ง านเจาะ
เสาเข็ ม และรายงานผลทุ ก
สั ป ดาห ใ นช ว งงานเสาเข็ ม
หลั ง จากนั้ น ตรวจวั ด ทุ ก เดื อ น
ตลอดระยะเวลากอสราง

ทํ า ก า ร ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม
สั่ น สะเทื อ นบริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ
ทุ ก วั น ช ว งที่ มี ง านเจาะเสาเข็ ม
ระหวางวันที่ 1-26 ธันวาคม 2555
และในระยะก อ สร า งตั ว อาคาร
ตรวจวั ด เดื อ นละ 1 ครั้ ง พบว า
ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีคา
อยูภายใตเกณฑที่มาตรฐานกําหนด

-

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ตอ-2)
(ระยะการกอสราง ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและ
คุณคาตางๆ
5. ทรัพยากรดิน

6. การจราจร

7. การบําบัดน้ําเสีย

ดัชนีที่ตรวจวัด

ผนังกันดิน

จุดเก็บตัวอยาง/วิธีจัดการตามที่
กําหนดไวในมาตรการ

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามที่มาตรการ
กําหนด

ปญหาอุปสรรคและการ
แกไข

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะการกอสราง
- ตลอดเวลาที่รื้อถอนระบบค้ํา
ยันและผนังกันดิน

จัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบสภาพ
ผนังกันดินเปนประจํา

-

สั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง ตลอดระยะ จัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบความ
การกอสราง
เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ของผิ ว ถนน หาก
พบว า มี ก า รชํ า รุ ด จะดํ า เนิ น กา ร
ซอมแซมทันที
บริเวณบอพักน้ําชั่วคราวสุดทายกอนระบาย
เดือนละ 1 ครั้ง
ยั ง ไม ไ ด ทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า ทิ้ ง
ออกระบบระบายน้ําทิ้งสาธารณะ จํานวน 1 จุด ตลอดระยะการกอสราง
เนื่ อ งจากอยู ร ะหวา งการก อสร า งบอ
พักน้ํา

-

- ตรวจสอบสภาพผนังกันดินโดยรอบพื้นที่
กอสราง
- ใหวิศวกรผูควบคุมการกอสราง คอยควบคุม
ดูแลและกํากับการรื้อถอนระบบค้ํายันและ
ผนังกันดินใหเปนไปตามขั้นตอนและ
มาตรการที่กําหนดไว และคอยตรวจสอบ
การเคลื่อนตัวของดินตลอดเวลาที่ทําการรื้อ
ถอน
ความเสี ย หายของผิ ว ถนนหรื อ ความ ตรวจสอบความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นของผิวถนน
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนสง และจัดใหมีการซอมแซมความเสียหายที่
วัสดุกอสรางของโครงการ
เกิดขึ้น
- คาความเปนกรดและดาง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (SS)
- ซัลไฟด (Sulfide)
- สารที่ละลายไดทั้งหมด (TDS)
- ตะกอนหนัก (Settleables Solids)
- น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ตอ-3)
(ระยะการกอสราง ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556)
องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและ
คุณคาตางๆ

ดัชนีที่ตรวจวัด

จุดเก็บตัวอยาง/วิธีจัดการ

ความถี่

ผลการปฏิบัตติ ามที่มาตรการกําหนด

จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ค อยตรวจสอบความ
เพี ย งพอของถั ง รองรั บ มู ล ฝอยทุ ก วั น โดย
ดู แ ลให มี ก ารรวบรวมเพื่ อ เก็ บ ขนไปกํ า จั ด
โดยไม ใ ห มี ก ารตกค า งหรื อ เป น แหล ง
เพาะพันธุแมลงและเชื้อโรค
โครงการจะจั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ค อยดู แ ลทํ า
ความสะอาดรางระบายน้ําและบอดักตะกอน
เพื่อไมใหเกิดการตื้นเขิน
โครงการจะจั ด ให มีเ จ า หน า ที่ ค อยรวบรวม
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนํามาประมวลผล
และกําหนดมาตรการปองกันมิใหเกิดซ้ําอีก

8. การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ปริมาณมูลฝอยและความเพียงพอของ ถังรองรับมูลฝอย
ถังรับมูลฝอย

วันละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะการกอสราง

9. การระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวม

รางระบายน้ําและบอดักตะกอน

วันละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะการกอสราง

9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน/การปองกัน
อัคคีภัย

สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ต อุ บั ติ เ หตุ แ ละการ ปองกันเหตุแหงการเกิดอุบัติเหตุ (จากการ เดือนละ 1 ครั้ง
บ า ด เ จ็ บ ก า ร เ จ็ บ ป ว ย จ า ก ก า ร ประมวลเหตุที่เกิดมาแลว)
และบันทึกสถิติ
ปฏิบัติงาน
ตลอดระยะการกอสราง

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

ทําความสะอาดรางระบายน้ําและบอดัก
ตะกอน

ปญหาอุปสรรคและการ
แกไข
-

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.1-2
ขอบเขตการดําเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ
- พื้นทีโ่ ครงการ

2. ระดับเสียง
- พื้นที่โครงการ

3. ความสั่นสะเทือน
- พื้นที่โครงการ

ดัชนีที่วิเคราะห

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห

วันที่ตรวจวัด1/
16 ก.พ. – 31 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
15-16 มิ.ย. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
15-16 มิ.ย. 56

- Total Suspended Particulate (TSP)
- Particulate Size Less Than
10 Micron (PM10)

- Hi-Volume, Gravimetric Method
- PM10 Size Selective, HighVolume, Gravimetric Method

- Total Hydrocarbon
- Nitrogen Dioxide
- Sulfur Dioxide
- Carbon Monoxide

- Flame Ionization Detector
- Chemiluminescence
- UV-Fluorescence
- Non Dispersive Infrared Method

- Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L5,
L10, L50, L90

- Integrated Sound Level Meter

21-22 ก.พ. 56
21-22 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
15-16 มิ.ย. 56

- Peak Particle Velocity,
Frequency, Peak Displacement

- Triaxial Vibration Monitor

21-22 ก.พ. 56
21-22 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
22-23 มิ.ย. 56

4. คุณภาพน้ําทิ้ง*
- บริเวณบอพักน้ําชั่วคราวบอ - คาความเปนกรดและดาง (pH)
สุดทายกอนระบายออกระบบ - คาความสกปรกในรูปบีโอดี
ระบายน้ําสาธารณะ
(Biochemical Oxygen Demand)
- สารแขวนลอย
(Total Suspended Solids)
- ซัลไฟด (Sulfide)
- สารที่ละลายไดทั้งหมด
(Total Suspended Solids)
- ตะกอนหนัก (Settleables Solids)
- น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease)
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria)

- Electrometric Method
- 5–Day BOD Test,
Membrane Electrode Method
- Dried at 103–105°C

9 เม.ย. 56
15 พ.ค. 56
16 มิ.ย. 56

- Iodometric Method
- Dried at 103–105°C
- Volumetric Method
- Partition Gravimetric Method

- Macro Kjeldahl Method
- Most Probable Number Method

หมายเหตุ * ไมไดตรวจวัดคุณภาพน้ําในเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 เนื่องจากยังไมมีการสรางบอพักน้ําชั่วคราวสุดทายกอนระบายออกระบบระบายน้ํา
ทิ้งสาธารณะ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน

จุดตรวจวัดระดับเสียง

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา

รูปที่ 4.1-1 ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม The Crest Sukhumvit 34

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดําเนินการตามวิธีที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไปคือ US.EPA. หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sample
and Analysis มีรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอยางอากาศโดยใชวิธี High-Volume
Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเปน Vacuum Pump และมีแผนกรองใยแกว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู
ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานแผนกรองดังกลาวดวยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง
ฝุนละออง (TSP) จะติดบนแผนกรอง และนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การคํานวณหา
ปริมาณฝุนละอองจะแสดงเปนคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (mg/m3)
2) ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เก็บตัวอยาง
อากาศโดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศที่เรียกวา PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเปน Vacuum Pump และมีแผน
กรองใยแกว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานแผนกรองดังกลาวดวยอัตรา
การไหลประมาณ 40 ลูกบาศกฟุตตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง ฝุนละอองที่มีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป
และฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอนจะติดบนแผนกรอง และนําไปวิเคราะหดวยวิธี Gravimetric Method ใน
หองปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนเชนเดียวกับการวิเคราะห TSP ผลการวิเคราะหแสดงเปนคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหนวยเปน
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (mg/m3)
3) ปริมาณไฮโดรคารบอน (Total Hydrocarbon) เก็บตัวอยางโดยใช Personal Pump ปรับอัตราการไหล
อากาศ 1.0 ลิตรตอนาที ดูดอากาศบรรจุใส Tedlar Bag และทําการ วิเคราะหโดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer ระบบ
Flame Ionization Detection Method มีหนวยเปน ppm
4) ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดโดยใชเครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึ่งเปนระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบ
อัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการใหกาซโอโซนทําปฏิกิริยากับกาซไนตริกออกไซด ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากกาซไนโตรเจนได
ออกไซดแลววัดความเขมของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นสูงกวา 600 นาโนมิเตอร ผลการตรวจวัดเปน
คาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหนวยเปน ppm
5) ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur Dioxide; SO2) เก็บตัวอยางและตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดโดย
ใชเครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ของบริษัท Advance Pollution Inc รุน 100A ซึ่งเปนระบบเครื่องมือตรวจวัด
แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการใหแสงอุลตราไวโอเลต (UV) ทําปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซด และวัดความเขมของ
แสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้นดวย Photomultiplier Tube กับวงจรอิเลคทรอนิคส รายงานผลการตรวจวัดเปนคาเฉลี่ยทุก 1
ชั่วโมง มีหนวยเปน ppm
6) ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide; CO) เก็บตัวอยางและตรวจวัดกาซ
คารบอนมอนอกไซดโดยใชเครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเปนระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
โดยใชหลักการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวัดเปนคาเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหนวยเปน ppm

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

4.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
การตรวจวัดระดับเสียงจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียง (Lp) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24
hr) จะใชวิธีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา (International Electrotechnical
Commission; ICE) โดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยใน
แตละชั่วโมง (Leq 1 hr) และบันทึกระดับเสียงไดตอเนื่อง สามารถอาน คํานวณ และรายงานผลไดในลักษณะของ Leq
ในชวงเวลาแตละชั่วโมงของวัน ตลอด 24 ชั่วโมง Leq, Lmax และ Ldn ในชวงเวลาแตละวัน L5, L10, L50 และ L90
ในชวงเวลาแตละวัน
4.2.3 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
การตรวจวัดระดับเสียงจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร โดยการตรวจวัด ใชเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ซึ่งรับสัญญาณผานทางกลองทรานดิวซเซอรชนิด Triaxial เลือกจุดตรวจวัดที่เปนพื้นราบและแนน เพื่อใหเครื่องสามารถตรวจวัดคลื่น
ความสั่นสะเทือนไดดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเปนเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและสงสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะหคลื่นและความถี่
เมื่อมีคาความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.125 มิลลิเมตร/วินาที หรือสูงกวา เครื่องจะทําการบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak
particle velocity) ในหนวยมิลลิเมตรตอวินาที เวคเตอรแนวแกนที่เกิด ไดแก แนวตั้ง (Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรือแนวขวาง
(Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือน ไวเปนเหตุการณในหนวยความจําหลักของเครื่อง
4.2.4 วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
เก็บตัวอยางน้ําโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอยางที่เก็บไดจะบรรจุใสขวดพลาสติก ขนาด 2,000 มิลลิลิตร
ชนิด Polyethylene ตัวอยางทั้งหมดจะถูกแชในถังน้ําแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอยางกอนนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการภายใน
24 ชั่วโมง สําหรับบางดัชนีจะทําการตรวจวัดที่ภาคสนาม ไดแก pH ตัวอยางที่นํากลับไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการของ
บริษัทฯ ไดปดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอยางโดยละเอียด พรอมทั้งจดบันทึกขอมูลในแบบกํากับตัวอยาง (Chain of
Custody) ที่ใชควบคุมคุณภาพภายนอกหองปฏิบัติการวิเคราะห (External Quality Control) และนําสงไปวิเคราะหยัง
หองปฏิบัติการของบริษัทฯ ตอไป โดยการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา ดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปลาสุด ของ American Public Health
Association ซึ่งเปนมาตรฐานวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไป

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
1) ปริมาณฝุนละอองรวมและปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
1.1) ชวงงานฐานรากอาคาร
ดําเนินการตรวจวัดทุกวันในชวงที่มีงานฐานรากอาคารระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2556
พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม มีคาระหวาง 0.049 - 0.248 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน มีคา ระหวา ง 0.027 – 0.118 มิล ลิก รัม ต อลูก บาศกเ มตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งกําหนดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรสวนปริมาณ
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร จากผลการตรวจวัด
พบวา ปริมาณฝุนละอองรวมและปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอนมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
1.2) ชวงการกอสรางอาคาร
ดําเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 พบวา ปริมาณฝุนละออง
รวม มีคาระหวาง 0.081 – 0.149 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน มีคาระหวาง
0.033 – 0.070 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดปริมาณฝุน
ละอองรวมในบรรยากาศทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรสวนปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอนในบรรยากาศทั่วไปตองมีคาไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร จากผลการตรวจวัด พบวา ปริมาณฝุนละออง
รวมและปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอนมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
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ตารางที่ 4.3-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2556)
ชวงการกอสราง

วันที่ตรวจวัด

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

16-17 ก.พ. 56
17-18 ก.พ. 56
18-19 ก.พ. 56
19-20 ก.พ. 56
20-21 ก.พ. 56
21-22 ก.พ. 56
22-23 ก.พ. 56
23-24 ก.พ. 56
24-25 ก.พ. 56
25-26 ก.พ. 56
26-27 ก.พ. 56
27-28 ก.พ. 56
28 ก.พ. – 1 มี.ค. 56
1-2 มี.ค. 56
2-3 มี.ค. 56
3-4 มี.ค. 56
4-5 มี.ค. 56
5-6 มี.ค. 56
6-7 มี.ค. 56
7-8 มี.ค. 56
8-9 มี.ค. 56
9-10 มี.ค. 56
10-11 มี.ค. 56

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

ผลการตรวจวัด (mg/m3)2/
TSP
PM10
0.161
0.064
0.086
0.057
0.074
0.045
0.096
0.048
0.116
0.067
0.176
0.095
0.236
0.085
0.247
0.109
0.248
0.116
0.229
0.116
0.129
0.094
0.105
0.084
0.101
0.042
0.104
0.061
0.103
0.042
0.119
0.056
0.160
0.066
0.188
0.095
0.198
0.118
0.196
0.093
0.102
0.050
0.068
0.038
0.078
0.041
0.330
0.120

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบทายรายงาน

ชื่อผูเ ก็บตัวอยาง
ชื่อผูบ ันทึก

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูต รวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายอนุ ทองเครง, นายสมประสงค เทศกุล, นายณัฐพล นันตา
นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายวิษณุศักดิ์ กมลเลิศ, นายทีฆรัช บุญวิเศษ, นายตนัย ชินโชติ,
นายนพสิทธิ์ ทวีพรประดิษฐ, นายนิทศั น ศิรชิ าติ,
นายศิรพัชร จงผดุงเกียรติ
นายมงคล บูรภักดิ์
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.3-1 (ตอ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2556)
ชวงการกอสราง

วันที่ตรวจวัด

ชวงงานฐานราก
(ตรวจวัดทุกวัน)

ชวงการกอสรางอาคาร
(ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง)
มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

11-12 มี.ค. 56
12-13 มี.ค. 56
13-14 มี.ค. 56
14-15 มี.ค. 56
15-16 มี.ค. 56
16-17 มี.ค. 56
17-18 มี.ค. 56
18-19 มี.ค. 56
19-20 มี.ค. 56
20-21 มี.ค. 56
21-22 มี.ค. 56
22-23 มี.ค. 56
23-24 มี.ค. 56
24-25 มี.ค. 56
25-26 มี.ค. 56
26-27 มี.ค. 56
27-28 มี.ค. 56
28-29 มี.ค. 56
29-30 มี.ค. 56
30-31 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
15-16 มิ.ย. 56

ผลการตรวจวัด (mg/m3)2/
TSP
PM10
0.070
0.040
0.079
0.059
0.096
0.071
0.061
0.045
0.0114
0.050
0.074
0.044
0.071
0.032
0.069
0.052
0.070
0.046
0.050
0.033
0.060
0.033
0.069
0.027
0.049
0.036
0.057
0.040
0.105
0.052
0.126
0.062
0.129
0.066
0.120
0.054
0.079
0.037
0.074
0.041
0.081
0.033
0.149
0.070
0.131
0.066
0.330
0.120

1/

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบทายรายงาน

ชื่อผูเ ก็บตัวอยาง
ชื่อผูบ ันทึก

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูต รวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายอนุ ทองเครง, นายสมประสงค เทศกุล, นายณัฐพล นันตา
นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายวิษณุศักดิ์ กมลเลิศ, นายทีฆรัช บุญวิเศษ, นายตนัย ชินโชติ,
นายนพสิทธิ์ ทวีพรประดิษฐ, นายนิทศั น ศิรชิ าติ,
นายศิรพัชร จงผดุงเกียรติ
นายมงคล บูรภักดิ์
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2556

2) ปริมาณไฮโดรคารบอน (Total Hydrocarbon)
ผลการตรวจวั ดปริม าณไฮโดรคาร บอนบริเ วณพื้น ที่โ ครงการ ตรวจวั ด เดือ นละ 1 ครั้ ง ระหว า งเดื อ น
เมษายน – มิถุนายน 2556 พบวา ปริมาณไฮโดรคารบอนมีคาอยูระหวาง 2.37-3.07 สวนในลานสวน สําหรับมาตรฐาน
ปริมาณไฮโดรคารบอนทั้งหมดในบรรยากาศนั้น ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานไว
3) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2, กาซซัลเฟอรได
ออกไซด (Sulfur Dioxide; SO2) และกาซคารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide; CO)
ผลการตรวจวัดปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด, กาซคารบอนมอนอกไซด
บริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 พบวา คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจน
ไดออกไซด ในเวลา 1 ชั่วโมง มีคาอยูระหวาง 0.0284-0.0493 สวนในลานสวน คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ใน
เวลา 1 ชั่วโมง มีคาอยูระหวาง 0.0024-0.0048 สวนในลานสวน และคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซด ในเวลา 1
ชั่วโมง มีคาอยูระหวาง 0.8-1.7 สวนในลานสวน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 21 พ.ศ.
2544, ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) พบวา ทุกดัชนีคุณภาพอากาศมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.3-2
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ตรวจวัดระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556)
สถานีตรวจวัด

บริเวณพื้นที่โครงการ

วันที่ตรวจวัด

ไฮโดรคารบอน
(ppm)

8-9 เม.ย. 56

3.07

0.0215

0.0340

0.0021

0.0048

1.0

1.7

14-15 พ.ค. 56

2.45

0.0175

0.0284

0.0015

0.0025

1.0

1.3

15-16 มิ.ย. 56

2.37
-

0.0244
-

0.0493
0.17

0.0017
0.12

0.0024
0.302/

0.6
-

0.8
30

1/

มาตรฐาน

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

ดัชนีคุณภาพอากาศ3/
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

กาซคารบอนมอนอกไซด (ppm)
24 hr-Avg.
1 hr-Max.

1/

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
2/

3/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการวิเคราะหแนบทายรายงาน

ชื่อผูเ ก็บตัวอยาง
ชื่อผูบ ันทึก
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูต รวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายณัฐพล นันตา
นายณัฐวุฒิ พรมวัง, นายนิทัศน ศิริชาติ, นายศิรพัชร จงผดุงเกียรติ
นายมงคล บูรภักดิ์
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

4
4.3.2
เปรียบเที
บ ยบผลการรตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
ภ
นบรรยากาศโด
โดยทั่วไป
เปรียบเทียบผลการตตรวจวัดกับครั้งที่ผานมา ตั้งแต
แ เดือนธันวาคคม 2555 – มิถุนายน 25566 แสดงดัง
รูปที่ 4.3-1 ถึง รูปที่ 4.3-5 พบว
พ า ทุกดัชนีคุณภาพอากาาศที่ทําการตรววจวัดบริเวณพื้นที
น ่โครงการมีคคาอยูในเกณฑ
ฑมาตรฐาน
ทั้งนี้ คุณภาพพอากาศสามารรถเปลี่ยนแปลงงไดขึ้นอยูกับปจจัยสภาพอากกาศในแตละฤดูกาลที่ทําการรตรวจวัดรวมทัทั้งกิจกรรม
ตางๆ ของโครรงการดวย
ป มาณฝุนละอองงรวม (TSP)
ปริ
0.640

Sttd.TSP = 0.330 mg/m
m3

0.560
0.480

mg/m3

0.400
0.320
0.240
0.160
0.080

1-2 ธ.ค. 55
3-4 ธ.ค. 55
5-6 ธ.ค. 55
7-8 ธ.ค. 55
9-10 ธ.ค. 55
11-12 ธ.ค. 55
13-14 ธ.ค. 55
15-16 ธ.ค. 55
17 18 ธ.ค. 55
17-18
19-20 ธ.ค. 55
21-22 ธ.ค. 55
23-24 ธ.ค. 55
25-26 ธ.ค. 55
17-18 ก.พ.
ก พ 56
19-20 ก.พ. 56
21-22 ก.พ. 56
23-24 ก.พ. 56
25-26 ก.พ. 56
27-28 ก.พ. 56
1-2 มี.ค. 56
3-4 มี.ค. 56
5-6 มี.ค. 56
7-8 มี.ค. 56
9-10 มี.ค. 56
11-12 มี.ค. 56
13-14 มี.ค. 56
15-16 มี.ค. 56
17-18 มี.ค. 56
19-20 มี.ค. 56
21-22 มีี.ค. 56
23-24 มี.ค. 56
25-26 มี.ค. 56
27-28 มี.ค. 56
29-30 มี.ค. 56
8-9
8 9 เม.ย.
เม ย 56
15-16 มิ.ย. 56

0.000

บริเวณพืนที
้น ่กอสราง

ปริมาณฝุนละอองขนาดไม
น
เ น 10 ไมครอน (PM10)
เกิ
0.360

Stdd.PM10 = 0.120 mg/m3

0.320
0.280
0.240

mg/m
g 3

0.200
0.160
0.120
0.080
0.040
1-2 ธ.ค. 55
3-4 ธ.ค. 55
5-6 ธ.ค. 55
7-8 ธ.ค. 55
9-10 ธ.ค. 55
11-12 ธ.ค. 55
13-14 ธ.ค. 55
15-16 ธ.ค. 55
17 18 ธ.ค.
17-18
ธ ค 55
19-20 ธ.ค. 55
21-22 ธ.ค. 55
23-24 ธ.ค. 55
25-26 ธ.ค. 55
17-188 ก.พ. 56
19-20 ก.พ. 56
21-22 ก.พ. 56
23-24 ก.พ. 56
25-26 ก.พ. 56
27-28 ก.พ. 56
1-2 มี.ค. 56
3-4 มี.ค. 56
5-6 มี.ค. 56
7-8 มี.ค. 56
9-10 มี.ค. 56
11-12 มีี.ค. 56
13-14 มี.ค. 56
15-16 มี.ค. 56
17-18 มี.ค. 56
19-20 มี.ค. 56
21 22 ม.ค.
21-22
มี ค 56
23-24 มี.ค. 56
25-26 มี.ค. 56
27-28 มี.ค. 56
29-30 มี.ค. 56
88-99 เม.ย. 56
15-16 มิ.ย. 56

0.000

บริเวณพืพื้นที่กอสราง

Std.PM10 = 0.120 mg/m3

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเที
ย ยบผลการรตรวจวัดปริมาณ
ณฝุนละออง (TSSP, PM10)
โครงการ The
T Crest Sukhumvit 34 ระหวางเดือนธันวาคคม 2555 - มิถุนายน
น 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

ปริมาาณไฮโดรคารบอน
อ (THC)
3.50
3.00
2.50

mg/m3

2.00
1.50
1.00
0.50

มิ.ย. 56
ม.ย.

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

บริเวณพื้นทีโครงการ
่โ

รูปที่ 4.3-2
4 กราฟเปรียบเทียบผลการรตรวจวัดปริมาณ
ณไฮโดรคารบอนน (Total Hydroocarbon)
โครงการ The Crest Sukkhumvit 34 ระหหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

ไนโตตรเจนไดออกไซดด (NO2)
0.188
0.166
0.144
0.122

mg/m3

0.100
0.088
0.066
0.044
0.022
มิ.ย. 56
ม.ย.

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.000

บริเวณพื้นที่โครงการ
ค

Std.NO2
S
≤ 0.17 pppm

รูปที่ 4.3-3 กราฟเปรียบเที
ย ยบผลการตตรวจวัดปริมาณ
ณไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
โครงการ The
T Crest Sukhumvit 34 ระหวางเดือนเมษายยน - มิถุนายน 2556
2

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

ซัลเฟ
ฟอรไดออกไซด (SSO2)
0.188
0.166

S SO2 = 0.30 ppm
Std.

0.144
0.122

mg/m3

0.100
0.088
0.066
0.044
0.022

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.000

บริเวณพื้นที่โครงการ
โ

Std.SO2 = 0.300 ppm

รูปที่ 4..3-4 กราฟเปรียบเที
ย ยบผลการตตรวจวัดปริมาณ
ณซัลเฟอรไดออกกไซด (SO2)
โครงการ The
T Crest Sukhhumvit 34 ระหวางเดือนเมษายยน - มิถุนายน 2556
2

คารบอนมอนอกไวด
บ
(CO)
35.000
Std. CO = 30 ppm

30.000
25.000

mg/m3

20.000
15.000
10.000
5.000

บริเวณพื้นที่โครงการ

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.000

Std.CO = 300 ppm

รูปที่ 4.3-5
4 กราฟเปรียบเที
ย ยบผลการรตรวจวัดปริมาณ
ณกาซคารบอนมมอนอกไซด (CO
O)
โครงการ The
T Crest Sukkhumvit 34 ระหหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

4.3.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งโดยทั่ว ไปบริ เ วณพื้น ที่โ ครงการ ระหว า งเดื อ นกุม ภาพั น ธ - มิ ถุ น ายน 2556
แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.3-3 พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 63.6-67.3 เดซิเบล(เอ) และระดับ
เสียงสูงสุด มีคาอยูในชวง 87.1-105.0 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตองมี
คาไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดตองมีคาไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียง
สูงสุดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตารางที่ 4.3-3
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2556)
3/

สถานีตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

บริเวณพื้นที่โครงการ

21-22 ก.พ. 56
21-22 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
15-16 มิ.ย. 56

มาตรฐาน1/
หมายเหตุ :

1/
2/

Leq
66.9
67.3
66.5
63.6
65.0
70

ผลการตรวจวัด dB(A)2/
Lmax
97.7
105.0
98.0
87.1
90.2
115

Ldn
68.2
69.6
68.2
67.5
66.7
-

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบทายรายงาน

ชื่อผูเ ก็บตัวอยาง
ชื่อผูบ ันทึก

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูต รวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายสมประสงค เทศกุล, นายณัฐพล นันตา, นายอนุ ทองเครง,
นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายวิษณุศักดิ์ กมลเลิศ, นายทีฆรัช บุญวิเศษ, นายตนัย ชินโชติ,
นายนพสิทธิ์ ทวีพรประดิษฐ, นายนิทศั น ศิรชิ าติ,
นายศิรพัชร จงผดุงเกียรติ
นายมงคล บูรภักดิ์
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

4.3.4 เปรี
เ ยบเทียบกการตรวจวัดระดับเสียงโดยยทั่วไป
เเมื่อเปรียบเทียบการตรวจวั
ย
ด บเสียงโดดยทั่วไปเปรียบเที
ดระดั
บ ยบตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 - มิถุนายน
า 2556
แสดงรูปที่ 4.33-6 พบวา ระะดับเสียงบริเวณ
ณพื้นที่โครงกาารสวนใหญระดดับเสียงเฉลี่ยมีคาอยูในเกณฑ
ฑที่มาตรฐานกํกําหนด แต
อาจมีบางชวงการตรวจวั
ง
ดในเดื
ใ อนธันวาคคม 2555 พบวา ระดับเสียงเฉฉลี่ยดังเกินเกณ
ณฑมาตรฐาน ซึ่งทั้งนี้อาจเนืนื่องมาจาก
กิจกรรมการกกอสรางที่มีการรปรับถมที่ การรทําฐานรากอาาคาร การตัด การเจาะ
ก
การตอก จึงทําใหเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ
มีคาดังเกินเกกณฑมาตรฐานนเปนบางชวง ปจจุบันพบวาระดั
า บเสียงเฉฉลี่ยลดลงอยูในเกณฑ
น
มาตรฐฐานแลว สวนรระดับเสียง
สูงสุดอยูในเกณฑมาตรฐานมาโดยตลอด

1120
1
110
1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1-2 ธ.ค. 55
2-3 ธ.ค. 55
3-4 ธ.ค. 55
4-5 ธ.ค. 55
5-6 ธ.ค. 55
6-7 ธ.ค. 55
7-8 ธ.ค. 55
8 9 ธ.ค. 55
8-9
9-10 ธ.ค. 55
10-11 ธ.ค. 55
11-12 ธ.ค. 55
12-13 ธ.ค. 55
13-14 ธ.ค. 55
14-15 ธ.ค. 55
15-16 ธ.ค. 55
16-17 ธ.ค. 55
17-18 ธ.ค. 55
18-19 ธ.ค. 55
19-20 ธ.ค. 55
20-21 ธ.ค. 55
21 22 ธ.ค. 55
21-22
22-23 ธ.ค. 55
23-24 ธ.ค. 55
24-25 ธ.ค. 55
25-26 ธ.ค. 55
21-22 ก.พ. 56
21-22 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
15-16 มิ.ย. 56

dB(A)

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)

บริเวณพื้นที่โครงการ

Std.Leq = 70 dBB(A)

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
1660
1440
1220

dB(A)

1000
8
80
6
60
4
40
2
20

บริเวณพื้นที่กอสร
อ าง

25-26
25 26 ธ.ค. 55

24-25 ธ.ค. 55

23-24 ธ.ค. 55

22-23 ธ.ค. 55

21-22 ธ.ค. 55

20-21 ธ.ค. 55

19-20 ธ.ค. 55

18-19 ธ.ค. 55

17-18 ธ.ค. 55

16-17 ธ.ค. 55

15-16 ธ.ค. 55

14 15 ธ.ค.
14-15
ธ ค 55

13-14 ธ.ค. 55

12-13 ธ.ค. 55

11-12 ธ.ค. 55

10-11 ธ.ค. 55

9-10 ธ.ค. 55

8-9 ธ.ค. 55

7-8 ธ.ค. 55

6-7 ธ.ค. 55

5-6 ธ.ค. 55

4-5 ธ.ค. 55

3-4 ธ.ค. 55

2-3 ธ.ค. 55

1-2 ธ.ค. 55

0

Std.Lmax = 1155 dB(A)

รูปที่ 4.3-6
4 กราฟเปรียบเที
ย ยบผลการตตรวจวัดระดับเสีสียงเฉลีย่ 24 ชัวโมง
ว่
(Leq 24 hr)
h และระดับเสียงสูงสุด (Lmaxx)
โครงการ The
T Crest Sukkhumvit 34 ระหหวางเดือนธันวาคม 2555 - มิถุนายน
น 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

4-19

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

4.3.5 ความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนดานทิศตะวันออกของโครงการ ตรวจวัดเปนระยะเวลา 24
ชั่วโมงตอเนื่อง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2556 พบวา คาความเร็วอนุภาคสูงสุดที่
เกิดขึ้นในชวงการตรวจวัดเกิดขึ้นในแกนตามดิ่ง มีคา 5.21 มิลลิเมตรตอวินาที ความถี่มีคา 18.5 เฮิรตซ โดยแหลงกําเนิด
ความสั่นสะเทือนเกิดจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ดังตารางที่ 4.3-4 พบวา ระดับความสั่นสะเทือนที่
เกิดขึ้นตลอดชวงการตรวจวัดอยูภายใตเกณฑมาตรฐาน โดยระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในปจจุบันอยูในเกณฑต่ําไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2 ไดแก
(1) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร
(2) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(3) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(4) อาคารที่ใชเปนสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และอาคารที่ใชเปนโรงพยาบาลของทาง
ราชการ
(5) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียนของทาง
ราชการ อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
(6) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (1), (2), (3), (4), (5)
และ (6)

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

ตารางที่ 4.3-4
สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2556)
แกนใดๆ2/
สถานีตรวจวัด

วัน เดือน ป

Velocity
(mm./sec.)

Frequency
(Hz)

บริเวณพื้นที่โครงการ

21-22 ก.พ. 56
21-22 มี.ค. 56
8-9 เม.ย. 56
14-15 พ.ค. 56
22-23 มิ.ย. 56

1.46 (Vert)
5.21 (Vert)
4.67 (Vert)
1.95 (Long)
2.87 (Vert)

5.8
85
21
85
>100

หมายเหตุ :

Standard1/
(Peak particle
velocity;
mm/s)

Result compare to
standard

5
18.5
7.75
18.5
20

อยูภายใตเกณฑมาตรฐาน
อยูภายใตเกณฑมาตรฐาน
อยูภายใตเกณฑมาตรฐาน
อยูภายใตเกณฑมาตรฐาน
อยูภายใตเกณฑมาตรฐาน

1/

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ปองกันผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
2/
ใบรายงานผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงในเอกสารแนบทายรายงาน
Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได)

ชื่อผูเ ก็บตัวอยาง
ชื่อผูบ ันทึก

ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ
ชื่อบริษัทผูต รวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง
เบอรโทรศัพท

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด

นายสมประสงค เทศกุล, นายณัฐพล นันตา, นายอนุ ทองเครง,
นายณัฐวุฒิ นนทรักษ
นายวิษณุศักดิ์ กมลเลิศ, นายทีฆรัช บุญวิเศษ, นายตนัย ชินโชติ,
นายนพสิทธิ์ ทวีพรประดิษฐ, นายนิทศั น ศิรชิ าติ,
นายศิรพัชร จงผดุงเกียรติ
นายมงคล บูรภักดิ์
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
0-2954-7745-6
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

4.3.6 คุณภาพน้ําทิ้ง
จากการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 บริเวณบอพัก
น้ําชั่วคราวสุดทายกอนระบายออกระบบระบายน้ําทิ้งสาธารณะ จํานวน 1 สถานี โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห ไดแก
ความเปนกรด-ดาง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด
(Sulfide), สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ํามันและไขมัน (Oil and
Grease), ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeldhal Nitrogen) และโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria) แสดงดังตารางที่ 4.3-5 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-10 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ก) สรุปไดดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- บี โ อดี พบว า ส ว นใหญ มี ค า อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐาน ยกเว น ในเดื อ นพฤษภาคมที่ มี ค า สู ง เกิ น เกณฑ
มาตรฐาน
- ปริมาณสารแขวนลอย พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาสูงเกินเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- ซัลไฟด พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- สารที่ละลายไดทั้งหมด ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- ตะกอนหนัก พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- น้ํามันและไขมัน พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด พบวา ทุกเดือนที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
ตารางที่ 4.3-5
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
บริเวณบอพักน้ําชั่วคราวบอสุดทายกอนระบายออกระบบระบายน้ําสาธารณะ
โครงการ The Crest Sukhumvit 34
(ตรวจวัดระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556)
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห

หนวย

เดือนที่เก็บตัวอยาง / ผลการตรวจวิเคราะห2/
เม.ย. 56
พ.ค. 56
มิ.ย. 56
8.41
7.10
8.07
6.5
46*
4.3
64*
63*
280*
<1.0
<1.0
<1.0
340
450
440
0.3
0.1
0.5
0.5
3.8
<0.5
3.4
1.7
1.4

มาตรฐาน1/

ความเปนกรดและดาง (pH)
5.0-9.0
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
mg/l
20
สารแขวนลอย (Suspended Solids)
mg/l
30
ซัลไฟด (Sulfide)
mg/l
1.0
สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
mg/l
500
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ml/l
0.5
น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)
mg/l
20
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
mg/l
35
โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform
MPN/100 ml
110
>1,600,000
1,700
Bacteria)
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)
2/
สําหรับในเดือนสิงหาคม ไมสามารถดําเนินการเก็บตัวอยางได เนื่องจากทางโครงการอยูในชวงกอสรางทางระบายน้ําทิ้งใหม
* มีคาสูงเกินเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

4.3.7 เปรี
เ ยบเทียบกการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
เเมื่อเปรียบเทียบผลการตรว
ย
จวิเคราะหคุณภาพน้
ณ
ําทิ้งตั้งแต
ง เดือนเมษาายน – มิถุนายยน 2556 แสดดง ดังรูปที่
4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-14 พบวา น้ําทิ้งมีคาเปลี่ยนแปลงไมคงที
ค ่ โดยสวนใหหญปริมาณปริมาณสารแขวนนลอยมีคาสูงเกิกินเกณฑที่
มาตรฐานกําหนด
ห ซึ่งทางโคครงการมีการตตรวจสอบหาสาาเหตุและปรับปรุ
ป งแกไขบอพักใหมีความกววางและความลึลึกมากขึ้น
เพื่อใหประสิทธิ
ท ภาพในการรตกตะกอนมากขึ้นและเรงดําเนินการแกไขอยู
ข เสมอเพื่อลดคาความสกกปรกของน้ําทิ้งใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนด
คาคววามเปนกรด-ดาง (pH)
10.00

Std.T = 5.00-9.0

9.00
8.00
7.00

mg/m3

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

บริเวณพื้นที่โครงการ

มิ.ย. 56

เม.ย. 56

พ.ค. 56

0.00

Std. pH 5.0-9.0

รูปที่ 4.3-7 กราฟเเปรียบเทียบผลกการตรวจวิเคราะหความเปนกรรด-ดาง (pH)
โครงการ The Crest Sukhumvit
S
34 ระหวางเดือนเมมษายน – มิถนุ ายน
า 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

คาคววามสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD))
50.00

Std.BOD = 20 mg/l

45.00
40.00
35.00

mg/m3

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

บริเวณพื้นที่โครงการ

Std.BOD = 20
2 mg/l

รูปที่ 4.3-8 กราฟเปปรียบเทียบผลกการตรวจวิเคราะะหคาความสกปปรกในรูปบีโอดี (BOD)
(
โครงกาาร The Crest Sukhumvit
S
34 ระหว
ร างเดือนเมษายน – มิถนุ ายน 2556

ปริมาณสารแขวนลอย
า
ยทั้งหมด (TSS)
300.00

Std.TSS=30 mg/l

250.00
200.00

mg/m3

150.00
100.00
50.00

บริเวณพื้นที่โครงงการ

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

Std. TSS = 30
3 mg/l

รูปทีท่ 4.3-9 กราฟเปรียบเทียบผลกการตรวจวิเคราะหปริมาณสารแแขวนลอย (TSSS)
โครงกาาร The Crest Sukhumvit
S
34 ระหว
ร างเดือนเมมษายน – มิถนุ ายน 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

ปริมาณซั
า ลไฟด (Sulfiide)
1.20

Std. Sulfidde = 1.0 mg/l

1.00

mg/m
/ 3

0.80
0.60
0.40
0.20

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

บริเวณพื้นที่โครงงการ

Std. Sulfide = 1.0 mg/l

รูปที่ 4.3-10 กราฟฟเปรียบเทียบผลลการตรวจวิเครราะหปริมาณซัลไฟด (Sulfide)
โครงกการ The Crest Sukhumvit 344 ระหวางเดือนเมษายน – มิถนายน
นุ
2556

ปริมาณสารที
ม
่ละลายไไดทั้งหมด (TDS)
600.00

Std. TDDS = 500 mg/l

500.00
400.00

/ 3
mg/m

300.00
200.00
100.00

บริเวณพื้นที่โครรงการ

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

Std. TDS = 500
5 mg/l

รูปที
ป ่ 4.3-11 กราฟฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเครราะหปริมาณสารที่ละลายไดทั้งหมด (TDS)
โครงการ The Crestt Sukhumvit 344 ระหวางเดือนเเมษายน – มิถนายน
นุ
2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

ปริมาณตะกอนหนั
ม
ก (SS)
0.60

Std . SS = 0.5 mg/l

0.50

mg/m
/ 3

0.40
0.30
0.20
0.10

บริเวณพื้นที่โครงการ
โ

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

S SS = 0.5 mg/l
Std.

รูปที
ป ่ 4.3-12 กราฟฟเปรียบเทียบผผลการตรวจวิเครราะหปริมาณตะะกอนหนัก (Settteables Solids)
โครงงการ The Cresst Sukhumvit 344 ระหวางเดือนเมษายน
น
– มิถนายน
นุ
2556

ปริมาณน้
ม
ํามันและไขขมัน (Oil&Greasee)
25.00

Std. OOil&Grease = 20 mg/l

20.00

mg/m3

15.00
10.00
5.00

บริเวณพื้นที่โครงงการ

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

Std. Oil&Greasee = 20 mg/l

รูปที
ป ่ 4.3-13 กราาฟเปรียบเทียบผผลการตรวจวิเคราะห
ค น้ํามันและะไขมัน (Fat Oil and Grease)
โครรงการ The Cresst Sukhumvit 34
3 ระหวางเดือนเมษายน
น
– มิถุถนุ ายน 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงงานผลการปฏิบัตตามมาตรการป
ติ
องกกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแลละมาตรการติดตามมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงกการ The Crest Suukhumvit 34 (ระยะะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป
า 2556 ระหวางเดืดือนมกราคม – มิถุถนายน 2556

ปริรมาณไนโตรเจนทัทั้งหมด (TKN)
40.00

Std. TKN = 35 mg/l

35.00
30.00
25.00

mg/m3

20.00
15.00
10.00
5.00

บริเวณพื้นทีโครงการ
โ่

มิ.ย. 56

พ.ค. 56

เม.ย. 56

0.00

Std. TKN = 35 mg/l

รูปที่ 4.3-14 กราาฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห
ค ทีเคเอ็น (TKN)
โครรงการ The Crest Sukhumvit 34
3 ระหวางเดือนเมษายน
น
– มิถุถนุ ายน 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

4.3.8 ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
โครงการไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการในชวงการกอสรางเดือนละ 1 ครั้ง เริ่ม
ตั้งแตเดือนเมษายน 2556 ทําการสัมภาษณรายบุคคล โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น กลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจคือ ผู
พักอาศัยโครงการ KEYNE by Sansiri และพื้นที่บานพักอาศัยโดยรอบในรัศมี 100 เมตร โดยขอมูลที่ทําการสํารวจไดแก
- ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณในดานตางๆ เชน อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ
- การรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ
- ปญหา ความเดือดรอน ผลกระทบที่ไดรับจากโครงการ
- ความพึงพอใจตอมาตรการจัดการผลกระทบของดครงการ
- ความคิดเห็นที่ประชาชนที่มีตอโครงการ
- ขอรองเรียนและขอเสนอแนะ
ผลการสํารวจแสดงไวในภาคผนวกที่ 5.7 สรุปไดวา ผูตอบแบบสํารวจระบุวาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับใน
ปจจุบันคือปญหาจากฝุนละออง เสียงดังการจราจรอยูในระดับ และขยะ โดยมีแหลงที่มาจากกิจกรรมการกอสรางของ
โครงการ ระดับของปญหาอยูในขั้นปานกลาง และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการ มีสวนนอยที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากเพื่อบานและการประชาสัมพันธของโครงการ ดังนั้น โครงการควรเพิ่ม
การประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงรายละเอียดการดําเนินการรวมถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพื่อสรางความเขาใจและยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนดวย ทั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีความรูสึกวิตกกังวลกับการมีโครงการโดยมีความกังวลเรื่องฝุนละอองมากที่สุด แตโดยสวนใหญแลวก็มีความพอใจตอ
มาตรการการจัดการผลกระทบของโครงการ ดังนั้น ทางโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบในดาน
ตางๆ ที่กําหนดไวอยางเครงครัดเพื่อควบคุมมิใหผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการไปสรางความเดือดรอนรําคาญ
ตอชุมชนใกลเคียง
สําหรับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอโครงการ มีดังนี้
1. ใหระมัดระวังในเรื่องของเศษปูนที่กระเด็นออกมาโดนรถยนตที่จอดอยูในบริเวณโดยรอบ
2. ใหทางโครงการมีมาตรการจัดการฝุนละอองใหนอยลงเพื่อใหผูที่อยูบริเวณโดยรอบไดรับผลกระทบใหนอย
ที่สุด
3. ใหระมัดระวังในเรื่องการทํางานของเครื่องจักรที่อาจสงผลกระทบในเรื่องเสียงและมลภาวะ

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

รูปที่ 4.3-15 รูปแสดงการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองทีม่ ีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
บริเวณพื้นที่โครงการ ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2556

รูปที่ 4.3-16 รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถนุ ายน 2556

รูปที่ 4.3-17 รูปแสดงการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนกุมภาพันธ – มิถนุ ายน 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

รูปที่ 4.3-18 รูปแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง
บริเวณบอพักน้าํ ชั่วคราวบอสุดทายกอนระบายออกระบบระบายน้ําสาธารณะ
ดําเนินการตรวจวัดระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Crest Sukhumvit 34 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหวางเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2556 พบวา โครงการไดยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ กําหนดไดเปนสวนใหญ
แสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงการใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของโครงการ สามารถสรุปผลการ
ตรวจวัดในแตละประเด็นไดดังนี้
5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
จากผลสรุปของการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาที่มีกิจกรรมการกอสราง
โครงการ พบวา มีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตาม คุณภาพอากาศในชวงเวลาอื่นๆ อาจมีคาแตกตางจาก
ชวงที่ตรวจวัดได เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ปริมาณการจราจรบนถนนดานหนาโครงการ ความเร็วและทิศทางลม
สภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน กิจกรรมของชุมชนที่อยูใกลเคียง และกิจกรรมการกอสรางของโครงการ เปนตน ดังนั้น เพื่อ
เปนการปองกันมิใหกิจกรรมการกอสรางของโครงการไปสรางผลกระทบตอคุณภาพอากาศ ทางโครงการควรควบคุม
ผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศอยางเครงครัด ดังนี้
-

-

กําชับใหผูรับเหมาทําการปดคลุมรถบรรทุกวัสดุกอสรางทุกครั้ง เพื่อปองกันการรวงหลนของวัสดุกอสรางลง
ถนน
ติดตั้งผาใบกันฝุนโดยรอบอาคารที่กําลังกอสราง เพื่อปองกันฝุนกระจายไปยังพื้นที่ใกลเคียง
จัดใหมีพื้นที่ลางทําความสะอาดลอรถบรรทุกวัสดุกอสราง กอนออกสูถนนหรือเสนทางจราจรภายนอก และ
จัดใหมีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหลนบริเวณพื้นที่กอสราง ฯลฯ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
ละออง
สรางรั้วสังกะสีสูง 4 เมตร และติดผาใบสูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ
การกองวัสดุที่ใชในการกอสราง หรือวัสดุเหลือใช ทางโครงการมีการปดคลุมดวยผาใบอยางมิดชิด และมีการ
ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือพื้นที่ที่อาจกอใหเกิดการฟุงกระจาย
มีการจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกโครงการ และมีการจํากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ
กอสราง ไมเกิน 30 กม./ชม. ปองกันการชํารุดเสียหายของผิวถนน และลดการฟุงกระจายของฝุน

นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโครงการตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเฝาระวัง
และติดตามตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการ รวมทั้งจัดใหมีกลอง
รับความคิดเห็นติดตั้งไวบริเวณปอมยามเพื่อรับเรื่องรองเรียน

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
โครงการ The Crest Sukhumvit 34 (ระยะการกอสราง)
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556

5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
จากผลสรุ ป ของการตรวจวัด ระดับเสียงโดยทั่ว ไปภายในพื้น ที่โครงการ ตลอดระยะเวลามีกิจ กรรมการ
กอสรางโครงการ พบวา มีระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อยางไรก็ตาม ทางโครงการควรมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหเกิดเสียงดังที่จะ
ไปสรางผลกระทบทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอชุมชนขางเคียง โดยการสรางฝาครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดังและทํา
การซอมบํารุงเครื่องจักรที่กอใหเกิดเสียงดังอยางสม่ําเสมอ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดังในชวงเวลาพักผอนของ
ประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ โครงการยังกําหนดใหทําการติดตามตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการตอไปอยาง
ตอเนื่องตลอดระยะการกอสรางโครงการ เพื่อเฝาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ
5.3 ความสั่นสะเทือน
จากผลสรุปของการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ที่มีกิจกรรมการกอสรางโครงการ พบวา ระดับความสั่นสะเทือนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร จึง
กลาวไดวาระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ ไมมีผลกระทบตอสิ่งปลูกสรางของอาคารที่อยู
ใกลเคียง ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ โดยเลือกใชเทคนิคการขุดเจาะเสาเข็ม (Bored
Type) แทนการตอกดวยเครื่องตอกเสาเข็ม เพื่อไมสงผลกระทบ หรือความเสียหายตอโครงสรางทุกประเภทที่อยูใกลเคียง
โครงการ
5.4 คุณภาพน้ําทิ้ง
จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะหคุณภาพทิ้ง ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2548) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ทําการตรวจวิเคราะห
สวนใหญมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ยกเวน ปริมาณสารแขวนลอยและคาความสกปรกในรูปของบีโอดีที่มีคาสูง
เกินเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ซึ่งทางโครงการมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแกไขบอพักใหมีความกวางและความ
ลึกมากขึ้นเพื่อใหประสิทธิภาพในการตกตะกอนมากขึ้นและเรงดําเนินการแกไขอยูเสมอเพื่อลดคาความสกปรกของน้ําทิ้งให
อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ทั้งนี้ คุณภาพน้ําทิ้งมีคาเปลี่ยนแปลงไมคงที่ ขึ้นอยูกับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมี
การปนเปอนของเศษหิน ดิน ปูนเปนจํานวนมาก มีผลทําใหคาความเปนกรดและดาง และปริมาณสารแขวนลอยคอนขางสูง
ดังนั้น ทางโครงการควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยหมั่นตรวจสอบดูแล และทําความสะอาดรางระบายน้ํา, บอพักน้ํา เพื่อลดความ
สกปรกที่สะสม และหาแนวทางในการลดคาความสกปรกดังกลาวใหอยูในเกณฑท่มี าตรฐานกําหนดตอไป นอกจากนี้ควรจัด
ใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยูเปนประจําทุกเดือน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดการคุณภาพน้ําทิ้งของ
โครงการ อยางไรก็ตาม ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จน้ําทิ้งที่เกิดจากการกอสรางจะหมดไป แตจะมีน้ําทิ้งที่เกิดจากผูพัก
อาศัยในระยะดําเนินการ ซึ่งจะมีการบําบัดตามขั้นตอนตอไป

…………………………………………………….

จัดทําโดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด
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ภาคผนวกที่ 1

สําเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการ The Crest Sukhumvit 34

ภาคผนวกที่ 2

ใบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบตั กิ าร

ภาคผนวกที่ 3

สําเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์เอกชน
บริษทั เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวกที่ 5
เอกสารประกอบมาตรการ
5.1 Master Schedule Project: The Crest Sukhumvit 34
5.2 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในพื้นที่โครงการ
5.3 เอกสารกรมธรรมประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายตออาคารขางเคียง
5.4 เอกสารคูมือความปลอดภัยในการทํางานที่ใชในโครงการ
5.5 เอกสารการประชุมประจําสัปดาห (มกราคม – มิถุนายน 2556)
5.6 เอกสารบันทึกการขนสงวัสดุกอสราง (มกราคม – มิถุนายน 2556)
5.7 เอกสารผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
(เมษายน – มิถุนายน 2556)
5.8 จดหมายขออนุญาตตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงเรียน
Bangkok International Preparatory & Secondary

5.1 Master Schedule Project: The Crest Sukhumvit 34

5.2 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในพื้นที่โครงการ

5.3 เอกสารกรมธรรมประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายตออาคารขางเคียง

5.4 เอกสารคูมือความปลอดภัยในการทํางานที่ใชในโครงการ

5.5 เอกสารการประชุมประจําสัปดาห (มกราคม – มิถุนายน 2556)

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 2
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุม
คุณภาพงานระหวางการกอสราง
3.2.2 แบบฟอรมสําหรับใชในหนวยงานกอสราง
3.2.3 การแตงตั้งตัวแทนบริษัทฯผูมีอํานาจลงนาม
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในงานกอสราง (Safety Plan)
3.3.2 การประกันภัยในงานกอสราง(CAR)
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 Site Plan Lay out ( Temporary Work )
3.4.2 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.3 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูที่เกี่ยวของ
3.4.4 แผนงานการขออนุมัติวัสดุและ Shop Drawing
3.4.5 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.4.6 การเบิกจายเงินงวดคาผลงานกอสราง
3.4.7 การสํารวจบานขางเคียง
3.4.8 แบบ Shop Drawing ที่ใชในโครงการ

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสมศักดิ์
เธียรธีรวิทย
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
 คุณณรงค บุญรักษา
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณศุภโชค ตันติพงศเกิดสุข
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณสิทธิพร ทรวงแสวง
 คุณธวัชชัย สินไชย
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 2 วันที่ (25-01-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 2
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 2 วันที่ (25-01-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-01/56
ครั้งที่ 1
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 18 มกราคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณรงค บุญรักษา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ผูออกแบบงานสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน
บริษัท ไอโซ กรุป จํากัด (ISO)

: คุณนิติบุตร สกุลอุดมธรรม

: ผูออกแบบงานโครงสราง
บริษัท อุมบาว จํากัด (UMBAU)

: คุณนพดล วัฒนยืนยง

: ผูออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเอกพัชร ศุภรพนิตกุล

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณศุภโชค ตันติพงศเกิดสุข
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: คุณธวัช นิงสานนท
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณชุติมา พุฒิกนก

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 1 (18-01-56)

หนา 1 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

สําเนาเรียน

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

:

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 1 (18-01-56)

หนา 2 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

1.

วาระที่ 1 แนะนําบุคลากรที่เกี่ยวของในโครงการ

2.

1.1 ทาง A BUILD แนะนําบริษัทที่เกี่ยวของภายในโครงการ ดังนี้
1.1.1 เจาของโครงการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1.1.2 ผูออกแบบงานสถาปตยกรรมและตกแตงภายใน บริษัท ไอโซ กรุป จํากัด
1.1.3 ผูออกแบบงานโครงสราง บริษัท อุมบาว จํากัด
1.1.4 ผูออกแบบงานระบบประกอบอาคาร บริษัท บิวเทค จํากัด
1.1.5 ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ บริษัท เอบิวดแมเนจเมนท จํากัด
1.1.6 ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
1.1.7 ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร บริษัท บิวเทค จํากัด
วาระที่ 2 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
2.1 การจัดทําสัญญา
2.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวาปจจุบันสัญญาอยูในขั้นตอนการตรวจสอบของทาง
A BUILD และ SC ASSET
2.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา ปจจุบัน LOI อยูระหวางการตรวจสอบจากทาง
BEWTECH
2.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
2.2.1 แผนงานกอสรางหลัก PRE BUILT
- ทาง PRE BUILT แจงวาอยูในขั้นตอนของการปรับแกและไดนําเสนอ
แผนงานที่จัดทํามาใหที่ประชุมรับทราบเพื่อตรวจสอบเบื้องตน> A BUILD
แจงใหเพิ่ม Milestone ลงในแผนงานกอสรางหลักและA BUILD จะจัดสง
Milestone ที่ทาง A BUILD กําหนดไวเบื้องตนเพื่อใหทาง PRE BUILT ใช
เปนแนวทางในการวางแผนงานและนัดประชุม เพื่อหาขอสรุป แผนงาน
กอสรางหลักและจุดตรวจสอบอยางเปนทางการตอไป
2.2.2 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา แผนงานกอสรางของ BEWTECH ตองรอแผนงาน
กอสรางหลักจากทาง PRE BUILT แลวเสร็จ เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับ
แผนงานกอสรางหลักของทาง PRE BUILT

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 1 (18-01-56)

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD,
SCASSET
BEWTECH

A BUILD ,
PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 3 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
3. วาระที่ 3 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสงแผนการ
ควบคุมคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง>>> ทาง
PRE BUILT และ BEWTECH แจงวาจะจัดเตรียมและสงใหทาง A BUILD
พิจารณาตอไป
3.2 แบบฟอรมสําหรับใชในหนวยงานกอสราง
3.2.1 แบบฟอรมเอกสารใชในหนวยงานกอสราง
- ทาง A BUILD ไดแจกตัวอยางแบบฟอรมมาตรฐานเอกสารที่ใชใน
โครงการ โดยขอความรวมมือผูรับจางทุกบริษัท ใหใชแบบฟอรมที่ทาง
A BUILD แจกเอกสารให ดังนี้
1. RFA-SD เอกสารขออนุมัติแบบ SHOP DRAWING
2. RFA-MA เอกสารขออนุมัติวัสดุ
3. RFA-GL เอกสารขออนุมัติทั่วไป
4. RFI เอกสารขอความเห็นและคําชี้แจง
สวนแบบฟอรมอื่นๆใหใชตามแบบฟอรมมาตรฐานของบริษัทผูรับจางเอง
หรือใชตามแบบฟอรมที่ทาง A BUILD จัดสงให
3.2.2 ระยะเวลาของการตรวจพิจารณาเอกสารที่ใชในโครงการ
- ทาง A BUILD ไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจพิจารณาเอกสาร และทุก
ฝายเห็นสมควร ดังนี้
1.เอกสารขออนุมัติแบบ ใชเวลาตรวจพิจารณา 15 วัน
2.เอกสารขออนุมัติวัสดุ ใชเวลาตรวจพิจารณา 15 วัน
3.เอกสารขออนุมัติวทั่วไป ใชเวลาตรวจพิจารณา 15 วัน
4.เอกสารขอความเห็นและคําชี้แจง(RFI) ใชเวลาในการพิจารณาและตอบ
7 วัน
3.3 การแตงตั้งตัวแทนบริษัทฯผูมีอํานาจลงนาม
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสงเอกสาร
แตงตั้งตัวแทนบริษัทฯผูมีอํานาจลงนาม>>> ทาง PRE BUILT และ
BEWTECH แจงวาจะจัดเตรียมและสงเอกสารอยางเปนทางการให
A BUILD ตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT,
BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT,
BEWTECH

หนา 4 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
4.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันในการปองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยใน
งานกอสราง (Safety Plan)
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสง Safety
Plan>>> ทาง PRE BUILT และ BEWTECH แจงวาจะจัดเตรียมและสงให
ทาง A BUILD พิจารณาตอไป
4.2 การประกันภัยในงานกอสราง (CAR)
- ทาง SC ASSET แจงวาการทําประกันภัยกอสราง ประมาณการแลวเสร็จ
ภายในเดือนนี้ โดยเงื่อนไขของทําประกันภัย ทาง SC ASSET จะนัดทาง
Broker ตัวแทนในการทําประกัน มา Present เพื่อใหทาง PRE BUILT
รับทราบเงื่อนไขในการคุมครอง
วาระที่ 5 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
5.1 Site Plan Lay Out (Temporary Work)
- ทาง PRE BUILT นําแบบราง Site Plan Lay Out มานําเสนอในที่
ประชุม>>>A BUILD แจงใหเพิ่มตําแหนงบานขางเคียงใน แบบดังกลาว
5.2 ระบบสาธารณูปโภค
5.2.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาปจจุบันในหนวยงานจะขอใชไฟฟาชั่วคราวจาก
ทาง SEAFCO ชั่วคราว ซึ่งระบบไฟฟาชั่วคราวของทาง PRE BUILT
คาดวาจะแลวเสร็จ ภายใน 18 วัน
- ทาง BEWTECH แจงวา ขอตรวจสอบตําแหนงในการปกเสาไฟฟาชั่วคราว
เพราะเกรงวาจะตรงกับของระบบไฟฟาใตดินที่ใชในโครงการถาวร
5.2.2 ระบบประชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาปจจุบันในหนวยงานจะขอใชประปาชั่วคราวจากทาง
SEAFCO ชั่วคราวและระบบประปาชั่วคราวของทาง PRE BUILT คาดวาจะแลว
เสร็จ ภายใน 18 วัน
5.2.3 ระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
- ทาง PRE BUILT แจงวาไดรับเอกสารที่ตองใชในการยื่นขอใชโทรศัพทจาก
ทาง SC ASSET แลว และจะดําเนินการตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT,
BEWTECH

SC ASSET

5.

PRE BUILT

PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

PRE BUILT
หนา 5 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

รายละเอียด
ปาย โครงการแสดงรายชื่อผูเกี่ยวของ
- ทาง PRE BUILT แจงวาจะสงตัวอยางใหทาง A BUILD พิจารณาและ
ตรวจสอบตอไป
แผนงานขออนุมัติวัสดุและ Shop Drawing
- ทาง PRE BUILT แจงวา จะจัดทําและสงใหทาง A BUILD พิจารณา
ตรวจสอบตอไป
ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวา กําลังดําเนินการจัดทําหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคุมงานคนใหม เมื่อแลวเสร็จจะจัดสงให SC ASSET ตอไป
การเบิกจายงวดงานคาผลงานกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาคางวดงานกอสรางเบิกจายไดเดือนละ 1 ครั้ง โดย
A BUILD จะจัดทําตารางกําหนดวันการเบิกจายงวดงานคาผลงานกอสราง
แลวสงตอใหทางผูรับจางรับทราบและดําเนินการตอไป
วัสดุที่จัดหาโดยผูวาจาง
- ทาง A BUILD แจง วัสดุที่จัดหาโดยผูวาจางมี ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
ลิฟต
อลูมิเนียม
เฟอรนิเจอร
ชุดครัว
แอร
เครื่องทําน้ํารอน น้ําอุน

กําหนด

PRE BUILT

PRE BUILT

PRE BUILT

A BUILD

ทุกฝาย/รับทราบ

ผูรับจาง/ผูขาย
มิตซูบิชิ
TEKINT

DAIKIN

5.8 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่องการสํารวจบานขางเคียง จากทาง
PRE BUILT >>> PRE BUILT แจงวาการสํารวจบานขางเคียง จะมี 2 แบบ
คือ Third Party กับ สํารวจเองโดยมีฝายกฎหมายของ PRE BUILT เขารวม
สํารวจดวย โดยจะเริ่มสํารวจหลังจากที่ SEAFCO ไดรับการลงนามจากบาน
ขางเคียงวาไมมีความเสียหายจากงานเสาเข็มเจาะ
- เบื้องตนทาง PRE BUILT แจงวาจะเริ่มดําเนินการแนะนําตัวใหบาน
ขางเคียงรับทราบกอน
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 6 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมเริ่มงานกอสราง (Kick Off Meeting)
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
6. วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ทาง SC ASSET แจงวาไดรับ CD แบบงานระบบประกอบอาคาร จากผูออกแบบแลว>>>
ทาง A BUILD จะสงตอใหผูรับจางตอไป
- แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape ทาง SC ASSET
จะติดตามและใหทาง A BUILD ประสานงานเพื่อสงตอแบบดังกลาวใหผู
รับจางใชในการดําเนินงานตอไป
6.2 ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องแผนการควบคุมการใชเหล็กเสน ซึ่งมีทั้ง SD40 และ SD50
ไมใหปะปนกันในการใชงาน>>> ทาง A BUILD เสนอใหทาง PRE BUILT แยกกองเหล็ก
และแยกเครื่องตัดเครื่องดัดเหล็ก
6.3 ทาง SC ASSET แจงวา จะเพิ่มประตูทางเขา-ออก โครงการอีก 1 ทาง ปจจุบันในแบบ
กอสรางของโครงการ มีประตูทางเขา-ออกเพียงทางเดียว ซึ่งทางฝายขายของโครงการได
แจงลูกคาใหทราบวามีประตูทางเขา-ออกโครงการมี 2 ทาง คือ มีประตูบริเวณทางดานขาง
โครงการ ถนนซอยสุขุมวิท 34 อีก 1 ทาง จึงแจงใหทาง PRE BUILT
ทราบเปนขอมูลเบื้องตน โดยทางผูออกแบบจะทําแบบกอสรางที่มีประตูทางเขา-ออก
เพิ่มเติมและสงตอใหกับทางโครงการตอไป
6.4 ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพักคนงาน
ของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT แลวเสร็จ
6.5 ทาง A BUILD แจงวาจะสงตารางมาตรการตรวจสอบและปองกันผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมชวงการกอสราง ใหทาง PRE BUILT เพื่อใชในการวางแผนและดําเนินการ
ตอไป
6.6 ทาง SC ASSET แจงวา จะมีบริษัท ENVI RESEARCH เขามาตรวจสอบเกี่ยวกับ EIA โดย
จะนําเครื่องวัดเสียง เครื่องวัดฝุน และเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนมาติดตั้งในโครงการ โดย
ใหทางผูรับจางชวยใหความรวมมือและชวยประสานงาน
7. วาระที่ 7 กําหนดวันเวลา สถานทีประชุม
7.1 การประชุมประจําสัปดาห
- ในที่ประชุมมีมติ กําหนดการประชุมประจําสัปดาหเปนทุกวันศุกร เวลา 10.00 น.
7.2 การประชุมประจําเดือน(ประชุมโครงการ)
- ทาง A BUILD แจงวาจะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเริ่มประชุมเดือน มี.ค. 56
กําหนดการจะแจงใหทราบภายหลัง
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ทุกฝาย/รับทราบ
A BUILD

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
ทุกฝาย/รับทราบ
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
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ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

กําหนด

7.3 การประชุมอื่นๆ ( ถามี )
- ทาง A BUILD จะแจงวาการประชุมอื่นๆถามีจะแจงใหทุกฝายรับทราบเปนครั้งไป

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 3
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุม
คุณภาพงานระหวางการกอสราง
3.2.2 แบบฟอรมสําหรับใชในหนวยงานกอสราง
3.2.3 การแตงตั้งตัวแทนบริษัทฯผูมีอํานาจลงนาม
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในงานกอสราง (Safety Plan)
3.3.2 การประกันภัยในงานกอสราง(CAR)
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 Site Plan Lay out ( Temporary Work )
3.4.2 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.3 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูที่เกี่ยวของ
3.4.4 แผนงานการขออนุมัติวัสดุและ Shop Drawing
3.4.5 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.4.6 การเบิกจายเงินงวดคาผลงานกอสราง
3.4.7 การสํารวจบานขางเคียง
3.4.8 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
3.6 ติดตามงานเทถนนจริงตามแบบทางเขาโครงการ

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสมศักดิ์
เธียรธีรวิทย
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
 คุณณรงค บุญรักษา
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัชชัย สินไชย
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 3 วันที่ (01-02-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 3
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 3 วันที่ (01-02-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

สําเนาเรียน

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-02/56
ครั้งที่ 2
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณรงค บุญรักษา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET) คุณณตศพงษ สกุลนัทธี

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: คุณธวัช นิงสานนท
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณสมชาย จิตติธนกร

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

:

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 2 (25-01-56)

หนา 1 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
ทุกฝาย/รับทราบ

2.

1.1 ทาง บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แนะนําคุณณตศพงษ สกุลนัทที
ตําแหนงผูจัดการโครงการ ฝายเจาของโครงการ ซึ่งจะมาแทนคุณณรงค บุญรักษา ที่ตอง
ยายไปดูโครงการอื่นๆ ชวงประมาณกลางเดือน ก.พ. 56
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง SC ASSET แจงวาสัญญาอยูในขั้นตอนการพิจารณาสัญญาของฝายกฎหมาย SC
ASSET>>>SC ASSET แจงให A BUILD เตรียมเอกสารประกอบสัญญา >>>SC ASSET
แจงวา วันอังคารที่ 29 ม.ค. 56 จะสงสัญญาให PRE BUILT ตรวจสอบตอไป
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา ปจจุบัน LOI อยูระหวางการตรวจสอบจากทาง BEWTECH
>>BEWTECH ลงนามใน LOI แลว ปจจุบันรอทางผูบริหาร SC ASSET ลงนาม>>>
สัญญากอสรางอยูในขั้นตอนการรางสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงใหเพิ่ม Milestone ลงในแผนงานกอสรางหลักและ A BUILD จะจัดสง
Milestone ที่ทาง A BUILD กําหนดไวเบื้องตนเพื่อใหทาง PRE BUILT ใชเปนแนวทางใน
การวางแผนงานและนัดประชุม เพื่อหาขอสรุป แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
อยางเปนทางการตอไป>>>PRE BUILT แจงจะสงหลังการประชุม
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กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD,
SC ASSET

29/01/56

A BUILD,
SC ASSET

PRE BUILT

25/01/56

หนา 2 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.1.2.2 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา แผนงานกอสรางของ BEWTECH ตองรอแผนงานกอสรางหลักจาก
ทาง PRE BUILT แลวเสร็จ เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับแผนงานกอสรางหลักของทาง
PRE BUILT >>>รอแผนงานกอสรางหลักจาก PRE BUILT
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสงแผนการควบคุม
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง>>> ทาง PRE BUILT แจงวา
สามารถสงไดภายในวันจันทรที่ 4 ก.พ. 56>>>> BEWTECH แจงวา สามารถสงได
กลางเดือนก.พ. 56
3.2.2 แบบฟอรมเอกสารใชในหนวยงานกอสราง
- ทาง A BUILD ไดแจกตัวอยางแบบฟอรมมาตรฐานเอกสารที่ใชในโครงการ โดยขอ
ความรวมมือผูรับจางทุกบริษัท ใหใชแบบฟอรมที่ทาง A BUILD แจกเอกสารให ดังนี้
1. RFA-SD เอกสารขออนุมัติแบบ SHOP DRAWING
2. RFA-MA เอกสารขออนุมัติวัสดุ
3. RFA-GL เอกสารขออนุมัติทั่วไป
4. RFI เอกสารขอความเห็นและคําชี้แจง
>>>ทาง A BUILD จะสงไฟลแบบฟอรมใหหลังการประชุม
สวนแบบฟอรมอื่นๆใหใชตามแบบฟอรมมาตรฐานของบริษัทผูรับจางเอง
หรือใชตามแบบฟอรมที่ทาง A BUILD จัดสงให>>>ทาง A BUILD จะสง
ไฟลแบบฟอรมใหหลังการประชุม
- ทาง A BUILD ไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจพิจารณาเอกสาร และทุกฝาย
เห็นสมควร ดังนี้
1.เอกสารขออนุมัติแบบ ใชเวลาตรวจพิจารณา 15 วัน
2.เอกสารขออนุมัติวัสดุ ใชเวลาตรวจพิจารณา 15 วัน
3.เอกสารขออนุมัติทั่วไป ใชเวลาตรวจพิจารณา 15 วัน
4.เอกสารขอความเห็นและคําชี้แจง(RFI) ใชเวลาในการพิจารณาและตอบ
7 วัน
>>>A BUILD แจงวาเวลาในการสงเอกสารกอนทํางานควรมากกวาหรือตามแผนรายการขออนุมัติ
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ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT
BEWTECH

4/2/56
15/2/56

A BUILD

25/01/56

ABUILD

25/01/56

ทุกฝาย/รับทราบ
หนา 3 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.2.3 การแตงตั้งตัวแทนบริษัทฯผูมีอํานาจลงนาม
- การแตงตั้งตัวแทนบริษัทฯทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH
จัดสงเอกสารแตงตั้งตัวแทนบริษัทฯผูมีอํานาจลงนาม>>> ทาง PRE BUILT และ
BEWTECH แจงวาจะจัดสงเอกสารดังกลาวภายหลังจากการประชุม
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันในการปองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในงาน
กอสราง (Safety Plan)
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสง Safety Plan>>> ทาง
PRE BUILT แจงวาจะจัดสงภายในวันจันทรที่ 28 ม.ค. 56 >>>BEWTECH แจงวา
จะจัดสงใหกอนเขาเริ่มงาน
3.3.2 การประกันภัยในงานกอสราง (CAR)
- ทาง SC ASSET แจงวาการทําประกันภัยกอสราง ประมาณการแลวเสร็จภายในเดือน
นี้ โดยเงื่อนไขของทําประกันภัย ทาง SC ASSET จะนัดทาง Broker ตัวแทนในการทํา
ประกัน มา Present เพื่อใหทาง PRE BUILT รับทราบเงื่อนไขในการคุมครอง>>>
A BUILD แจงวาจะมีตัวแทนบริษัท ประกันภัยดังกลาว มา PRESENT ในวันอังคาร
ที่ 29 ก.พ. 56 เวลา 10.30 น.
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 Site Plan Lay Out (Temporary Work)
- ทาง PRE BUILT นําแบบราง Site Plan Lay Out มานําเสนอในที่ประชุม
>>>ABUILD แจงใหเพิ่มตําแหนงบานขางเคียงใน แบบดังกลาว>>>PREBUILT
จัดสงใหแลว A BUILD แจงใหมีเฉพาะ Temporary Work สวนที่ไมเกี่ยวของใหลบ
ออก>>> PRE BUILT แจงจะแกไขและจัดสงให A BUILD พิจารณาตอไป
3.4.2 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.2.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาปจจุบันในหนวยงานจะขอใชไฟฟาชั่วคราวจากทาง
SEAFCO ชั่วคราว ซึ่งระบบไฟฟาชั่วคราวของทาง PRE BUILT คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายใน 18 วัน>>>ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชไฟฟา
ชั่วคราวไดถึงวันที่ 20 ก.พ. 56 >>> A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เตรียมแผน
สํารองไวในกรณีที่ขอไฟฟาชั่วคราวไมทันวันที่ 20 ก.พ. 56
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT,
BEWTECH

25/01/56

PRE BUILT

28/01/56

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

PRE BUILT

20/2/56

หนา 4 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
- ทาง BEWTECH แจงวา ขอตรวจสอบตําแหนงในการปกเสาไฟฟาชั่วคราว เพราะ
เกรงวาจะตรงกับของระบบไฟฟาใตดินที่ใชในโครงการถาวร>>>ทาง PRE BUILT
และ BEWTECH แจงวาจะนัดคุยกันนอกรอบ
3.4.2.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาปจจุบันในหนวยงานจะขอใชประปาชั่วคราวจากทาง
SEAFCO ชั่วคราวและระบบประปาชั่วคราวของทาง PRE BUILT คาดวาจะแลว
เสร็จ ภายใน 18 วัน >>>ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใช
ประปาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20 ก.พ. 56 เชนเดียวกับระบบไฟฟา >>> PRE BUILT แจง
วาคาดวานาจะแลวเสร็จทันกําหนด
3.4.2.3 ระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
- ทาง PRE BUILT แจงวาไดรับเอกสารที่ตองใชในการยื่นขอใชโทรศัพทจากทาง SC
ASSET แลว และจะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง
A BUILDใชระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ตชั่วคราวไดถึงวันที่ 30 ม.ค. 56 >>> PRE
BUILT แจงจะเรงดําเนินการ
3.4.3 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูเกี่ยวของ
- ทาง PRE BUILT แจงวาจะสงตัวอยางใหทาง A BUILD พิจารณาและตรวจสอบ
ตอไป>>>สงภายหลังการประชุม
3.4.4 แผนงานขออนุมัติวัสดุและ Shop Drawing
- ทาง PRE BUILT แจงวา จะจัดทําและสงใหทาง A BUILD พิจารณาตรวจสอบ
ตอไป>>>สงภายหลังการประชุม
3.4.5 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวา กําลังดําเนินการจัดทําหนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานคนใหม เมื่อแลวเสร็จจะจัดสงให SC ASSET ตอไป>>>SC ASSET แจง
วาใหทาง PRE BUILT เปนผูดําเนินการยื่น เอกสารดังกลาวกับหนวยงานราชการ
สวนทาง SC ASSET จะจัดเตรียมเอกสารแจงบอกเลิกผูควบคุมงานคนเกาเพื่อมอบให
PRE BUILT ดําเนินการตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

กําหนด

PRE BUILT

20/2/56

PRE BUILT

30/1/56

PRE BUILT

25/1/56

PRE BUILT

25/1/56

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 5 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4.6 การเบิกจายงวดงานคาผลงานกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาคางวดงานกอสรางเบิกจายไดเดือนละ 1 ครั้ง โดย A BUILD จะ
จัดทําตารางกําหนดวันการเบิกจายงวดงานคาผลงานกอสราง แลวสงตอใหทางผูรับ
จางรับทราบและดําเนินการตอไป>>>A BUILD แจงจะสงเปนตารางกําหนดวันการ
เบิกจวยงวดงานคาผลงานกอสรางใหภายหลังจากการประชุม
3.4.7 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่องการสํารวจบานขางเคียง จากทาง PRE BUILT >>>
PRE BUILT แจงวาการสํารวจบานขางเคียง จะมี 2 แบบ คือ Third Party กับ
สํารวจเองโดยมีฝายกฎหมายของ PRE BUILT เขารวมสํารวจดวย โดยจะเริ่มสํารวจ
หลังจากที่ SEAFCO ไดรับการลงนามการสํารวจจากบานขางเคียงภายหลังจากงาน
เสาเข็มเจาะแลวเสร็จ>>> ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เริ่มดําเนินการนัด
หมายบานขางเคียงเพื่อเริ่มสํารวจความเสียหายกอนเริ่มงานกอสรางไดเลย
3.4.8 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- ทาง SC ASSET แจงวาไดรับ CD แบบงานระบบประกอบอาคาร จากผูออกแบบ
แลว>>> ทาง A BUILD จะสงตอใหผูรับจางตอไป>>> สง ใหทาง PRE BUILT แลว
- แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape ทาง SC ASSET
จะติดตามและใหทาง A BUILD ประสานงานเพื่อสงตอแบบดังกลาวใหผูรับจางใชใน
การดําเนินงานตอไป >>> SC ASSET จะจัดเตรียมแบบกอสรางเพื่อสงให
PRE BUILT กับ BEWTECH ตอไป
3.5 แผนควบคุมการใชเหล็ก SD40 กับ SD50 ไมใหปะปน
- ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องแผนการควบคุมการใชเหล็กเสน ซึ่งมีทั้ง SD40 และ
SD50 ไมใหปะปนกันในการใชงาน>>> ทาง A BUILD เสนอใหทาง PRE BUILT
แยกกองเหล็กและแยกเครื่องตัดเครื่องดัดเหล็ก>>>ทาง PRE BUILT แจงจะ
ดําเนินการตามที่ A BUILD เสนอ
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ผูดําเนินการ

กําหนด

A BUILD

25/1/56

PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 6 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

4.

3.6 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวาอยูระหวางขั้นตอนติดตอขอเชาที่ เพื่อสราง
บานพักคนงาน
3.7 ตารางมาตรการตรวจสอบและปองกันผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม ชวงการกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาจะสงตารางมาตรการตรวจสอบและปองกันผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมชวงการกอสราง ใหทาง PRE BUILT เพื่อใชในการวางแผนและ
ดําเนินการตอไป>>>A BUILD จะสงใหภายหลังจาการประชุม
3.8 การใหความรวมมือบริษัทสํารวจเกี่ยวกับ EIA
- ทาง SC ASSET แจงวา จะมีบริษัท ENVI RESEARCH จะเขามาตรวจสอบและเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับ EIA โดยจะนําเครื่องวัดเสียง เครื่องวัดฝุน และเครื่องวัด
แรงสั่นสะเทือนมาติดตั้งในโครงการ โดยใหทางผูรับจางชวยใหความรวมมือและชวย
ประสานงาน>>> A BUILD แจงวา บริษัทดังกลาวจะเริ่มเขามาตรวจวัดประมาณ
กลางเดือนก.พ. 56>>> ทาง SC ASSET แจงขอความรวมมือผูรับจางทุกบริษัทให
ปฏิบัติตามที่ทางบริษัท ENVI RESEARCH รองขอใหดําเนินการ และใหแลวเสร็จ
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับโครงการในเรื่องการตรวจสอบ EIA จากทางหนวยงาน
ราชการ
วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน

ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

25/1/56

A BUILD

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
4.1 รายงานเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณที่ใชในหนวยงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวา ปจจุบัน เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณเขาหนวยงานแลวมีดังนี้
1. รถแบคโฮ
2. โมบายเครน
3. รถแบคโฮ หัว VIBRO
4. SHEET PILE และ KING POST
5. ตูสํานักงาน ตูประชุม และสโตร
PRE BUILT
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

5.

6.

7.

8.

รายละเอียด
4.2 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวาจะเริ่มงานปก SHEET PILE อีกประมาณ 2 วัน คือวันที่ 28
ม.ค. 56 >>>ทาง SC ASSET แจงให ทาง PRE BUILT นําเสนอรายงานความกาวหนา
ในรูปแบบ POWER POINT พรอมเครื่องฉายโปรเจคเตอร โดยมี HARD COPY แจก
วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD แจงวาใหทาง PRE BUILT เริ่มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยใน
หนวยงานกอสราง พรอมกับมาตรการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA) ตามที่
A BUILD ไดสงแบบฟอรมให ในการประชุมครั้งที่ผานมา โดยกําหนดวันตรวจสอบเปน
ทุกวันพุธของแตละสัปดาห แลวรายงานผลการตรวจสอบในวันศุกร ที่มีการประชุมประจํา
สัปดาห
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT ดูแลเรื่องความสะอาดและความเรียบรอยหนา
โครงการ โดยเฉพาะเรื่องถนนเขา-ออกโครงการ>>> ทาง PRE BUILT แจงวาเบื้องตน
PRE BUILT อาจจะดําเนินการเทถนนโครงการจริง โดยจะขอปรึกษากับทาง BEW TECH
เรื่องการวางงานระบบใตดินวาพรอมหรือไมอยางไร
7.2 ทาง PRE BUILT สอบถามเรื่องการขนยายตูสํานักงาน SC ASSET ออกจาก
หนวยงาน>>> ทาง SC ASSET แจงวาจะดําเนินการตอไป
7.3 ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องแนวทางการเก็บคาสวนกลางของ PRE BUILT จากผูรับจาง
รายอื่นๆ มีแนวทางในการดําเนินการอยางไรเพื่อไมใหเกิดปญหา>>>ทาง PRE BUILT จะ
ตกลงกับทาง BEWTECH และผูรับจางเจาอื่นๆ นอกรอบ เบื้องตนจะใชรูปแบบจาก
โครงการอื่นๆที่เคยดําเนินการมา
วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 1 ก.พ. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

PRE BUILT,
BEWTECH

SC ASSET
PRE BUILT,
BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 8 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 2
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ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 4
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุม
คุณภาพงานระหวางการกอสราง
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในงานกอสราง (Safety Plan)
3.3.2 การประกันภัยในงานกอสราง(CAR)
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูที่เกี่ยวของ
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียง
3.4.5 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
3.6 ติดตามงานเทถนนจริงตามแบบทางเขาโครงการ
3.7 แผนงานการรื้อถอน Sale Office

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสมศักดิ์
เธียรธีรวิทย
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
 คุณณรงค บุญรักษา
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัชชัย สินไชย
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 4 วันที่ (08-02-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 4
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 4 วันที่ (08-02-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

สําเนาเรียน

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-03/56
ครั้งที่ 3
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณศุภชัย พุทธิมา

:
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หนา 1 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม

2.

1.1 ทาง A BUILD แจงวา ทาง SEAFCO จะมาขนยายตูสํานักงานและหองประชุมของ
SEAFCO ออกจากหนวยงานในวันอาทิตยที่ 3 ก.พ. 56
1.2 ทาง BEWTECH แจงวาจะขนยายตูสํานักงานเขาหนวยงาน ในวันจันทรที่ 4 ก.พ. 56
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวาสัญญากอสรางอยูในขั้นตอนที่ A BUILD สงรางสัญญาให
PREBUILT ตรวจสอบกอน แลวทาง A BUILD จะสง HARD COPY ตามใหภายหลัง
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาสัญญากอสรางอยูในขั้นตอนการรางสัญญา>>>A BUILD แจงวา
ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให SC ASSET แลว ปจจุบัน ทางฝายกฎหมาย SC ASSET
กําลังดําเนินการตรวจสอบ
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก PRE BUILT
- ทาง A BUILD ไดจัดสง Milestone ที่ทาง A BUILD กําหนดไวเบื้องตนเพื่อใหทาง PRE
BUILT ใชเปนแนวทางในการวางแผนงานและนัดประชุม เพื่อหาขอสรุป แผนงาน
กอสรางหลักและจุดตรวจสอบอยางเปนทางการตอไป>>>PRE BUILT แจงจะสงหลังการ
ประชุม>>>สงให A BUILD ตรวจสอบแลว ทาง A BUILD แจงใหแกไขใน Milestoneที่4
>>>PRE BUILT แจงวาจะสงใหพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 7 ก.พ. 56

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 3 (01-02-56)

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ
ทุกฝาย/รับทราบ
ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT,
A BUILD
SC ASSET

PRE BUILT

7/02/56

หนา 2 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง เรื่องการกําหนด
MILESTONE ที่ 4 ซึ่ง MILESTONE ดังกลาวทาง A BUILD กับ PREBUILT กําหนด
ตางกัน ประมาณ 2 เดือน ซึ่งทาง A BUILD ไดชี้แจงรายละเอียดการกําหนด Milestone ที่ 4
ดังนี้ ระยะเวลาการดําเนินงานสถาปตยกรรมประมาณ 12 เดือน> มีงานสถาปตยกรรมตาม
Milestone 23 ชั้น> เฉลี่ยแลวไดเดือนละ 2 ชั้น> ตามMilestone ตองเสร็จชั้น 12 มีเนื้องาน
7 ชั้น> 7 ชั้น ใชเวลา 3.5 เดือน> งานสถาปตยกรรมเริ่มเดือน 8 ดังนั้น จะแลวเสร็จ
กลางเดือน 11
3.1.2.2 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา แผนงานกอสรางของ BEWTECH ตองรอแผนงานกอสรางหลักจาก
ทาง PRE BUILT แลวเสร็จ เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับแผนงานกอสรางหลักของทาง
PRE BUILT >>>รอแผนงานกอสรางหลักจาก PRE BUILT
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสงแผนการควบคุม
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง>>> ทาง PRE BUILT แจงวา
สามารถสงไดภายในวันจันทรที่ 4 ก.พ. 56>>>> BEWTECH แจงวา สามารถสงได16 ก.พ.
56
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันในการปองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในงาน
กอสราง (Safety Plan)
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสง Safety Plan>>> ทาง
PRE BUILT แจงวาจะจัดสงภายในวันจันทรที่ 28 ม.ค. 56 >>>PRE BUIT สงแลว
>>>BEWTECH แจงวาจะจัดสงภายในวันที่ 16 ก.พ. 56
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กําหนด
PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT,
BEWTECH

4/02/56
16/02/56

BEWTECH

16/02/56

หนา 3 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.3.2 การประกันภัยในงานกอสราง (CAR)
- A BUILD แจงวามีตัวแทนบริษัท ประกันภัยกอสราง คือ บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคี
ประกันภัย มา PRESENT เรื่องงื่อนไขการทําประกันภัยและเงื่อนไขการคุมครอง ใน
วันอังคารที่ 29 ก.พ. 56 เวลา 10.30 น. โดยมีตัวแทนจาก SC ASSET ,A BUILD
PREBUILT และ BEWTECH เขารวมรับฟง โดยหลังจากประชุมเสร็จทาง
PREBUILT ขอใหแกไขเรื่องระยะเวลาในการคุมครองจากเดิม 31 ต.ค. 56 เปลี่ยนเปน
20 พ.ย. 57 ทางประกันภัยแจงมาแลววา สามารถแกไขได สวนทาง A BUILD แจงวา
ใหเพิ่มมูลคางานของ Sale Office โดย เพิ่มเขาไปในวงเงินในการคุมครองประกันภัย
ทางประกันภัยแจงวา ไมตองเพิ่มวงเงิน เนื่องจากมีการทําประกันภัย IAR อยูแลว และ
เปนบริษัทประกันภัยเดียวกัน โดยหลักทาง บริษัทประกันภัยจะไมใชสิทธิไลเบี้ย
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาปจจุบันในหนวยงานจะขอใชไฟฟาชั่วคราวจากทาง
SEAFCO ชั่วคราว ซึ่งระบบไฟฟาชั่วคราวของทาง PRE BUILT คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายใน 18 วัน>>>ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชไฟฟา
ชั่วคราวไดถึงวันที่ 20 ก.พ. 56 >>> A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เตรียมแผน
สํารองไวในกรณีที่ขอไฟฟาชั่วคราวไมทันวันที่ 20 ก.พ. 56 >>>PREBUILT แจงวา
ยืนยันวาทันกําหนดการ โดยปจจุบันอยูระหวาง กฟน.ประมาณคาใชจาย
3.4.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาปจจุบันในหนวยงานจะขอใชประปาชั่วคราวจากทาง
SEAFCO ชั่วคราวและระบบประปาชั่วคราวของทาง PRE BUILT คาดวาจะแลว
เสร็จ ภายใน 18 วัน >>>ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใช
ประปาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20 ก.พ. 56 เชนเดียวกับระบบไฟฟา >>> PRE BUILT แจง
วาคาดวานาจะแลวเสร็จทันกําหนด>>>ปจจุบันรอทางการประปาแจงคาใชจาย เพื่อ
ทาง PRE BUILT จะนําไปชําระ คาดวาหลังจากชําระคาใชจาย การประปาจะเขามา
ติดตั้งภายใน 3-7 วัน
-
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ผูดําเนินการ

กําหน/ด

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

20/02/56

PRE BUILT

20/02/56

หนา 4 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4.1.3 ระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
- ทาง PRE BUILT แจงวาไดรับเอกสารที่ตองใชในการยื่นขอใชโทรศัพทจากทาง SC
ASSET แลว และจะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง
A BUILDใชระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ตชั่วคราวไดถึงวันที่ 30 ม.ค. 56 >>> PRE
BUILT แจงจะเรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาวันจันทรที่ 4 ก.พ. 56 จะเขา
ดําเนินการติดตั้ง
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูเกี่ยวของ
- ทาง PRE BUILT แจงวาจะสงตัวอยางใหทาง A BUILD พิจารณาและตรวจสอบ
ตอไป>>>สงภายหลังการประชุม>>>ทาง A BUILD แจงวาไดสงใหทาง SC ASSET
พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งทาง SC ASSET มี Comment ใหแกไข โดย ใหทาง
PREBUILT แกไขตาม Comment แลวสงใหทาง A BUILD ตรวจสอบตอไป
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวา กําลังดําเนินการจัดทําหนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานคนใหม เมื่อแลวเสร็จจะจัดสงให SC ASSET ตอไป>>>SC ASSET แจง
วาใหทาง PRE BUILT เปนผูดําเนินการยื่น เอกสารดังกลาวกับหนวยงานราชการ
สวนทาง SC ASSET จะจัดเตรียมเอกสารแจงบอกเลิกผูควบคุมงานคนเกาเพื่อมอบให
PRE BUILT ดําเนินการตอไป>>>A BUILD แจงให PRE BUILT จัดเตรียมเอกสารที่
ตองให SC ASSET ลงนาม และรายการเอกสารที่ทาง SC ASSET ตองเตรียมให โดย
สงผานทาง A BUILD เพื่อสงตอ SC ASSETดําเนินการตอไป
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เริ่มดําเนินการนัดหมายบานขางเคียงเพื่อเริ่ม
สํารวจความเสียหายกอนเริ่มงานกอสรางไดเลย>>>PRE BUILT แจงวาหลังประชุม
จะเขาไปแนะนําตัว โดยจะยื่นจดหมายขอสํารวจความเสียหายใหบานขางเคียงกอน
เพื่อนัดวันกับบานขางเคียงในการเขาสํารวจความเสียหายตอไป
3.4.5 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape ทาง SC ASSET
จะติดตามและใหทาง A BUILD ประสานงานเพื่อสงตอแบบดังกลาวใหผูรับจางใชใน
การดําเนินงานตอไป >>> SC ASSET จะจัดเตรียมแบบกอสรางเพื่อสงให
PRE BUILT กับ BEWTECH ตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

4/02/56

PRE BUILT

PRE BUILT

PRE BUILT

1/02/56

SC ASSET

หนา 5 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56
3.6 การใหความรวมมือบริษัทสํารวจเกี่ยวกับ EIA
- ทาง SC ASSET แจงวา จะมีบริษัท ENVI RESEARCH จะเขามาตรวจสอบและเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับ EIA โดยจะนําเครื่องวัดเสียง เครื่องวัดฝุน และเครื่องวัด
แรงสั่นสะเทือนมาติดตั้งในโครงการ โดยใหทางผูรับจางชวยใหความรวมมือและชวย
ประสานงาน>>> A BUILD แจงวา บริษัทดังกลาวจะเริ่มเขามาตรวจวัดประมาณ
กลางเดือนก.พ. 56>>> ทาง SC ASSET แจงขอความรวมมือผูรับจางทุกบริษัทให
ปฏิบัติตามที่ทางบริษัท ENVI RESEARCH รองขอใหดําเนินการ และใหแลวเสร็จ
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับโครงการในเรื่องการตรวจสอบ EIA จากทางหนวยงาน
ราชการ>>> A BULD แจงวา ทางบริษัท ENVI RESEARCH จะเริ่มเขามาติดตั้ง
เครื่องตรวจวัดเสียง วัดฝุนและวัดแรงสั่นสะเทือน ประมาณวันที่ 16 ก.พ.56 ใหทาง
PRE BUILT จัดเตรียมจุดติดตั้งและจุดจายกระแสไฟฟาสําหรับเครื่องวัดดังกลาว
ตอไป
3.7 ติดตามงานเทถนนหนาโครงการจริง
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT ดูแลเรื่องความสะอาดและความเรียบรอย
หนาโครงการ โดยเฉพาะเรื่องถนนเขา-ออกโครงการ>>> ทาง PRE BUILT แจงวา
เบื้องตน PRE BUILT อาจจะดําเนินการเทถนนโครงการจริง โดยจะขอปรึกษากับทาง
BEW TECH เรื่องการวางงานระบบใตดินวาพรอมหรือไมอยางไร>>>PREBUILT
แจงวาไดปรึกษากับทาง BEWTECH แลวสามารถทําได>>>ทาง A BUILD แจงให
ทาง PREBUILT ตรวจสอบตําแหนงของถนนดังกลาวอีกครั้ง เนื่องจากถนนทางเขาออกโครงการปจจุบันไมไดอยูตําแหนงเดียวกับในแบบกอสราง>>> PREBUILT แจง
วาจะตรวจสอบแลวแจงใหทราบตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

5/03/56

PRE BUILT

PRE BUILT

หนา 6 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวางานระบบปองกันดินพัง ปก SHEET PILE แลวเสร็จ
160 แผน จาก 300 แผน คิดเปนเปอรเซ็นตงานดังกลาว 53%
4.2 รายงานเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณที่ใชในหนวยงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวา ปจจุบัน สิ่งอํานวยความสะดวกในหนวยงาน มีดังนี้
1. ตูสํานักงานของ SEAFCO จะยายออกวันที่ 3ก.พ. 56
2. ตูสํานักงานผูควบคุมงานมีโตะ,เครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟาแลว
3. คอมพิวเตอรกําลังดําเนินการลงโปรแกรมลิขสิทธิ์คาดวาแลวเสร็จ 2 ก.พ. 56
4.3 รายงานความกาวหนาบานพักคนงาน
- ทาง PRE BUILT แจงวา ไดสถานที่กอสรางบานพักคนงานแลว คือ ซอยสุขุมวิท
49/19
5. วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
65% ต่ํากวา 80% อยูในเกณฑตองปรับปรุงแกไข ใหทาง PRE BUILT ดําเนินการแกไข
ตอไป
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) กับทาง PREBUILT แลวเบื้องตน สวนเอกสารทาง PREBUILT กําลัง
ดําเนินการกรอกลงในตาราง Check List โดยจะเริ่มกรอกคะแนนสัปดาหหนา
6. วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
7. วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH ทําแผนงานและกําหนดการ
อยางชาที่สุด ที่ทาง SC ASSET จะตองรื้อถอน SALE OFFICE>>>PRE BUILT และ
BEWTECH แจงวาจะตรวจสอบและทําแผนงานดังกลาวมาให
8.

วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 8 ก.พ. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
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ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

PRE BUILT

PRE BUILT,
BEWTECH
BEWTECH
ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 7 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 3
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 8 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 5
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุม
คุณภาพงานระหวางการกอสราง
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในงานกอสราง (Safety Plan)
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูที่เกี่ยวของ
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียง
3.4.5 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
3.6 ติดตามงานเทถนนจริงตามแบบทางเขาโครงการ
3.7 แผนงานการรื้อถอน Sale Office

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสมศักดิ์
เธียรธีรวิทย
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
 คุณณรงค บุญรักษา
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 5 วันที่ (15-02-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 5
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 5 วันที่ (15-02-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-04/56
ครั้งที่ 4
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

สําเนาเรียน

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
คุณศุภชัย ปาเจริญ
:
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ
คุณวีระพนธ สมลักษณ

:

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 (08-02-56)

หนา 1 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
ทุกฝาย/รับทราบ

2.

1.1 ทาง A BUILD แจงเรื่องที่จอดรถลูกคาหนาโครงการ ขาง SALE OFFICE ไมอนุญาตให
ฝายกอสรางจอดรถบริเวณนั้น เนื่องจากที่จอดรถดังกลาวบริเวณไมเพียงพอสําหรับลูกคา
1.2 ทาง BEWTECH แจงวาจะขนยายตูสํานักงานเขาหนวยงาน ในวันเสารที่ 9 ก.พ. 56
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ
2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา สัญญากอสรางอยูในขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา
ซึ่งรวมไปถึงแผนงานกอสรางหลัก ปจจุบันทาง PREBUILT แจงวาอยูในชวงการปรับแก
ไขแผนงานดังกลาว
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให SC ASSET แลว ปจจุบัน ทาง
ฝายกฎหมาย SC ASSET กําลังดําเนินการตรวจสอบ>>>SC ASSET ตรวจสอบแลวและ
สงตอใหทาง A BUILD แลว >>>ทาง A BUILD จะประสานงานและสงตอให BEWTECH
ตรวจสอบสัญญาดังกลาวตอไป
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก PRE BUILT
- ทาง A BUILD ไดจัดสง Milestone ที่ทาง A BUILD กําหนดไวเบื้องตนเพื่อใหทาง PRE
BUILT ใชเปนแนวทางในการวางแผนงานและนัดประชุม เพื่อหาขอสรุป แผนงาน
กอสรางหลักและจุดตรวจสอบอยางเปนทางการตอไป>>>PRE BUILT แจงจะสงหลังการ
ประชุม>>>สงให A BUILD ตรวจสอบแลว ทาง A BUILD แจงใหแกไขใน Milestoneที่4
>>>PRE BUILT แจงวาจะสงใหพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 7 ก.พ. 56>>> PREBUILT แกไข
Milestoneที่ 4 แลว และจะสงเอกสารให ABUILD พิจารณาภายหลังจากการประชุม

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 (08-02-56)

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ
ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT,
A BUILD

BEWTECH,
A BUILD

PRE BUILT

8/02/56

หนา 2 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.1.2.2 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา แผนงานกอสรางของ BEWTECH ตองรอแผนงานกอสรางหลักจาก
ทาง PRE BUILT แลวเสร็จ เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับแผนงานกอสรางหลักของทาง
PRE BUILT >>>รอแผนงานกอสรางหลักจาก PRE BUILT>>>ถา A BUILD พิจารณา
อนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลวเสร็จ จะสงสําเนาแผนงานดังกลาว
ให BEWTECH ตอไป
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสงแผนการควบคุม
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง>>>ทาง A BUILD ไดรับแผน
ดังกลาวแลว และมีความเห็นเพิ่มเติม คือ ใหมีการตรวจสอบวัสดุที่เขาหนวยงาน โดยใช
แบบฟอรมของ A BUILD >>> BEWTECH กําหนดสงแผนงานควบคุมคุณภาพ วันที่ 16
ก.พ. 56
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันในการปองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในงาน
กอสราง (Safety Plan)
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสง Safety Plan>>>PRE
BUIT สงแลว >>>BEWTECH กําหนดสงภายในวันที่ 16 ก.พ. 56
- ทาง A BUILD เพิ่มเติมเรื่องหลักเกณฑในการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ ดังนี้
1.จัดใหมีการตรวจรับรองประจําปเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทํางานกอสราง
2.ปนจั่นที่ใชในงานกอสรางตองมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่น
ทุก 3 เดือน
3.ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลิฟตโดยสารชั่วคราว ตองมีการตรวจสอบสวนประกอบ
และอุปกรณทุก 1 เดือน

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 (08-02-56)

กําหนด
ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT
BEWTECH

16/02/56

BEWTECH

16/02/56

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 3 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชไฟฟาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20
ก.พ. 56 >>> A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เตรียมแผนสํารองไวในกรณีที่ขอ
ไฟฟาชั่วคราวไมทันวันที่ 20 ก.พ. 56 >>>PREBUILT แจงวายืนยันวาทันกําหนดการ
โดยปจจุบันอยูระหวาง กฟน.ประมาณคาใชจาย>>>รอทางกฟน.แจง
คาใชจาย>>>PREBUILT แจงแผนกําหนดปกเสาไฟฟาเบื้องตนในวันที่ 12ก.พ. 56
3.4.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชประปาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20
ก.พ. 56 เชนเดียวกับระบบไฟฟา >>> PRE BUILT แจงวาคาดวานาจะแลวเสร็จทัน
กําหนด>>>ปจจุบันทางการประปาแจงยอดเงินที่ตองชําระคาใชจายมาแลว ทาง
PREBUILT แจงจะ ไป ชําระเงินวันนี้ หลังจากชําระคาใชจายแลวเสร็จ ชวง 3 วัน
ทําการ การประปาจะเขามาติดตั้งมิเตอรประปาให
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูเกี่ยวของ
- ทาง A BUILD แจงวาไดสงใหทาง SC ASSET พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งทาง SC
ASSET มี Comment ใหแกไข โดย ใหทาง PREBUILT แกไขตาม Comment แลวสง
ใหทาง A BUILD ตรวจสอบตอไป>>> A BUILD แจงวาไดพิจารณาอนุมัติแลว >>>
PREBUILT แจงวาภายใน 1 สัปดาหจะนําเขามาติดตั้ง
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง A BUILD แจงให PRE BUILT จัดเตรียมเอกสารที่ตองให SC ASSET ลงนาม
และรายการเอกสารที่ทาง SC ASSET ตองเตรียมให โดยสงผานทาง A BUILD เพื่อ
สงตอ SC ASSETดําเนินการตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาไดคุยกับทางฝาย
กฎหมาย SC ASSET แลว เรื่องเอกสารที่ตองเตรียมให SC ASSET โดยจะสงเอกสาร
ที่ไดเตรียมไวแลว สงใหทาง A BUILD เปนผูประสานงานตอภายหลังจากการประชุม
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ผูดําเนินการ

กําหน/ด

PRE BUILT

12/02/56

PRE BUILT

08/02/56

PRE BUILT

15/02/56

PRE BUILT

หนา 4 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- สัปดาหที่แลว ทาง PRE BUILT แจงวาหลังประชุมจะเขาไปแนะนําตัว โดยจะยื่น
จดหมายขอสํารวจความเสียหายใหบานขางเคียงกอน เพื่อนัดวันกับบานขางเคียงใน
การเขาสํารวจความเสียหายตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาไดยื่นจดหมายขอเขา
สํารวจความเสียหายแกบานขางเคียงแลว จํานวน 3 หลัง โดยรอทางบานขางเคียงแจง
วันที่และเวลาที่สะดวกในการเขาสํารวจ โดยรายการบานขางเคียง มีดังนี้
1.ชวาลา
2.บานเลขที่ 2/2 คุณดวงใจ
3.บานเลขที่ 4/1 ออฟฟศ
- บานเลขที่ 5 และ 5/1 ยังไมสามารถติดตอได
- ในสวนของ โครงการ The Keyne ทาง PREBUIT แจงวาไดสงรายชื่อผูติดตอ
ประสานงานของทาง PREBUILT ให ตามที่โครงการ The Keyne ขอไว
- ทาง A BUILD สอบถามเรื่องการเขาสํารวจความเสียหาย ของโครงการ The Keyne
จะทําอยางไร โดยเบื้องตนควรสํารวจรั้วที่ติดกับโครงการกอน>>>ทาง PREBUILT
แจงวาจะไปศึกษากรณีดังกลาว วาจะดําเนินการอยางไร
3.4.5 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape ทาง SC ASSET
จะติดตามและใหทาง A BUILD ประสานงานเพื่อสงตอแบบดังกลาวใหผูรับจางใชใน
การดําเนินงานตอไป >>> SC ASSET จะจัดเตรียมแบบกอสรางเพื่อสงให PRE
BUILT กับ BEWTECH ตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาไดรับแลว>>>ทาง
BEWTECH แจงวายังไมไดรับแบบดังกลาว>>>ทาง SCASSET แจงวาจะจัดเตรียม
แบบกอสรางใหทาง BEWTECH ตอไป
- ทาง BEWTECH แจงวาไดสงแบบกอสรางงานระบบประกอบอาคารใหกับทาง
A BUILD แลว จํานวน 5 ชุดที่สํานักงานใหญ A BUILD >>> ทาง A BUILD แจงวา
จะดําเนินการสงตอใหทาง PREBUILT ตอไป

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 (08-02-56)

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

A BUILD,
SC ASSET

A BUILD

หนา 5 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจง
วาพื้นที่สําหรับกอสรางบานพักคนงานเดิม ทางเจาของพื้นที่ยกเลิกการใหเชาพื้นที่
โดยปจจุบัน ทาง PREBUILT ไดพื้นที่ใหมแลว บริเวณใกลเคียงกันกับพื้นที่เดิม คือ
อยูภายในซอยสุขุมวิท 49
3.6 การใหความรวมมือบริษัทสํารวจเกี่ยวกับ EIA
- ทาง SC ASSET แจงวา จะมีบริษัท ENVI RESEARCH จะเขามาตรวจสอบและเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับ EIA โดยจะนําเครื่องวัดเสียง เครื่องวัดฝุน และเครื่องวัด
แรงสั่นสะเทือนมาติดตั้งในโครงการ โดยใหทางผูรับจางชวยใหความรวมมือและชวย
ประสานงาน>>> ทาง SC ASSET แจงขอความรวมมือผูรับจางทุกบริษัทใหปฏิบัติ
ตามที่ทางบริษัท ENVI RESEARCH รองขอใหดําเนินการ และใหแลวเสร็จ เพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบกับโครงการในเรื่องการตรวจสอบ EIA จากทางหนวยงาน
ราชการ>>> A BULD แจงวา ทางบริษัท ENVI RESEARCH ไดเขามาสํารวจพื้นที่
สําหรับติดตั้งแลว โดยแจงเปน 2 จุดดังนี้
-จุดที่1 มุมรั้ว ฝงขางหองน้ําที่ติดกับโครงการ THE KEYNE สําหรับติดตั้งเครื่องวัด
เสียงและแรงสั่นสะเทือน โดยจุดดังกลาวใชเพียงแบตเตอรี่
-จุดที่ 2 มุมรั้ว ฝงที่ติดกับ SALEOFFICE และ ติดกับซอยสุขุมวิท 34 พื้นที่ดังกลาว
สําหรับติดตั้งเครื่องวัดฝุน โดยจะใชตูไฟฟาที่มีอยูแลว ขางหองน้ําชั่วคราว
-โดยจะเขามาติดตั้งในวันที่ 16 ก.พ.56 ใหทาง PRE BUILT จัดเตรียมพื้นที่ดังกลาว
ตอไป

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 (08-02-56)

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

หนา 6 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

4.

รายละเอียด
3.7 ติดตามงานเทถนนหนาโครงการจริง
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT ดูแลเรื่องความสะอาดและความเรียบรอย
หนาโครงการ โดยเฉพาะเรื่องถนนเขา-ออกโครงการ>>> ทาง PRE BUILT แจงวา
เบื้องตน PRE BUILT อาจจะดําเนินการเทถนนโครงการจริง โดยจะขอปรึกษากับทาง
BEW TECH เรื่องการวางงานระบบใตดินวาพรอมหรือไมอยางไร>>>PREBUILT
แจงวาไดปรึกษากับทาง BEWTECH แลวสามารถทําได>>>ทาง A BUILD แจงให
ทาง PREBUILT ตรวจสอบตําแหนงของถนนดังกลาวอีกครั้ง เนื่องจากถนนทางเขาออกโครงการปจจุบันไมไดอยูตําแหนงเดียวกับในแบบกอสราง>>> PREBUILT แจง
วาตรวจสอบแลว โดยบริเวณดังกลาวเปนสวนหยอมแตจะทําเปนถนนชั่วคราวไป
กอน โดยเรื่องการกําหนดแผนงานจะจัดสงใหภายหลังจากงานระบบปองกันดินแลว
เสร็จ
3.8 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH ทําแผนงานและ
กําหนดการอยางชาที่สุด ที่ทาง SC ASSET จะตองรื้อถอน SALE OFFICE>>>ทาง
PRE BUILT แจงวาอยูในชวงการปรับแกแผนงานกอสรางหลักถาแผนงานกอสราง
หลักแลวเสร็จจะแจงใหทราบตอไป
วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนาของงานดังนี้
1.งานปก SHEET PILE แลวเสร็จ 95 % 2.งานติดตั้ง Kingpost แลวเสร็จ 100 %
3.งานขุดดิน แลวเสร็จ 30 %
4.งานติดตั้ง Bracing แลวเสร็จ 15%
- ทาง A BUILD แจงวาสัปดาหหนาใหรายงานเรื่องจํานวนแรงงานดวย>>ทาง
SCASSET แจงใหนําเสนอความกาวหนาของงานดวยเครื่องโปรเจคเตอร

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 (08-02-56)

ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 7 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 4
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
5. วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
72% ต่ํากวา 80% อยูในเกณฑตองปรับปรุงแกไข ใหทาง PRE BUILT ดําเนินการแกไข
ตอไป
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 78% ต่ํากวา 80% อยูในเกณฑตองปรับปรุงแกไข ใหทาง
PRE BUILT ดําเนินการแกไขตอไป
6.
7.
8.

วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี
วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 15 ก.พ. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 8 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 6
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุม
คุณภาพงานระหวางการกอสราง
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในงานกอสราง (Safety Plan)
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูที่เกี่ยวของ
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียง
3.4.5 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
3.6 ติดตามงานขยายหองเครื่องปม
3.7 ติดตามแผนงานระยะสั้น

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสมศักดิ์
เธียรธีรวิทย
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
 คุณณรงค บุญรักษา
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 6 วันที่ (22-02-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 6
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 6 วันที่ (22-02-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-05/56
ครั้งที่ 5
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

สําเนาเรียน

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
คุณศุภชัย ปาเจริญ
:
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
:
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณนพพล วงษราช
คุณวีระพนธ สมลักษณ

:
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หนา 1 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

กําหนด

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ผูดําเนินการ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา สัญญากอสรางอยูในขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา
ซึ่งรวมไปถึงแผนงานกอสรางหลัก จากทาง PREBUILT แจงวาอยูในชวงการปรับแกไข
แผนงานดังกลาว>>>A BUILD ไดรับแผนงานกอสรางหลักที่ไดปรับแกจากทาง
PREBUILT แลว โดยแจงวาจะคุยเรื่องดังกลาวภายหลังจากการประชุม
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง SC ASSET ตรวจสอบรางสัญญาแลวและ สงตอใหทาง A BUILD แลว >>>ทาง
A BUILD จะประสานงานและสงตอให BEWTECH ตรวจสอบสัญญาดังกลาวตอไป>>>
A BUILD สงสัญญาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบแลว ปจจุบัน อยูในระหวางการ
ตรวจสอบของ BEWTECH ถา BEWTECH ตรวจสอบแลว มีสวนใดที่ติดขัดหรือเกิดขอ
สงสัย ขอใหแจงทาง A BUILD ตอไป
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT แกไขใน Milestoneที่4 >>>PRE BUILT แจงวาจะสง
ใหพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 7 ก.พ. 56>>> PREBUILT แกไขMilestoneที่ 4 แลว และจะสง
เอกสารให ABUILD พิจารณาภายหลังจากการประชุม>>>PREBUILT สงแผนงานหลักที่
ปรับแกแลว>>>A BUILD แจงวาจะคุยเรื่องดังกลาวภายหลังจากการประชุม
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ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT,
A BUILD

BEWTECH,
A BUILD

PRE BUILT,
A BUILD

หนา 2 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.1.2.2 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา แผนงานกอสรางของ BEWTECH ตองรอแผนงานกอสรางหลักจาก
ทาง PRE BUILT แลวเสร็จ เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับแผนงานกอสรางหลักของทาง
PRE BUILT >>>รอแผนงานกอสรางหลักจาก PRE BUILT>>>ถา A BUILD พิจารณา
อนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลวเสร็จ จะสงสําเนาแผนงานดังกลาว
ให BEWTECH ตอไป
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง A BUILD แจงวาใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสงแผนการควบคุม
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง>>>ทาง A BUILD ไดรับแผน
ดังกลาวแลว และมีความเห็นเพิ่มเติม คือ ใหมีการตรวจสอบวัสดุที่เขาหนวยงาน โดยใช
แบบฟอรมของ A BUILD >>> BEWTECH กําหนดสงแผนงานควบคุมคุณภาพ วันที่ 16
ก.พ. 56>>>BEWTWCH แจงขอเลื่อนสง เปนวันที่ 22 ก.พ. 55
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันในการปองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในงาน
กอสราง (Safety Plan)
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสง Safety Plan>>>PRE
BUIT สงแลว >>>BEWTECH กําหนดสงภายในวันที่ 16 ก.พ. 56>>>BEWTWCH
แจงขอเลื่อนสง เปนวันที่ 22 ก.พ. 55
- ทาง A BUILD แจงเรื่องหามบุคคลภายนอกเขาหนวยงาน หากมีธุระภายใน
หนวยงานใหทําการแลกบัตรกอนเขาหนวยงาน
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง ทางออกบริเวณประตูแมบาน SALE OFFICE คนภายนอก
อาจจะเขามาบริเวณนั้นได โดยแจงใหทาง PREBUILT ดําเนินการปดทําเปนรั้วและ
ทําประตูชั่วคราวสําหรับเขา-ออกได>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
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กําหนด
ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

22/02/56

BEWTECH

22/02/56

PRE BUILT
PRE BUILT

หนา 3 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชไฟฟาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20
ก.พ. 56 >>> A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เตรียมแผนสํารองไวในกรณีที่ขอ
ไฟฟาชั่วคราวไมทันวันที่ 20 ก.พ. 56 >>>PREBUILT แจงวายืนยันวาทันกําหนดการ
โดยปจจุบันอยูระหวาง กฟน.ประมาณคาใชจาย>>>รอทางกฟน.แจง
คาใชจาย>>>PREBUILT แจงแผนกําหนดปกเสาไฟฟาเบื้องตนในวันที่ 12ก.พ56>>>
เลื่อนแผนกําหนดปกเสาไฟฟาเปนวันเสารที่ 16 ก.พ. 56
- PREBUILT แจงวา งานติดตั้งระบบใชไฟฟาชั่วคราวที่ดําเนินการโดย PREBUILT
คาดวาจะแลวเสร็จไมทันกําหนดวันที่ 20 ก.พ. 56 แนวทางแกไขเบื้องตน ทาง
PREBUILT จะขอเลื่อนกําหนดการใชไฟฟาชั่วคราวกับทาง SEAFCO ที่ SEAFCO
แจงไว คือวันที่ 20 ก.พ. 56 เลื่อนออกไปกอนชั่วคราว
3.4.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชประปาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20
ก.พ. 56 เชนเดียวกับระบบไฟฟา >>> PRE BUILT แจงวาคาดวานาจะแลวเสร็จทัน
กําหนด>>>ปจจุบันทางการประปาแจงยอดเงินที่ตองชําระคาใชจายมาแลว ทาง
PREBUILT แจงจะ ไป ชําระเงินวันนี้ หลังจากชําระคาใชจายแลวเสร็จ ชวง 3 วัน ทํา
การ การประปาจะเขามาติดตั้งมิเตอรประปาให >>>ระบบประปาติดตั้งแลวเสร็จ
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูเกี่ยวของ
- ทาง A BUILD แจงวาไดพิจารณาอนุมัติปายโครงการดังกลาวแลว >>> PREBUILT
แจงวาภายใน 1 สัปดาหจะนําเขามาติดตั้ง>>>จะดําเนินการติดตั้งภายในวันเสารที่ 16
ก.พ. 56 ถึงวันอาทิตยที่ 17 ก.พ. 56
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง PREBUILT แจงวา ไดสงเอกสารไปถึงทาง ฝายกฎหมาย SC ASSET แลว โดย
เอกสารดังกลาว เปนเอกสารที่ทางฝายกฎหมาย SC ASSET แจงไว>>>ทาง
SC ASSET แจงวา ปจจุบันอยูในขั้นตอน การสงเอกสารใหผูควบคุมงานคนเดิม ลง
นามยกเลิก
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ผูดําเนินการ

กําหน/ด

PRE BUILT

16/02/56

PRE BUILT

ทุกฝายรับทราบ

PRE BUILT

16/02/56

ทุกฝายรับทราบ

หนา 4 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาไดแนะนําตัว และยื่นจดหมายขอเขาสํารวจความเสียหายแก
บานขางเคียงแลว จํานวน 3 หลัง โดยทางบานขางเคียงแจงวันที่และเวลาที่สะดวกใน
การเขาสํารวจ ดังนี้
1.ชวาลา เวลาในการเขาสํารวจ เวลา 13.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 56
2.บานเลขที่ 2/2 คุณดวงใจ เขาสํารวจแลวเสร็จ ตั้งแตวันที่ 13 ก.พ. 56
3.บานเลขที่ 4/1 ออฟฟศ เวลาในการเขาสํารวจ เวลา 14.00 น. วันที่ 15 ก.พ. 56
- บานเลขที่ 5 และ 5/1 ยังไมสามารถติดตอได ถาพบเจาของบานดังกลาว จะยื่นขอเขา
สํารวจตอไป
- โครงการ The Keyne ไดสงรายชื่อผูติดตอประสานงานของทาง PREBUILT ให
ตามที่โครงการ The Keyne ขอไว
- ทาง A BUILD สอบถามเรื่องการเขาสํารวจความเสียหาย ของโครงการ The Keyne
จะทําอยางไร โดยเบื้องตนควรสํารวจรั้วที่ติดกับโครงการกอน>>>ทาง PREBUILT
แจงวาจะไปศึกษากรณีดังกลาว วาจะดําเนินการอยางไร>>>ทาง PREBUILT ไดเขา
สํารวจบริเวณรอบโครงการ The Keyne แลว โดยการสํารวจจะถายรูปเฉพาะภายนอก
ของโครงการ
3.4.5 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape ทาง SC ASSET
จะติดตามและใหทาง A BUILD ประสานงานเพื่อสงตอแบบดังกลาวใหผูรับจางใชใน
การดําเนินงานตอไป >>> SC ASSET จะจัดเตรียมแบบกอสรางเพื่อสงให PRE
BUILT กับ BEWTECH ตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาไดรับแลว>>>ทาง
BEWTECH แจงวายังไมไดรับแบบดังกลาว>>>ทาง SCASSET แจงวาจะจัดเตรียม
แบบกอสรางใหทาง BEWTECH ตอไป
- ทาง BEWTECH แจงวาไดสงแบบกอสรางงานระบบประกอบอาคารใหกับทาง
A BUILD แลว จํานวน 5 ชุดที่สํานักงานใหญ A BUILD >>> ทาง A BUILD ไดรับ
แลว แจงวาจะดําเนินการสงตอใหทาง PREBUILT ตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD,
SC ASSET

A BUILD

หนา 5 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจง
วาพื้นที่สําหรับกอสรางบานพักคนงานเดิม ทางเจาของพื้นที่ยกเลิกการใหเชาพื้นที่
โดยปจจุบัน ทาง PREBUILT ไดพื้นที่ใหมแลว บริเวณใกลเคียงกันกับพื้นที่เดิม คือ
อยูภายในซอยสุขุมวิท 49>>>อยูในขั้นตอนของการขนวัสดุเพื่อกอสรางบานพัก
คนงานและยังคงยืนยันกําหนดการเดิมที่สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได
ในวันที่ 5 มี.ค 56
3.6 การใหความรวมมือบริษัทสํารวจเกี่ยวกับ EIA
- ทาง A BULD แจงวา ทางบริษัท ENVI RESEARCH ไดเขามาสํารวจพื้นที่สําหรับ
ติดตั้งแลว โดยแจงเปน 2 จุดดังนี้
-จุดที่1 มุมรั้ว ฝงขางหองน้ําที่ติดกับโครงการ THE KEYNE สําหรับติดตั้งเครื่องวัด
เสียงและแรงสั่นสะเทือน โดยจุดดังกลาวใชเพียงแบตเตอรี่
-จุดที่ 2 มุมรั้ว ฝงที่ติดกับ SALEOFFICE และ ติดกับซอยสุขุมวิท 34 พื้นที่ดังกลาว
สําหรับติดตั้งเครื่องวัดฝุน โดยจะใชตูไฟฟาที่มีอยูแลว ขางหองน้ําชั่วคราว
-โดยจะเขามาติดตั้งในวันที่ 16 ก.พ.56 ใหทาง PRE BUILT จัดเตรียมพื้นที่ดังกลาว
ตอไป
- ทาง A BUILD แจงวา ในกรณีที่การตรวจวัดผลที่ได เกินกวามาตรฐานที่กําหนด จะ
แกปญหาอยางไร โดยทาง ENVI RESEARCH ไมสามารถสงขอมูลการวัดไดทุกวัน
ทาง A BUILD จึงแจงใหทาง PREBUILT จัดหาเครื่องมือมาตรวจวัดเอง เพื่อจะได
แกไข ในกรณีคาที่วัดไดแลว คาเกินกวามาตรฐานที่กําหนด>>>PREBUILT แจงวาจะ
ดําเนินการตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

หนา 6 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

3.7 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH ทําแผนงานและ
กําหนดการอยางชาที่สุด ที่ทาง SC ASSET จะตองรื้อถอน SALE OFFICE>>>ทาง
PRE BUILT แจงวาอยูในชวงการปรับแกแผนงานกอสรางหลักถาแผนงานกอสราง
หลักแลวเสร็จจะแจงใหทราบตอไป>>>จากที่ไดประชุมกัน ไดขอสรุปดังนี้
กําหนดการรื้อถอน SALE OFFICE อยางชาที่สุด คือเดือน เม.ย. ป 2557
4.

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนาของงานดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. งานติดตั้ง SHEET PILE
95%
2. งานติดตั้ง KING POST
100%
3. งานติดตั้ง BRACING
15%
4. งาน EXCAVATION
30%
4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
1. HEADMAN
2. ชางไม
3. ชางเชื่อม
4. ชางไฟ
5. ชางประปา
6. SAFETY
7. SURVEY
8. กรรมกร
รวม
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ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
100%
100%
95%
50%
ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
1
1
3
1
1
3
4
12
26
หนา 7 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
5. วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
92% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 26 ขอ
- ดําเนินการแลว 24 ขอ
- ยังไมไดดําเนินการ 2 ขอ ดังนี้
1.เรื่องการแลกบัตรกอนเขาหนวยงาน
2.ติดตั้งปายโครงการและปาย Safety
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 97% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 83 ขอ
- ดําเนินการแลว 81 ขอ
- ยังไมไดดําเนินการ 2 ขอ ดังนี้
1.จัดใหมีหองปฐมพยาบาลและอุปกรณรักษาเบื้องตน
2.ติดปายเตือนปายแนะนําและขอปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง
6.
7.

ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

PRE BUILT

วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจง เรื่อง RFI การขยายหองปมบริเวณใตชั้น G เนื่องจากแบบเดิมไม
เพียงพอ ตอการติดตั้งเครื่องปม ตามที่ทาง BEWTECH ไดทํา RFI สอบถามมา ปจจุบัน
ทางผูออกแบบไดตอบกลับมาแลววา อนุมัติ แตใหตรวจสอบเรื่องรายการคํานวณปริมาณ
น้ํา>>> A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบรายการคํานวณใหม เนื่องจากระดับ
ของกําแพงถังเก็บน้ําสูงประมาณ 3.30 เมตร โดยใหทาง BEWTECH ทํารูปตัดและรายการ
คํานวณใหมมา นําเสนอขออนุมัติ และไมควรกดระดับพื้นถังเก็บน้ําลง ถาจําเปนตองขยาย
ใหขยายกําแพงออกไปทางดานขางแทน

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 5 (15-02-56)

BEWTECH

หนา 8 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 5
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

8.

รายละเอียด
7.2 ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องแผนงานระยะสั้น 3 Month ทาง PRE BUILT แจงวาอยู
ระหวางการปรับแกและสามารถสงใหพิจารณาไดภายในสัปดาหนี้
7.3 ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT นัด ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต มา Present
ผลิตภัณฑ และ ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางาน
วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 22 ก.พ. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ
PRE BUILT

กําหนด
22/02/56

PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 9 จาก 9

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 7
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุม
คุณภาพงานระหวางการกอสราง
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในงานกอสราง (Safety Plan)
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.2 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.4.3 การสํารวจบานขางเคียง
3.4.4 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
3.6 ติดตามงานขยายหองเครื่องปม
3.7 ติดตามแผนงานระยะสั้น

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสมศักดิ์
เธียรธีรวิทย
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
 คุณณรงค บุญรักษา
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 7 วันที่ (01-03-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 7
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด
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หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 6
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-06/56
ครั้งที่ 6
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET) คุณพดุง บุญประสาน

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

สําเนาเรียน

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
คุณศุภชัย ปาเจริญ
:
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณศุภชัย พุทธิมา
:
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณประวีณา ดีพรอม
คุณวีระพนธ สมลักษณ

:
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หนา 1 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 6
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ทาง SC ASSET แนะนําบุคลากร SC ASSET คนใหม คือ คุณพดุง บุญประสาน จะเริ่มเขา ทุกฝาย/รับทราบ
มาประจําในหนวยงานประมาณ ตนเดือน มี.ค. 56

2.

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา สัญญากอสรางอยูในขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา
ซึ่งรวมไปถึงแผนงานกอสรางหลัก โดย A BUILD ไดรับแผนงานกอสรางหลักที่ได
ปรับแกจากทาง PREBUILT แลว>>>แผนงานกอสรางหลัก A BUILDไดพิจารณาอนุมัติ
แลว>>>ทาง A BUILD แจงวา ไดสงสัญญาใหทาง PREBUILT พิจารณาตรวจสอบ ซึ่ง
ทาง PREBUILT แจงกลับมาแลววามีขอที่ตองแกไขบางสวน ปจจุบันอยูในชวงการเจรจา
ของทาง PREBUILT กับ A BUILD
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD สงสัญญาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบแลว ปจจุบัน อยูในระหวางการ
ตรวจสอบของ BEWTECH ถา BEWTECH ตรวจสอบแลว มีสวนใดที่ติดขัดหรือเกิดขอ
สงสัย ขอใหแจงทาง A BUILD ตอไป>>>A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH
พิจารณาตรวจสอบแลว ทาง BEWTECH แจง ไมมีขอแกไข>>>ทาง A BUILD จะสง
สัญญากอสราง ฉบับจริงใหทาง BEWTECH ลงนามตอไป
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT แกไขใน Milestoneที่4>>>PREBUILT สงแผนงาน
หลักที่ปรับแกแลว>>>A BUILD แจงวาแผนงานกอสรางหลักไดพิจารณาอนุมัติแลวเสร็จ
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ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT,
A BUILD

BEWTECH,
A BUILD

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 2 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 6
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.1.2.2 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวา แผนงานกอสรางของ BEWTECH ตองรอแผนงานกอสรางหลักจาก
ทาง PRE BUILT แลวเสร็จ เพื่อใหแผนงานสอดคลองกับแผนงานกอสรางหลักของทาง
PRE BUILT >>>รอแผนงานกอสรางหลักจาก PRE BUILT>>>ทาง A BUILD แจงวาได
พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลวเสร็จ และจะสงแผนงาน
ดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุมตอไป
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง BEWTECH กําหนดสงแผนงานควบคุมคุณภาพ วันที่ 16 ก.พ. 56>>>BEWTWCH
แจงขอเลื่อนสง เปนวันที่ 22 ก.พ. 55>>>สงภายหลังการประชุม
3.3 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
3.3.1 การกําหนดมาตรการในการปองกันในการปองกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในงาน
กอสราง (Safety Plan)
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH จัดสง Safety Plan>>>PRE
BUIT สงแลว >>>BEWTECH กําหนดสงภายในวันที่ 16 ก.พ. 56>>>BEWTWCH
แจงขอเลื่อนสง เปนวันที่ 22 ก.พ. 55>>>สงภายหลังการประชุม
- ทาง A BUILD แจงเรื่องหามบุคคลภายนอกเขาหนวยงาน หากมีธุระภายในหนวยงาน
ใหทําการแลกบัตรกอนเขาหนวยงาน>>>PREBUILT ดําเนินการแลว
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง ทางออกบริเวณประตูแมบาน SALE OFFICE คนภายนอก
อาจจะเขามาบริเวณนั้นได โดยแจงใหทาง PREBUILT ดําเนินการปดทําเปนรั้วและ
ทําประตูชั่วคราวสําหรับเขา-ออกได>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
>>>PREBUILT แจงจะดําเนินการ ในวันเสารที่ 23 ก.พ. 56 และ วันอาทิตยที่ 24 ก.พ.
56
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กําหนด
A BUILD,
BEWTECH

BEWTECH

22/02/56

BEWTECH

22/02/56

ทุกฝาย/รับทราบ
PRE BUILT

หนา 3 จาก 10

24/02/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 6
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.4.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา SEAFCO ใหทาง PRE BUILT ใชไฟฟาชั่วคราวไดถึงวันที่ 20
ก.พ. 56 >>> A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT เตรียมแผนสํารองไวในกรณีที่ขอ
ไฟฟาชั่วคราวไมทันวันที่ 20 ก.พ. 56 >>>PREBUILT แจงวายืนยันวาทันกําหนดการ
โดยปจจุบันอยูระหวาง กฟน.ประมาณคาใชจาย>>>รอทางกฟน.แจงคาใชจาย>>>
ทาง PREBUILT แจงวา งานติดตั้งระบบใชไฟฟาชั่วคราวที่ดําเนินการโดย
PREBUILT คาดวาจะแลวเสร็จไมทันกําหนดวันที่ 20 ก.พ. 56 แนวทางแกไขเบื้องตน
ทาง PREBUILT จะขอเลื่อนกําหนดการใชไฟฟาชั่วคราวกับทาง SEAFCO ที่
SEAFCO แจงไว คือวันที่ 20 ก.พ. 56 เลื่อนออกไปกอนชั่วคราว>>>ทาง PREBUILT
แจงวา ไดประสานงานกับทาง SEAFCO แลวเบื้องตน เพื่อใหทาง SEAFCO แจง
ทางการไฟฟาเพื่อขอเลื่อนการยกเลิกการใชไฟฟาชั่วคราว โดย SEAFCO แจงเงื่อนไข
ใหทาง PREBUILT วางเงินมัดจํา 150,000 บาทไวกับทาง SEAFCO เพื่อปองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดกับ SEAFCO ในภายหลัง>>> ปจจุบันสํานักงานใหญ
PREBUILT กําลังดําเนินการเรื่องเงินมัดจําดังกลาว
- PREBUILT แจงแผนกําหนดปกเสาไฟฟาเบื้องตนในวันที่ 12ก.พ56>>>เลื่อนแผน
กําหนดปกเสาไฟฟาเปนวันเสารที่ 16 ก.พ. 56>>>ทาง PREBUILT แจงวาได ติดตั้ง
เสาไฟฟาสําหรับวางหมอแปลงแลวเสร็จ>>>รอติดตั้งหมอแปลงไฟฟาตอไป
- ทาง PREBUILT แจงวา ทางการไฟฟาจะปกเสาไฟฟาเพิ่มอีก 1 ตนนอกโครงการ โดย
เปนเสาสําหรับติดตั้งมิเตอรและเสาดังกลาวจะเดินสายไฟฟามายังเสาไฟฟาหมอ
แปลง>>>ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทางการไฟฟา เรื่อง
การติดตั้งเสาไฟฟาวา ตองมีเสาไฟฟาเพิ่มอีก 1 ตนหรือไม ที่ตั้งอยูภายในโครงการ
เพื่อเปนเสาไฟฟาที่คั่นกลางระหวางเสามิเตอรไฟฟานอกโครงการ กอนที่ไฟฟาจะไป
ถึง เสาหมอแปลงไฟฟาภายในโครงการ
- ทาง PREBUILT แจงวา ไดรับใบแจงคาใชจายที่ตองชําระจากการไฟฟาแลว โดยใน
วันนี้วันศุกรที่ 22 ก.พ. 56 PREBUILT จะไปชําระคาใชจายดังกลาว
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ผูดําเนินการ

PRE BUILT

PRE BUILT

PRE BUILT

PRE BUILT

หนา 4 จาก 10

กําหน/ด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 6
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาการประปาติดตั้งมิเตอรน้ําแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT
แจงวา วันเสารที่ 23 ก.พ. 56 และวันอาทิตยที่ 24 ก.พ. 56 จะทําการยายทอประปาที่
จายน้ําประปาเขาหนวยงาน เดิมติดตั้งไวที่มิเตอรน้ําประปา ของ ทาง SEAFCO มา
ติดตั้งกับมิเตอรน้ําของทาง PREBUILT แทน>>> A BUILD แจงใหถายรูปเลข
มิเตอรประปาลาสุดที่ใชงาน แลวทําเรื่องสงผานทาง A BUILD
3.4.2 ปายโครงการแสดงรายชื่อผูเกี่ยวของ
- ทาง A BUILD แจงวาไดพิจารณาอนุมัติปายโครงการดังกลาวแลว >>> PREBUILT
แจงวาภายใน 1 สัปดาหจะนําเขามาติดตั้ง>>>จะดําเนินการติดตั้งภายในวันเสารที่ 16
ก.พ. 56 ถึงวันอาทิตยที่ 17 ก.พ. 56 >>>ติดตั้งแลวเสร็จ
3.4.3 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
ทาง PREBUILT แจงวา ไดสงเอกสารไปถึงทาง ฝายกฎหมาย SC ASSET แลว โดยเอกสาร
ดังกลาว เปนเอกสารที่ทางฝายกฎหมาย SC ASSET แจงไว>>>ทาง SC ASSET แจงวา
ปจจุบันอยูในขั้นตอน การสงเอกสารใหผูควบคุมงานคนเดิม ลงนามยกเลิก>>> ทาง
SC ASSET แจงวาไดยื่นเรื่องดังกลาว กับทางเขตฯแลว
3.4.4 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวา ไดาเขาสํารวจความเสียหายบานขางเคียงกอนดําเนินงาน
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 3 หลัง ดังนี้
1. อาคารพาณิชย ชวาลา
2.บานเลขที่ 2/2 คุณดวงใจ
3.บานเลขที่ 4/1 ออฟฟศ
ในสวนขอบานขาเคียงที่เหลือ ดังนี้
4. บานเลขที่ 5 และ 5/1 ยังไมสามารถติดตอได โดยไดทําการยื่นจดหมายขอเขา
สํารวจความเสียหายพรอมเบอรโทรศัพทสําหรับติดตอไวในตูจดหมายแทน
5.โครงการ The Keyne ไดสงรายชื่อผูติดตอประสานงานของทาง PREBUILT ให
ตามที่โครงการ The Keyne ขอไว>>>เรื่องการสํารวจความเสียหาย ทาง PREBUILT
แจงวาจะสํารวจแคภายนอกและรอบๆอาคาร
6.ตึกแถว 4 คูหา PREBUILT แจงวาไดยื่นจดหมายขอเขาสํารวจความเสียหายแลว
รอทางเจาของบานแจงวันและเวลาในการเขาสํารวจ
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ผูดําเนินการ
PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 5 จาก 10

กําหนด
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ลําดับ

รายละเอียด
3.4.5 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบกอสรางที่ใชในโครงการสรุปไดดังนี้
1.PREBUILT ไดรับแบบโครงสราง และแบบสถาปตยกรรม คงคาง แบบ Landscape
2.BEWTECH ยังไมไดรับ แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape
โดยทาง SC ASSET จะติดตามและดําเนินการเรื่องดังกลาวตอไป
- ทาง BEWTECH แจงวาไดสงแบบกอสรางงานระบบประกอบอาคารใหกับทาง
A BUILD แลว จํานวน 5 ชุดที่สํานักงานใหญ A BUILD >>> ทาง A BUILD ไดรับ
แลว แจงวาจะดําเนินการสงตอใหทาง PREBUILT ตอไป>>> A BUILD สงใหแลว
3.5 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจง
วาพื้นที่สําหรับกอสรางบานพักคนงานเดิม ทางเจาของพื้นที่ยกเลิกการใหเชาพื้นที่
โดยปจจุบัน ทาง PREBUILT ไดพื้นที่ใหมแลว บริเวณใกลเคียงกันกับพื้นที่เดิม คือ
อยูภายในซอยสุขุมวิท 49>>>อยูในขั้นตอนของการกอสรางและยังคงยืนยัน
กําหนดการเดิมที่สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบไดในวันที่ 5 มี.ค 56
3.6 การใหความรวมมือบริษัทสํารวจเกี่ยวกับ EIA
- ทาง A BUILD แจงวา ในกรณีที่การตรวจวัดผลที่ได เกินกวามาตรฐานที่กําหนด จะ
แกปญหาอยางไร โดยทาง ENVI RESEARCH ไมสามารถสงขอมูลการวัดไดทุกวัน
ทาง A BUILD จึงแจงใหทาง PREBUILT จัดหาเครื่องมือมาตรวจวัดเอง เพื่อจะได
แกไข ในกรณีคาที่วัดไดแลว คาเกินกวามาตรฐานที่กําหนด>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป
- ทาง A BUILD แจงวา ใหทาง PREBUILT วางแผนการระบายน้ําตางๆภายใน
โครงการจะดําเนินการอยางไร เชน น้ําเสียจากหองน้ํา น้ําจากการลางลอรถ และน้ําที่
เกิดจากฝน ซึ่ง ทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะมีงานตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว
โดยใหทาง PRE BUILT ทําบอ SUMP สําหรับ ดักตะกอนกอนออกพื้นที่สาธารณะ
และใช เปนพื้นที่สําหรับเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา
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ผูดําเนินการ
SC ASSET

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

PRE BUILT

หนา 6 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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ลําดับ

รายละเอียด
3.7 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH ทําแผนงานและ
กําหนดการอยางชาที่สุด ที่ทาง SC ASSET จะตองรื้อถอน SALE OFFICE>>>จากที่
ไดประชุมกัน ไดขอสรุปดังนี้ กําหนดการรื้อถอน SALE OFFICE อยางชาที่สุด คือ
เดือน เม.ย. ป 2557>>>A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวากําหนดการ
ดังกลาวสอดคลองกับแผนงานของทาง BEWTECH หรือไม อยางไร
3.8 RFI ขยายหองเครื่องปม
- ทาง A BUILD แจง เรื่อง RFI การขยายหองปมบริเวณใตชั้น G เนื่องจากแบบเดิมไม
เพียงพอ ตอการติดตั้งเครื่องปม ตามที่ทาง BEWTECH ไดทํา RFI สอบถามมา
ปจจุบัน ทางผูออกแบบไดตอบกลับมาแลววา อนุมัติ แตใหตรวจสอบเรื่องรายการ
คํานวณปริมาณน้ํา>>> A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบรายการคํานวณ
ใหม เนื่องจากระดับของกําแพงถังเก็บน้ําสูงประมาณ 3.30 เมตร โดยใหทาง
BEWTECH ทํารูปตัดและรายการคํานวณใหมมา นําเสนอขออนุมัติ และไมควรกด
ระดับพื้นถังเก็บน้ําลง ถาจําเปนตองขยาย ใหขยายกําแพงออกไปทางดานขาง
แทน>>>สรุป กําแพงไมตองขยายเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ําที่ตองการใชคํานวณได
เพียงพอตอความตองการ โดยจะทําหนังสือขออนุมัติเพื่อสงใหผูออกแบบงานระบบ
ประกอบอาคาร พิจารณาอนุมัติตอไป
3.9 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT นัด ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต มา
Present ผลิตภัณฑ และ ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางาน>>>PREBUILT แจงวาจะ
ดําเนินการตอไป
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ผูดําเนินการ
BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

หนา 7 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนาของงานดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. งานติดตั้ง SHEET PILE
100%
2. งานติดตั้ง KING POST
100%
3. งานติดตั้ง BRACING
95%
4. งาน EXCAVATION
50%

สัปดาหนี้
100%
100%
100%
60%

4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
1
2. ชางไม
1
3. ชางแหล็ก
3
4. ชางไฟ
1
5. ชางประปา
1
6. SAFETY
3
7. SURVEY
4
8. กรรมกร
12
รวม
26

สัปดาหนี้
2
6
4
1
1
4
4
11
33
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ผูดําเนินการ

หนา 8 จาก 10

กําหนด
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5.

6.
7.

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
89% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 29 ขอ
- ดําเนินการแลว 27 ขอ
- ยังไมไดดําเนินการ 2 ขอ ดังนี้
1.ติดตั้งราวกันตกโดยรอบ SHEET PILE>>>PREBUILT แจงวากําลังดําเนินการ
2.ติดตั้งปาย Safety>>>PREBUILT แจงวากําลังดําเนินการ
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 94% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 91 ขอ
- ดําเนินการแลว 87 ขอ
- ยังไมไดดําเนินการ 4 ขอ ดังนี้
1.ติดตั้งราวกันตกรอบ SHEET PILE
2.ฉีดพรมน้ําบน PLATFORM กอนกวาดฝุน
3.กองเศษคอนกรีตที่ไมไดใชงานใหนําออกนอกหนวยงาน
4.ติดปายเตือนปายแนะนําและขอปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง.
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจง เรื่อง การใชเหล็ก SD50T ปจจุบันทางบริษัทผูแทนจําหนายเหล็กเสน
หลายบริษัทไดเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตจากเดิม โดยเปลี่ยนมาใชกรรมวิธีการผลิต ผาน
ขั้นตอนการ HEAT TREATMENT ซึ่งตามมาตรฐานมอก. เหล็กที่ผานกระบวนการ
HEAT TREATMENT จะใหใสสัญลักษณตัว “T” ตามหลังชั้นคุณภาพของเหล็ก เชน
เหล็ก SD50 จะเปน SD50T และจากที่ A BUILD ไดศึกษาโดยอางอิงจากบทความ หนังสือ
ประกอบการสัมนาเรื่อง วิศวกรรมการแกไข และการรื้อถอนอาคาร จัดโดย :
คณะอนุกรรมการหนวยเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม คณะกรรมการวิชาการ
สาขาวิศวกรรมโยธา
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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PRE BUILT
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ลําดับ
-

8.

รายละเอียด
ตอ 7.1 โดยมีขอความวา “ เหล็ก ซึ่งใชเปนวัสดุกอสราง มักผานขบวนการทางความรอน
(Heat Treatment) เพื่อใหมีความแข็งแรงตามความตองการ เชน เหล็กขอออยเกรด SD - 30,
SD - 40, SD - 50 เหล็กรูปพรรณประเภท High Strength เหล็กลวดอัดแรงกําลังสูง (PC.
Wire / PC. Strand) เหล็กเหลานี้ จะมีกําลังลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 425
องศาเซลเซียส นอกจากนี้คา Elastic Modulus จะเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 100 องศา
และลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิสูง กวา 200 องศา ความรอนจากกองเพลิงซึ่งมีอุณหภูมิ
สูงกวาพันองศา จึงทําใหอาคารเ หล็กพังลงมาไดอยางรวดเร็วภายในเวลาประมาณ 30
นาที ” สรุปไดวาเหล็กที่ผานกระบวนการ HEAT TREATMENT จะทนไฟไดนอยกวา
เหล็กที่ไมไดผานกระบวนการ HEAT TREATMENT โดยเบื้องตนทาง A BUILD ได
ปรึกษากับทาง ผูออกแบบแลว ผูออกแบบแจงวา สามารถนํามาใชงานได และ A BUILD
พิจารณาแลววา ปจจุบันเหล็ก ที่ไมมีตัว T นั้นหายาก แทบจะไมมีบริษัทไหนผลิตแบบ
SD50 แลว จึงแจงใหทาง PREBUILT ทําหนังสือเพื่อขออนุมัติ เพื่อใหทาง ผูออกแบบ
พิจารณาอนุมัติตอไป>>>ทาง SC ASSET แจงเพิ่มเติม ใหทาง PREBUILT แจงกับทาง
บริษัทผูแทนจําหนายเหล็กเสนดังกลาว ใหทํา Project Reference วาเหล็กดังกลาว มีบริษัท
ใดบางนําไปใชงานและโครงการใดบางที่นําไปใชงาน

วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 1 มี.ค. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 6 (22-02-56)

หนา 10 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 8
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.2.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.2.2 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.2.3 การสํารวจบานขางเคียง
3.2.4 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.3 การสํารวจบานพักคนงาน
3.4 ติดตามงานตรวจสอบมาตรการ EIA
3.5 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
3.6 ติดตามงานขยายหองเครื่องปม
3.7 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา
นําเสนอ
3.8 ติดตามการใชเหล็ก SD50T
3.9 ติดตามแบบ Combine ฐานTOWER CRANE , ทอ
ระบายน้ํา และ Duct Bank
3.10 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.11 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.12 ติดตามแผนงานสงมอบปลอง Shaft

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณสืบพงษ
ลมปลิว
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 8 วันที่ (08-03-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 8
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 8 วันที่ (08-03-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-07/56
ครั้งที่ 7
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

สําเนาเรียน

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
คุณศุภชัย ปาเจริญ
:
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณศุภชัย พุทธิมา
: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณประวีณา ดีพรอม
คุณวีระพนธ สมลักษณ
คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

:

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 7 (01-03-56)

หนา 1 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

2.

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.1 ทาง A BUILD แจงวา ทางโครงการ จะเพิ่มหอง STEAM ROOM บริเวณชั้นสระวายน้ํา

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2556

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา ไดสงสัญญากอสรางใหทาง PREBUILT พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งทาง
PREBUILT แจงกลับมาแลววามีขอที่ตองแกไขบางสวน ปจจุบันอยูในชวงการเจรจาของ
ทาง PREBUILT กับ A BUILD>>>ABUILD แจงวาอยูในขั้นตอนของการเจรจาขอความ
ในสัญญา >>>ทาง SC ASSET แจงวา สัญญากอสรางอยูระหวางการพิจารณาของ
SC ASSET
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว ทาง
BEWTECH แจง ไมมีขอแกไข>>>ทาง A BUILD จะสงสัญญากอสราง ฉบับจริงใหทาง
BEWTECH ลงนามตอไป>>> ทาง A BUILD แจงวาอยูในขั้นตอนของการรวบรวม
เอกสารประกอบสัญญา

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 7 (01-03-56)

PRE BUILT,
A BUILD

BEWTECH,
A BUILD

หนา 2 จาก 11

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
1.1.1.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุมตอไป>>>
A BUILD สงแผนงานหลัก PREBUILT ให BEWTECH แลว>>>ทาง BEWTECH แจงวา
สัปดาหหนาจะสง แผนงานกอสรางงานระบบประกอบอาคาร ใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไป
3.2 เรื่องมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
3.2.1 แผนการควบคุมคุณภาพงานและการควบคุมคุณภาพงานระหวางกอสราง
- ทาง BEWTECH กําหนดสงแผนงานควบคุมคุณภาพ วันที่ 16 ก.พ. 56>>>BEWTWCH
แจงขอเลื่อนสง เปนวันที่ 22 ก.พ. 55>>>ทาง A BUILD ไดรับแผนงานดังกลาวแลวและ
อนุมัติแลว และโดยมี Comment เพิ่มเติมดังนี้ กอนเริ่มดําเนินการกอสราง ใหสง Shop
Drawing และตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนดําเนินการกอสรางตอไป
3.3 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.3.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.3.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PREBUILT แจงวา งานติดตั้งระบบใชไฟฟาชั่วคราวที่ดําเนินการโดย
PREBUILT คาดวาจะแลวเสร็จไมทันกําหนดวันที่ 20 ก.พ. 56 แนวทางแกไขเบื้องตน
ทาง PREBUILT จะขอเลื่อนกําหนดการใชไฟฟาชั่วคราวกับทาง SEAFCO ที่
SEAFCO แจงไว คือวันที่ 20 ก.พ. 56 เลื่อนออกไปกอนชั่วคราว>>>ทาง PREBUILT
แจงวา ไดประสานงานกับทาง SEAFCO แลวเบื้องตน เพื่อใหทาง SEAFCO แจง
ทางการไฟฟาเพื่อขอเลื่อนการยกเลิกการใชไฟฟาชั่วคราว โดย SEAFCO แจง
เงื่อนไขใหทาง PREBUILT วางเงินมัดจํา 150,000 บาทไวกับทาง SEAFCO เพื่อ
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดกับ SEAFCO ในภายหลัง>>>ทาง PREBUILT แจงวา
SEAFCO ไดรับเงินมัดจําดังกลาวแลว
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ผูดําเนินการ

กําหนด

BEWTECH

8/3/56

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

หนา 3 จาก 11

3/3/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
- PREBUILT แจงแผนกําหนดปกเสาไฟฟาเบื้องตนในวันที่ 12 ก.พ 56>>>เลื่อนแผน
กําหนดปกเสาไฟฟาเปนวันเสารที่ 16 ก.พ. 56>>>ทาง PREBUILT แจงวาได ติดตั้ง
เสาไฟฟาสําหรับวางหมอแปลงแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาภายในวันอาทิตยที่ 3 มี.ค. 56 ขั้นตอนตอไป จะประสานงานกับทางการ
ไฟฟาเพื่อใหเขามาตรวจสอบการติดตั้งหมอแปลง หลังจากนั้นทางการไฟฟาจะเขา
ดําเนินการปกเสาไฟฟา เพื่อจายกระแสไฟฟาเขาหนวยงานตอไป
- ทาง PREBUILT แจงวา ทางการไฟฟาจะปกเสาไฟฟาเพิ่มอีก 1 ตนนอกโครงการ โดย
เปนเสาสําหรับติดตั้งมิเตอรและเสาดังกลาวจะเดินสายไฟฟามายังเสาไฟฟาหมอ
แปลง>>>ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทางการไฟฟา เรื่อง
การติดตั้งเสาไฟฟาวา ตองมีเสาไฟฟาเพิ่มอีก 1 ตนหรือไม ที่ตั้งอยูภายในโครงการ
เพื่อเปนเสาไฟฟาที่คั่นกลางระหวางเสามิเตอรไฟฟานอกโครงการ กอนที่ไฟฟาจะไป
ถึง เสาหมอแปลงไฟฟาภายในโครงการ>>> ทาง PREBUILT แจงวา ไดสอบถามกับ
ทางการไฟฟาฯแลว ไมมีเสาไฟฟาตนดังกลาว ที่ทาง A BUILD สอบถามมา
- ทาง PREBUILT แจงวา ไดรับใบแจงคาใชจายที่ตองชําระจากการไฟฟาแลว โดยใน
วันนี้วันศุกรที่ 22 ก.พ. 56 PREBUILT จะไปชําระคาใชจายดังกลาว>>>PREBUILT
แจงวาชําระคาใชจายแลว
3.3.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาการประปาติดตั้งมิเตอรน้ําแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT
แจงวา วันเสารที่ 23 ก.พ. 56 และวันอาทิตยที่ 24 ก.พ. 56 จะทําการยายทอประปาที่
จายน้ําประปาเขาหนวยงาน เดิมติดตั้งไวที่มิเตอรน้ําประปา ของ ทาง SEAFCO มา
ติดตั้งกับมิเตอรน้ําของทาง PREBUILT แทน>>> A BUILD แจงใหถายรูปเลขมิเตอร
ประปาลาสุดที่ใชงาน แลวทําเรื่องสงผานทาง A BUILD>>>PREBUILT แจงวาจะ
ดําเนินการการยายทอประปาและถายรูปเลขมิเตอรวันนี้ วันศุกรที่ 1 มี.ค. 56
3.3.2 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง SC ASSET แจงวา อยูในขั้นตอน การสงเอกสารใหผูควบคุมงานคนเดิม ลงนาม
ยกเลิก>>> ทาง SC ASSET แจงวาไดยื่นเรื่องดังกลาว กับทางเขตฯแลว>>>อยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการของทางหนวยงานราชการ
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ผูดําเนินการ
PREBUILT

กําหนด
3/3/56

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 4 จาก 11

1/3/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.3.3 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวา ไดาเขาสํารวจความเสียหายบานขางเคียงกอนดําเนินงาน
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 3 หลัง ดังนี้
1. อาคารพาณิชย ชวาลา
2.บานเลขที่ 2/2 คุณดวงใจ
3.บานเลขที่ 4/1 ออฟฟศ
ในสวนขอบานขางเ คียงที่เหลือ ดังนี้
4. บานเลขที่ 5 และ 5/1 ยังไมสามารถติดตอได โดยไดทําการยื่นจดหมายขอเขา
สํารวจความเสียหายพรอมเบอรโทรศัพทสําหรับติดตอไวในตูจดหมายแทน
5.โครงการ The Keyne ไดสงรายชื่อผูติดตอประสานงานของทาง PREBUILT ให
ตามที่โครงการ The Keyne ขอไว>>>PREBUILT ไดทําการสํารวจและถายรูปเก็บไว
แลว
6. ตึกแถว 4 คูหา >>>PREBUILT แจงวาไดยื่นจดหมายขอเขาสํารวจความเสียหาย
แลว รอทางเจาของบานแจงวันและเวลาในการเขาสํารวจ>>>PREBUILT แจงวายัง
ไมไดรับแจงเรื่องกําหนดวันการเขาสํารวจ เบื้องตนจะสํารวจและถายรูปบริเวณ
ดานหนาตึกดังกลาวและจะแจงใหเจาของบานทราบตอไป
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เริ่มดําเนินการทํารูปเลมการสํารวจความ
เสียหายบานขางเคียงกอนเริ่มดําเนินการกอสราง สงใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไป
3.3.4 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบกอสรางที่ใชในโครงการสรุปไดดังนี้
1.PREBUILT ไดรับแบบโครงสราง และแบบสถาปตยกรรม คงคาง แบบ Landscape
2.BEWTECH ยังไมไดรับ แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape
ทาง SC ASSET แจงวา เรื่องแบบโครงสรางและแบบสถาปตยกรรม อยูระหวางการ
ดําเนินการของผูออกแบบ โดยคาดวาจะสงรูปเลมแบบดังกลาวไดภายในสัปดาหหนา
สวนของแบบ Landscape ทาง SC ASSET จะดําเนินการติดตามตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

PREBUILT

SC ASSET

หนา 5 จาก 11

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจง
วาพื้นที่สําหรับกอสรางบานพักคนงานเดิม ทางเจาของพื้นที่ยกเลิกการใหเชาพื้นที่
โดยปจจุบัน ทาง PREBUILT ไดพื้นที่ใหมแลว บริเวณใกลเคียงกันกับพื้นที่เดิม คือ
อยูภายในซอยสุขุมวิท 49>>>อยูในขั้นตอนของการกอสรางและยังคงยืนยัน
กําหนดการเดิมที่สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบไดในวันที่ 5 มี.ค. 56
>>>PREBUILT แจงเลื่อนกําหนดการที่บานพักคนงานจะแลวเสร็จ เปนวันที่ 15 มี.ค.
56 >>>A BUILD แจงวันที่ 5 มี.ค. 56 ขอเขาสํารวจความกาวหนาบานพักคนงานกอน
เบื้องตน
3.5 การตรวจสอบมาตรการ EIA ภายในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา ใหทาง PREBUILT วางแผนการระบายน้ําตางๆภายใน
โครงการจะดําเนินการอยางไร เชน น้ําเสียจากหองน้ํา น้ําจากการลางลอรถ และน้ําที่
เกิดจากฝน ซึ่ง ทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะมีงานตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว
โดยใหทาง PRE BUILT ทําบอ SUMP สําหรับ ดักตะกอนกอนออกพื้นที่สาธารณะ
และใช เปนพื้นที่สําหรับเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะทําบอ
SUMP บริเวณหนาโครงการ 1 จุด และในสวนการระบายน้ําเสียของหองน้ําดานที่ติด
กับซอยสุขุมวิท 34 ทาง PREBUILT แจงวาปจจุบันกําลังดําเนินการขุดทางระบายน้ํา
ออกไปทางดานรานคาเพื่อเชื่อมตอกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

5/3/56

PRE BUILT

หนา 6 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.6 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH ทําแผนงานและ
กําหนดการอยางชาที่สุด ที่ทาง SC ASSET จะตองรื้อถอน SALE OFFICE>>>จากที่
ไดประชุมกัน ไดขอสรุปดังนี้ กําหนดการรื้อถอน SALE OFFICE อยางชาที่สุด คือ
เดือน เม.ย. ป 2557>>>A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวากําหนดการ
ดังกลาวสอดคลองกับแผนงานของทาง BEWTECH หรือไม อยางไร>>>BEWTECH
แจงวา สัปดาหหนาจะแจงใหทราบตอไป
3.7 RFI ขยายหองเครื่องปม
- ทาง A BUILD แจง เรื่อง RFI การขยายหองปมบริเวณใตชั้น G เนื่องจากแบบเดิมไม
เพียงพอ ตอการติดตั้งเครื่องปม ตามที่ทาง BEWTECH ไดทํา RFI สอบถามมา
ปจจุบัน ทางผูออกแบบไดตอบกลับมาแลววา อนุมัติ แตใหตรวจสอบเรื่องรายการ
คํานวณปริมาณน้ํา>>> A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบรายการคํานวณ
ใหม เนื่องจากระดับของกําแพงถังเก็บน้ําสูงประมาณ 3.30 เมตร โดยใหทาง
BEWTECH ทํารูปตัดและรายการคํานวณใหมมา นําเสนอขออนุมัติ และไมควรกด
ระดับพื้นถังเก็บน้ําลง ถาจําเปนตองขยาย ใหขยายกําแพงออกไปทางดานขาง
แทน>>>สรุป กําแพงไมตองขยายเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ําที่ตองการใชคํานวณได
เพียงพอตอความตองการ โดยจะทําหนังสือขออนุมัติเพื่อสงใหผูออกแบบงานระบบ
ประกอบอาคาร พิจารณาอนุมัติตอไป >>>รอผูออกแบบพิจารณาอนุมัติ
3.8 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT นัด ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต มา
Present ผลิตภัณฑ และ ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางาน>>>PREBUILT แจงวาจะ
ดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD แจงวา มีตัวแทนจากบริษัท นครหลวง เขามา
Present แลวเมื่อวาน ใหทาง Prebuilt นัดกับทางตัวแทนจากบริษัท นครหลวง วาจะ
ใหทาง A BUILD สามารถตรวจสอบการทํา Trial Mix Design ไดเมื่อไหร
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PRE BUILT นัด ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต ราย
อื่นๆ มา Present ผลิตภัณฑ และ ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางานตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

BEWTECH

8/3/56

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

PRE BUILT

หนา 7 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.9 การใชเหล็กชั้นคุณภาพ SD50T
- ทาง A BUILD แจง เรื่อง การใชเหล็ก SD50T ในปจจุบันในสัปดาหที่แลว สรุปไดวา
เหล็กที่ผานกระบวนการ HEAT TREATMENT จะทนไฟไดนอยกวา เหล็กที่ไมได
ผานกระบวนการ HEAT TREATMENT โดยเบื้องตนทาง A BUILD ไดปรึกษากับ
ทาง ผูออกแบบแลว ผูออกแบบแจงวา สามารถนํามาใชงานได และ A BUILD
พิจารณาแลววา ปจจุบันเหล็ก ที่ไมมีตัว T นั้นหายาก แทบจะไมมีบริษัทไหนผลิต
แบบ SD50 แลว จึงแจงใหทาง PREBUILT ทําหนังสือเพื่อขออนุมัติ เพื่อใหทาง
ผูออกแบบพิจารณาอนุมัติตอไป>>>ทาง SC ASSET แจงเพิ่มเติม ใหทาง PREBUILT
แจงกับทางบริษัทผูแทนจําหนายเหล็กเสนดังกลาว ใหทํา Project Reference วาเหล็ก
ดังกลาว มีบริษัทใดบางนําไปใชงานและโครงการใดบางที่นําไปใชงาน>>>
ผูออกแบบตอบกลับมาแลววา อนุมัติใหใชงานได โดยตองตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานเหล็กเสนใหไดคุณภาพตามในรายการประกอบแบบอยางเครงครัด
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ผูดําเนินการ

กําหนด

BEWTECH

8/3/56

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 8 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนาประจําสัปดาห วันที่ 1 มี.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. งานติดตั้ง SHEET PILE
100%
100%
2. งานติดตั้ง KING POST
100%
100%
3. งานติดตั้ง BRACING
100%
100%
4. งาน EXCAVATION
60%
97%
5. งานเท LEAN( ฐานรากลึก)
0%
80%
6. งานตัดหัวเสาเข็ม(ฐานรากลึก)
0%
30%
4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
2
2. ชางไม
6
3. ชางแหล็ก
4
4. ชางไฟ
1
5. ชางประปา
1
6. SAFETY
4
7. SURVEY
4
8. กรรมกร
11
รวม
33

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
2
6
11
2
2
4
2
8
37

4.3 ทาง A BUILD แจงให PREBUILT รายงานแผน THREE WEEKS ทุกสัปดาห โดยให
รายงานแผนของสัปดาหที่แลว แผนของสัปดาหนี้ และ แผนของสัปดาหหนา>>>ทาง
PREBUILT แจงวาสัปดาหหนาจะดําเนินการตอไป
File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 7 (01-03-56)

ผูดําเนินการ

PREBUILT

หนา 9 จาก 11

8/3/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
5.

6.
7.

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
92% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 28 ขอ
- ดําเนินการแลว 26 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 2 ขอ ดังนี้
1.จัดใหมีหองน้ําเพิ่มเติม เนื่องจากมีแรงงานเขามาเพิ่ม
2.เศษคอนกรีตที่ไดใชงานและขวางการทํางานใหเคลื่อนยายออกนอกหนวยงาน
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 95 ขอ
- ดําเนินการแลว 93 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 2 ขอ ดังนี้
1.เศษคอนกรีตเสาเข็มไมไดใชงานใหขนออกนอกหนวยงาน
2.หองน้ําไมเพียงพอ มีแรงงานเพิ่มขึ้น
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ทําแบบ COMBINE ระหวาง แนวทอระบายน้ํากับ
ฐาน Tower Crane แลวสงตอให BEWTECH ทําแบบ Combine กับ Duct Bank ระบบ
ไฟฟาใตดินตอไป โดยถาแลวเสร็จสงให A BUILD พิจารณาตอไป
7.2 ทาง A BUILD แจงวา ชวงงานกอสรางเสาเข็มเจาะ ทาง A BUILD ไดทํา RFI สอบถามไป
ยังผูออกแบบงานสถาปตยกรรม เรื่อง ระยะหางระหวางขอบเขตตัวอาคารกับรั้วโครงการ
บริเวณดานที่ติดกับฝงซอยสุขุมวิท 34 ซึ่งเดิมความกวางจากขอบเขตอาคารถึงเสนแนวเขต
ที่ดินกวาง 6.265 ซึ่งถาคิดความหนาของรั้วโครงการเขาไปดวยจะเหลือประมาณ 6.05 m
ซึ่งถือวาเสี่ยงตอกฎกระทรวงที่กําหนดไวว าความกวางโดยรอบตองมีระยะกวางเทากับ 6
เมตรหรือมากกวา ทางผูออกแบบไดตอบ RFI กลับมาวา แจงใหขยับขอบเขตอาคารมาทาง
ฝงโครงการ The Keyne 5 cm ดังนั้น จากเดิมกวาง 6.265 m เปน 6.315 m
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PRE BUILT

PRE BUILT

PREBUILT

ทุกฝายรับทราบ

หนา 10 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 7
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

8.

รายละเอียด
7.3 ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขตอางอิง
ตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางานปจจุบัน
ตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
7.4 ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม
7.5 ทาง BEWTECH แจงวา ทาง PREBUILT ตองสงมอบงานในปลอง Shaft ใหกับทาง
BEWTECH เพื่อใชในการติดตั้งงานระบบตอไป>>>โดยทาง BEWTECH จะทําแผน
กําหนดวันที่ทาง PREBUILT จะตองสงมอบงานดังกลาวเพื่อใหทาง PREBUILT
ตรวจสอบวาสอดคลองหรือไมตอไป
วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 8 มี.ค. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ
PREBUILT

กําหนด

A BUILD,
BEWTECH
BEWTECH,
PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 11 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 9
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.2.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.2.2 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
กอสราง
3.2.3 การสํารวจบานขางเคียง
3.2.4 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.3 การสํารวจบานพักคนงาน
3.4 ติดตามงานตรวจสอบมาตรการ EIA
3.5 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
3.6 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา
นําเสนอ
3.7 ติดตามแบบ Combine ฐานTOWER CRANE , ทอ
ระบายน้ํา และ Duct Bank
3.8 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.9 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.10 ติดตามแผนงานสงมอบปลอง Shaft
3.11 ติดตามงานเพิ่มของ BEWTECH บอ Pond เพิ่มเติม
3.12 ติดตามตําแหนงวางเคารเตอรโถง LOBBY

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรเปเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 9 วันที่ (15-03-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 9
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 9 วันที่ (15-03-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-08/56
ครั้งที่ 8
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

สําเนาเรียน

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
คุณศุภชัย ปาเจริญ
:
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณศุภชัย พุทธิมา
: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณวีระพนธ สมลักษณ

:
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
ทุกฝาย/รับทราบ

2.

1.1 ทาง A BUILD แนะนําบุคลากรคนใหมของทาง A BUILD คือ คุณวิชัย เชยพงษ ตําแหนง
วิศวกรงานระบบ M&E
1.2 ทาง A BUILD แจงวาจะมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการประชุมประจําสัปดาหใหม
โดยจะแจงใหทราบตอไปภายหลัง
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2556

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา ไดสงสัญญากอสรางใหทาง PREBUILT พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งทาง
PREBUILT แจงกลับมาแลววามีขอที่ตองแกไขบางสวน ปจจุบันอยูในชวงการเจรจาของ
ทาง PREBUILT กับ A BUILD>>>ABUILD แจงวาอยูในขั้นตอนของการเจรจาขอความ
ในสัญญา >>>ทาง A BUILD แจงวา สัญญากอสรางอยูระหวางการพิจารณาของ
SC ASSET
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว ทาง
BEWTECH แจง ไมมีขอแกไข>>>ทาง A BUILD จะสงสัญญากอสราง ฉบับจริงใหทาง
BEWTECH ลงนามตอไป>>> ทาง A BUILD แจงวาอยูในขั้นตอนของการรวบรวม
เอกสารประกอบสัญญา>>>ทาง A BUILD แจงวา สัญญากอสรางอยูระหวางการพิจารณา
ของ SC ASSET
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กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
1.1.1.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุมตอไป>>>
A BUILD สงแผนงานหลัก PREBUILT ให BEWTECH แลว>>>ทาง BEWTECH แจงวา
สัปดาหหนาจะสง แผนงานกอสรางงานระบบประกอบอาคาร ใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไป>>>แจงเลื่อนสงเปนวันอังคารที่ 12 มี.ค. 56
3.2 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.2.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.2.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- PREBUILT แจงแผนกําหนดปกเสาไฟฟาเบื้องตนในวันที่ 12 ก.พ 56>>>เลื่อนแผน
กําหนดปกเสาไฟฟาเปนวันเสารที่ 16 ก.พ. 56>>>ทาง PREBUILT แจงวาได ติดตั้ง
เสาไฟฟาสําหรับวางหมอแปลงแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาและอุปกรณแลวเสร็จ>>>ภายในสัปดาหหนาทางการไฟฟาาจะเขา
ดําเนินการปกเสาไฟฟา เพื่อจายกระแสไฟฟาเขาหนวยงานตอไป
3.2.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาการประปาติดตั้งมิเตอรน้ําแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT
แจงวา วันเสารที่ 23 ก.พ. 56 และวันอาทิตยที่ 24 ก.พ. 56 จะทําการยายทอประปาที่
จายน้ําประปาเขาหนวยงาน เดิมติดตั้งไวที่มิเตอรน้ําประปา ของ ทาง SEAFCO มา
ติดตั้งกับมิเตอรน้ําของทาง PREBUILT แทน>>> A BUILD แจงใหถายรูปเลขมิเตอร
ประปาลาสุดที่ใชงาน แลวทําเรื่องสงผานทาง A BUILD>>>PREBUILT แจงวาจะ
ดําเนินการการยายทอประปา แลวสวนรูปเลขมิเตอรแจงวาไมไดถายรูปไว>>>
เบื้องตนไดประสานงานไปทาง SEAFCO โดย SEAFCO จะออกใบวางบิลคา
น้ําประปา เพื่อใหทาง PREBUILT เปนผูชําระคาน้ําประปาชั่วคราวให SEAFCO
ตอไป
- ทาง A BUILD แจงวาไดถายรูปเลขมิเตอรลาสุดไวแลว ใหPREBUILT มารับที่
A BUILD เพื่อทําเอกสารเรื่องแจงเลขมิเตอรประปาลาสุดที่ทาง PREBUILT ใชงาน
สงใหทาง A BUILD รับทราบตอไป
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BEWTECH

12/03/56

PREBUILT

15/03/56

PREBUILT

PREBUILT
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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รายละเอียด
ผูดําเนินการ
3.2.2 ใบอนุญาตกอสราง การลงนามผูควบคุมงาน
- ทาง SC ASSET แจงวา อยูในขั้นตอน การสงเอกสารใหผูควบคุมงานคนเดิม ลงนาม ทุกฝาย/รับทราบ
ยกเลิก>>> ทาง SC ASSET แจงวาไดยื่นเรื่องดังกลาว กับทางเขตฯแลว>>>ขั้นตอน
การดําเนินการของทางหนวยงานราชการ>>>เบื้องตนทางหนวยงานราชการแจงวามี
เอกสารบางสวนที่ตองแกไขและทาง SC ASSET ไดแกไขเอกสารสงกลับไปให
หนวยงานราชการแลว>>>ปจจุบัน ทางสวนกลางฝายติดตอประสานงานเรื่อง
ดังกลาวของ SC ASSET ยังไมมีการแจงความคืบหนา>>>ทาง SC ASSET จะติดตาม
เรื่องดังกลาวตอไป
3.2.3 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวา ไดาเขาสํารวจความเสียหายบานขางเคียงกอนดําเนินงาน
ทุกฝาย/รับทราบ
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 3 หลัง ดังนี้
1. อาคารพาณิชย ชวาลา
2.บานเลขที่ 2/2 คุณดวงใจ
3.บานเลขที่ 4/1 ออฟฟศ
ในสวนขอบานขางเ คียงที่เหลือ ดังนี้
4. บานเลขที่ 5 และ 5/1 ยังไมสามารถติดตอได โดยไดทําการยื่นจดหมายขอเขา
สํารวจความเสียหายพรอมเบอรโทรศัพทสําหรับติดตอไวในตูจดหมายแทน
5.โครงการ The Keyne ไดสงรายชื่อผูติดตอประสานงานของทาง PREBUILT ให
ตามที่โครงการ The Keyne ขอไว>>>PREBUILT ไดทําการสํารวจและถายรูปเก็บไว \
แลว
6. ตึกแถว 4 คูหา >>>PREBUILT แจงวาไดยื่นจดหมายขอเขาสํารวจความเสียหาย
แลว รอทางเจาของบานแจงวันและเวลาในการเขาสํารวจ>>>PREBUILT แจงวายัง
ไมไดรับแจงเรื่องกําหนดวันการเขาสํารวจ เบื้องตนจะสํารวจและถายรูปบริเวณ
ดานหนาตึกดังกลาวและจะแจงใหเจาของบานทราบตอไป
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เริ่มดําเนินการทํารูปเลมการสํารวจความ
ทุกฝาย/รับทราบ
เสียหายบานขางเคียงกอนเริ่มดําเนินการกอสราง สงใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไป>>>PREBUILT สง รูปเลมงานสํารวจความเสียหายบานขางเคียงให A BUILD
แลวในที่ประชุม
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รายละเอียด
3.2.4 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบกอสรางที่ใชในโครงการสรุปไดดังนี้
1.PREBUILT ไดรับแบบโครงสราง และแบบสถาปตยกรรม คงคาง แบบ Landscape
2.BEWTECH ยังไมไดรับ แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape
ทาง SC ASSET แจงวา เรื่องแบบโครงสรางและแบบสถาปตยกรรม อยูระหวางการ
ดําเนินการของผูออกแบบ โดยคาดวาจะสงรูปเลมแบบดังกลาวไดภายในสัปดาหหนา
สวนของแบบ Landscape ทาง SC ASSET จะดําเนินการติดตามตอไป>>>ทาง
A BUILD ไดแจงใหทาง PREBUILT และ BEWTECH สามารถไปรับแบบกอสรางที่
ยังคงคางไดที่ SC ASSET แลวเมื่อวันพุธที่ 6 มี.ค. 56>>>PREBUILT และ
BEWTECH รับทราบแลวและแจงวาจะดําเนินการไปรับแบบกอสรางตอไป
3.3 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจง
วาพื้นที่สําหรับกอสรางบานพักคนงานเดิม ทางเจาของพื้นที่ยกเลิกการใหเชาพื้นที่
โดยปจจุบัน ทาง PREBUILT ไดพื้นที่ใหมแลว บริเวณใกลเคียงกันกับพื้นที่เดิม คือ
อยูภายในซอยสุขุมวิท 49>>>อยูในขั้นตอนของการกอสรางและยังคงยืนยัน
กําหนดการเดิมที่สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบไดในวันที่ 5 มี.ค. 56
>>>PREBUILT แจงเลื่อนกําหนดการที่บานพักคนงานจะแลวเสร็จ เปนวันที่ 15 มี.ค.
56 >>>A BUILD แจงวันที่ 5 มี.ค. 56 ขอเขาสํารวจความกาวหนาบานพักคนงานกอน
เบื้องตน>>>ทาง A BUILD แจงวาไดเขาไปสํารวจบานพักคนงาน PREBUILT แลว
โดยความกาวหนากอสรางแลวเสร็จ จํานวน 30 หอง สามารถใหคนงานเขาพักอาศัย
ไดประมาณ 60 คน 2 คนตอหอง โดยเปาหมายจะสรางที่พักจํานวน 100 หอง ปจจุบัน
ความกาวหนาอยูที่ 70 %
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ผูดําเนินการ

PREBUILT
BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 5 จาก 11

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4 การตรวจสอบมาตรการ EIA ภายในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา ใหทาง PREBUILT วางแผนการระบายน้ําตางๆภายใน
โครงการจะดําเนินการอยางไร เชน น้ําเสียจากหองน้ํา น้ําจากการลางลอรถ และน้ําที่
เกิดจากฝน ซึ่ง ทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะมีงานตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว
โดยใหทาง PRE BUILT ทําบอ SUMP สําหรับ ดักตะกอนกอนออกพื้นที่สาธารณะ
และใช เปนพื้นที่สําหรับเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะทําบอ
SUMP บริเวณหนาโครงการ 1 จุด และในสวนการระบายน้ําเสียของหองน้ําดานที่ติด
กับซอยสุขุมวิท 34 ทาง PREBUILT แจงวาปจจุบันกําลังดําเนินการขุดทางระบายน้ํา
ออกไปทางดานรานคาเพื่อเชื่อมตอกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป>>>PREBUILT
แจงวาไดทําบอพักน้ําดานหนาโครงการแลวบริเวณรางระบายน้ํา
สวนบริเวณหองน้ําที่ติดกับสุขุมวิท 34 ก็จะมีบอพักกอนออกสูสาธารณะเชนกัน
3.5 แผนงานรื้อถอน SALE OFFICE
- ทาง SC ASSET แจงใหทาง PRE BUILT และ BEWTECH ทําแผนงานและกําหนดการ
อยางชาที่สุด ที่ทาง SC ASSET จะตองรื้อถอน SALE OFFICE>>>จากที่ไดประชุมกัน ได
ขอสรุปดังนี้ กําหนดการรื้อถอน SALE OFFICE อยางชาที่สุด คือเดือน เม.ย. ป 2557>>>A
BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวากําหนดการดังกลาวสอดคลองกับแผนงาน
ของทาง BEWTECH หรือไม อยางไร>>>BEWTECH แจงวา สัปดาหหนาจะแจงใหทราบ
ตอไป>>>BEWTECH แจงวา กําหนดการรื้อถอน SALE OFFICE ที่สิ้นเดือน เม.ย. 57
สอดคลองกับแผนงานของทาง BEWTECH
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 6 จาก 11

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
3.6

3.7

3.8

3.9

รายละเอียด
ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงวามี ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต มา Present ผลิตภัณฑ และ
ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางาน แลวจํานวน 2 บริษัท ดังนี้
1.สัปดาหที่แลวบริษัท นครหลวง ไดมา PRESENT รอตรวจสอบเรื่อง Trial Mix
Design
2.สัปดาหนี้ บริษัท TPI ไดเขามา PRESENT และ A BUILD ไดไปเยี่ยมชม Plant
และไดตรวจสอบ TRIAL MIX DESIGN ผลของการทดสอบอยูในเกณฑมาตรฐาน
สามารถใชงานได
- ทาง PREBUILT แจงวาหลักๆ ทาง PREBUILT จะใชบ.คอนกรีต อยู 3 บริษัท คือ
TPI นครหลวง และ CPAC>>>ทาง A BUILD แจงวา บ.คอนกรีตอื่นๆ ที่ทาง
PREBUILT เสนอเผื่อมานั้น ขอใหใชในกรณีที่ 3 บริษัทหลักๆดังกลาวเกิดปญหาจริงๆ
ถึงควรนํามาใชงาน
ติดตามแบบ Combine ฐาน Tower Crane ,ทอระบายน้ํา และทอ Duct Bank
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ทําแบบ COMBINE ระหวาง แนวทอระบาย
น้ํากับฐาน Tower Crane แลวสงตอให BEWTECH ทําแบบ Combine กับ Duct Bank
ระบบไฟฟาใตดินตอไป โดยถาแลวเสร็จสงให A BUILD พิจารณาตอไป>>>ทาง
PREBUILT จะสงตอใหทาง BEWTECH ตอไป>>>ทาง A BUILD เสนอใหแนวทอ
ระบายน้ําขนานกับแนวถนนของโครงการและทํารางวีเพื่อรับน้ําฝนจากถนนแลว
ระบายลงบอพัก>>>PREBUILT รับทราบและ จะดําเนินการ ตอไป
ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจากแบบ Soft Scape และ Hard Scape
- ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม>>>
ปจจุบัน ทาง BEWTECH ไดตรวจสอบและเสนอ VO ใหทาง A BUILD แลว>>>อยู
ในขั้นตอนการตรวจสอบของ A BUILD
-
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

PREBUILT

A BUILD

หนา 7 จาก 11

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.10 ติดตามแผนงานสงมอบปลองลิฟท
- ทาง BEWTECH แจงวา ทาง PREBUILT ตองสงมอบงานในปลอง Shaft ใหกับทาง
BEWTECH เพื่อใชในการติดตั้งงานระบบตอไป>>>โดยทาง BEWTECH จะทําแผน
กําหนดวันที่ทาง PREBUILT จะตองสงมอบงานดังกลาวเพื่อใหทาง PREBUILT
ตรวจสอบวาสอดคลองหรือไมตอไป
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 8 จาก 11

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนาประจําสัปดาห วันที่ 8 มี.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. งานติดตั้ง SHEET PILE
100%
100%
2. งานติดตั้ง KING POST
100%
100%
3. งานติดตั้ง BRACING
100%
100%
4. งาน EXCAVATION
97%
100%
5. งานเท LEAN( ฐานรากลึก)
80%
100%
6. งานตัดหัวเสาเข็ม(ฐานรากลึก)
30%
46%
4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
2
2. ชางไม
6
3. ชางแหล็ก
11
4. ชางไฟ
2
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
4
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
8
รวม
37

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
3
8
15
2
2
6
2
12
50

4.3 ทาง A BUILD แจงให PREBUILT รายงานแผน THREE WEEKS ทุกสัปดาห โดยให
รายงานแผนของสัปดาหที่แลว แผนของสัปดาหนี้ และ แผนของสัปดาหหนา>>>ทาง
PREBUILT แจงวาสัปดาหหนาจะดําเนินการตอไป>>>ขอใหเพิ่มในสวนของ PLAN
แสดงความกาวหนาของงานดวย
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ผูดําเนินการ

PREBUILT

หนา 9 จาก 11

18/3/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
5.

6.
7.

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
96% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 31 ขอ
- ดําเนินการแลว 30 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.พื้นที่จัดเก็บกองเหล็กจมลงดิน
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 95 ขอ
- ดําเนินการแลว 94 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.จัดทําหองน้ําเพิ่มเติมหองน้ําไมเพียงพอ
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจง เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม( EIA) ซึ่งทาง บริษัท ENVI RESEARCH ไดสงผลการทดสอบการวัดคาตางๆ
หนาสนาม สัปดาหที่ 1 ดังนี้
1.ผลการวัดเสียง ตรวจสอบ 7 วัน มีเพียงวันแรกที่เกินเกณฑมาตรฐานกําหนด หลังจากนั้น
อีก 6 วันผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด
2. ผลการวัดคาความหนาแนนของฝุน ตรวจสอบ 7 วัน ผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด
7.2 ทาง BEWTECH แจงวาหลังจากตรวจสอบ แบบ Land Scape พบวามีบอ Pond เพิ่มมาอีก
หลายจุด ซึ่งทาง BEWTECH ไดเสนอราคาเพิ่มเติมแลวจึงอยากใหทางโครงการชวย
ติดตาม>>>ทาง A BUILD แจงวา อยูในชวงพิจารณาของทาง A BUILD
7.3 ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด เพื่อทาง
BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้นภายหลัง>>>
ทาง SC ASSET แจงวาจะติดตามแบบ Interior ให
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PRE BUILT

PRE BUILT

ทุกฝายรับทราบ

ทุกฝายรับทราบ

SC ASSET

หนา 10 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 8
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
8. วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันจันทรที่ 18 มี.ค. 56
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 11 จาก 11

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 10
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.2.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.2.2 การสํารวจบานขางเคียง
3.2.3 แบบกอสรางที่ใชในโครงการ
3.3 การสํารวจบานพักคนงาน
3.4 ติดตามงานตรวจสอบมาตรการ EIA
3.5 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา
นําเสนอ
3.6 ติดตามแบบ Combine ฐานTOWER CRANE , ทอ
ระบายน้ํา และ Duct Bank
3.7 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.8 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.9 ติดตามแผนงานสงมอบปลอง Shaft
3.10 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ผุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.11 ติดตามงานเพิ่มของ BEWTECH บอ Pondที่ เพิ่มขึ้น
3.12 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 10 วันที่ (25-03-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 10
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 10 วันที่ (25-03-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-09/56
ครั้งที่ 9
THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556
14.00. น. – 15.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

สําเนาเรียน

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด
คุณศุภชัย ปาเจริญ
:
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณศุภชัย พุทธิมา

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

:

: ผูรับจางงานติดตั้งเฟอรนิเจอร
บริษัท เนชั่นแนล เฟอรนิเจอร จํากัด
:

: คุณเพชรรัศมี ปานเกษม
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คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณวีระพนธ สมลักษณ

หนา 1 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
ทุกฝาย/รับทราบ

2.

1.1 ทาง A BUILD แนะนํา คุณเพชรรัศมี ปานเกษม บริษัท เนชั่นแนล เฟอรนิเจอร จํากัดเปน
ผูรับจางงานติดตั้งเฟอรนิเจอร ซึ่งจะเขามาเปนผูประสานงาน งานติดตั้งเฟอรนิเจอรภายใน
หนวยงาน
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2556

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว อยูระหวางการ
ตรวจสอบของ BEWTECH
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
1.1.1.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุมตอไป>>>
A BUILD สงแผนงานหลัก PREBUILT ให BEWTECH แลว>>>ทาง BEWTECH แจงวา
สัปดาหหนาจะสง แผนงานกอสรางงานระบบประกอบอาคาร ใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไป>>>แจงเลื่อนสงเปนวันอังคารที่ 12 มี.ค. 56>>>BEWTECH แจงสงภายหลังการ
ประชุม

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 9 (18-03-56)

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

หนา 2 จาก 10

18/03/56
ครั้งที่ 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.2 การเตรียมงานกอสรางเบื้องตน
3.2.1 ระบบสาธารณูปโภค
3.2.1.1 ระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- PREBUILT แจงติดตั้งเสาไฟฟาสําหรับวางหมอแปลงแลวเสร็จ>>>ติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาและอุปกรณแลวเสร็จ>>>ภายในสัปดาหหนาทางการไฟฟาาจะเขาดําเนินการ
ปกเสาไฟฟา เพื่อจายกระแสไฟฟาเขาหนวยงานตอไป>>>PREBUILT แจงวาการ
ไฟฟามาปกเสามิเตอรไฟฟาแลวเสร็จ>>>การไฟฟาจะเขาดําเนินการเชื่อมสายไฟเขา
หมอแปลงไฟฟาในวันที่ 19 มี.ค. 56
3.2.1.2 ระบบประปาชั่วคราวที่ใชในโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวาการประปาติดตั้งมิเตอรน้ําแลวเสร็จ>>>A BUILD แจงให
ถายรูปเลขมิเตอรประปาลาสุดที่ใชงาน แลวทําเรื่องสงผานทาง A BUILD
>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการการยายทอประปา แลวสวนรูปเลขมิเตอรแจงวา
ไมไดถายรูปไว>>>เบื้องตนไดประสานงานไปทาง SEAFCO โดย SEAFCO จะออก
ใบวางบิลคาน้ําประปา เพื่อใหทาง PREBUILT เปนผูชําระคาน้ําประปาชั่วคราวให
SEAFCO ตอไป>>>A BUILD แจงวา ทาง SEAFCO ได แจงคาใชจายน้ําประปา
ชั่วคราว สงใหทาง PREBUILT แลว ใหทาง PREBUILT ดําเนินการชําระคาใชจาย
ดังกลาวตอไป

ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ
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หนา 3 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.2.2 การสํารวจบานขางเคียงรอบโครงการ
- ทาง PRE BUILT แจงวา ไดาเขาสํารวจความเสียหายบานขางเคียงกอนดําเนินงาน
กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 3 หลัง ดังนี้
1. อาคารพาณิชย ชวาลา
2.บานเลขที่ 2/2 คุณดวงใจ
3.บานเลขที่ 4/1 ออฟฟศ
ในสวนขอบานขางเ คียงที่เหลือ ดังนี้
4. บานเลขที่ 5 และ 5/1 ยังไมสามารถติดตอได โดยไดทําการยื่นจดหมายขอเขา
สํารวจความเสียหายพรอมเบอรโทรศัพทสําหรับติดตอไวในตูจดหมายแทน
5.โครงการ The Keyne ไดสงรายชื่อผูติดตอประสานงานของทาง PREBUILT ให
ตามที่โครงการ The Keyne ขอไว>>>PREBUILT ไดทําการสํารวจและถายรูปเก็บไว
แลว
6. ตึกแถว 4 คูหา >>>PREBUILT แจงวาไดยื่นจดหมายขอเขาสํารวจความเสียหาย
แลว รอทางเจาของบานแจงวันและเวลาในการเขาสํารวจ>>>PREBUILT แจงวายัง
ไมไดรับแจงเรื่องกําหนดวันการเขาสํารวจ เบื้องตนจะสํารวจและถายรูปบริเวณ
ดานหนาตึกดังกลาวและจะแจงใหเจาของบานทราบตอไป
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เริ่มดําเนินการทํารูปเลมการสํารวจความ
เสียหายบานขางเคียงกอนเริ่มดําเนินการกอสราง สงใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไป>>>PREBUILT สง รูปเลมงานสํารวจความเสียหายบานขางเคียงให A BUILD
แลวในที่ประชุม>>>A BUILD แจงวา รูปเลมงานสํารวจความเสียหายบานขางเคียง
เรียบรอยสมบูรณ

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

\
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หนา 4 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.2.3 แบบกอสราง ที่ใชในโครงการ
- แบบกอสรางที่ใชในโครงการสรุปไดดังนี้
1.PREBUILT ไดรับแบบโครงสราง และแบบสถาปตยกรรม คงคาง แบบ Landscape
2.BEWTECH ยังไมไดรับ แบบโครงสราง แบบสถาปตยกรรม และ แบบ Landscape
ทาง SC ASSET แจงวา เรื่องแบบโครงสรางและแบบสถาปตยกรรม อยูระหวางการ
ดําเนินการของผูออกแบบ โดยคาดวาจะสงรูปเลมแบบดังกลาวไดภายในสัปดาหหนา
สวนของแบบ Landscape ทาง SC ASSET จะดําเนินการติดตามตอไป>>>ทาง
A BUILD ไดแจงใหทาง PREBUILT และ BEWTECH สามารถไปรับแบบกอสรางที่
ยังคงคางไดที่ SC ASSET แลวเมื่อวันพุธที่ 6 มี.ค. 56>>>PREBUILT และ
BEWTECH แจงวา ไดรับแบบกอสรางครบทั้งหมดแลว
3.3 การสํารวจบานพักคนงาน
- ทาง SC ASSET แจงวาทาง SC ASSET กับ A BUILD จะขอสํารวจสภาพบานพัก
คนงานของทาง PRE BUILT หลังจากที่บานพักคนงาน ของทาง PRE BUILT
แลวเสร็จ>>> PRE BUILT แจงวา ไดพื้นที่สําหรับสรางบานพักคนงานแลว และ
สามารถใหทาง A BUILD เขาตรวจสอบได วันที่ 5 มี.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจง
วาพื้นที่สําหรับกอสรางบานพักคนงานเดิม ทางเจาของพื้นที่ยกเลิกการใหเชาพื้นที่
โดยปจจุบัน ทาง PREBUILT ไดพื้นที่ใหมแลว บริเวณใกลเคียงกันกับพื้นที่เดิม คือ
อยูภายในซอยสุขุมวิท 49>>>PREBUILT แจงเลื่อนกําหนดการที่บานพักคนงานจะ
แลวเสร็จ เปนวันที่ 15 มี.ค. 56 >>>A BUILD แจงวันที่ 5 มี.ค. 56 ขอเขาสํารวจ
ความกาวหนาบานพักคนงานกอนเบื้องตน>>>ทาง A BUILD แจงวาไดเขาไปสํารวจ
บานพักคนงาน PREBUILT แลว วันที่ 6 มี.ค. 56 โดยความกาวหนากอสรางแลวเสร็จ
จํานวน 30 หอง สามารถใหคนงานเขาพักอาศัยไดประมาณ 60 คน 2 คนตอหอง โดย
เปาหมายจะสรางที่พักจํานวน 100 หอง ปจจุบันความกาวหนาอยูที่ 70 %>>>ทาง
A BUILD แจงวาไดเขาสํารวจบานพักคนงานเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 56 เปาหมายจะสราง
หองพัก 200 หอง กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 100 หอง ความกาวหนางานกอสรางอยูที่
70 %
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 5 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.4 การตรวจสอบมาตรการ EIA ภายในโครงการ
- ทาง A BUILD แจงวา ใหทาง PREBUILT วางแผนการระบายน้ําตางๆภายใน
โครงการจะดําเนินการอยางไร เชน น้ําเสียจากหองน้ํา น้ําจากการลางลอรถ และน้ําที่
เกิดจากฝน ซึ่ง ทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะมีงานตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว
โดยใหทาง PRE BUILT ทําบอ SUMP สําหรับ ดักตะกอนกอนออกพื้นที่สาธารณะ
และใช เปนพื้นที่สําหรับเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะทําบอ
SUMP บริเวณหนาโครงการ 1 จุด และในสวนการระบายน้ําเสียของหองน้ําดานที่ติด
กับซอยสุขุมวิท 34 ทาง PREBUILT แจงวาปจจุบันกําลังดําเนินการขุดทางระบายน้ํา
ออกไปทางดานรานคาเพื่อเชื่อมตอกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป>>>PREBUILT
แจงวาไดทําบอพักน้ําดานหนาโครงการแลวบริเวณรางระบายน้ํา สวนบริเวณหองน้ํา
ที่ติดกับสุขุมวิท 34 ก็จะมีบอพักกอนออกสูสาธารณะเชนกัน >>>PREBUILT แจงวา
ไดดําเนินการทําบอพักเชื่อมตอกับทอสาธารณะซอยสุขุมวิท 34 แลวเสร็จ โดยหองน้ํา
บริเวณดังกลาวจะสรางเพิ่มเติม เมื่อปก SHEET PILE สั้น แลวเสร็จ
3.5 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงวามี ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต มา Present ผลิตภัณฑ และ
ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางาน แลวจํานวน 3 บริษัท ดังนี้
1.บริษัท นครหลวง ไดมา PRESENT รอตรวจสอบเรื่อง Trial Mix Design
2. บริษัท TPI ไดเขามา PRESENT และ A BUILD ไดไปเยี่ยมชม Plant และได
ตรวจสอบ TRIAL MIX DESIGN ผลของการทดสอบอยูในเกณฑมาตรฐานสามารถ
ใชงานได
3.สัปดาหนี้ บริษัท CPAC เขามา PRESENT แลว รอแจงนัด วันทดสอบ TRIAL MIX
DESIGN ตอไป
- ทาง PREBUILT แจงวาหลักๆ ทาง PREBUILT จะใชบ.คอนกรีต อยู 3 บริษัท คือ
TPI นครหลวง และ CPAC>>>ทาง A BUILD แจงวา บ.คอนกรีตอื่นๆ ที่ทาง
PREBUILT เสนอเผื่อมานั้น ขอใหใชในกรณีที่ 3 บริษัทหลักๆดังกลาวเกิดปญหา
จริงๆ ถึงควรนํามาใชงาน
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT นัด บริษัท คอนกรีต อีก 2 บริษัทที่ยังคงคาง คือ
บ.ชลประทานคอนกรีต และ บ.เอเซียผลิตภัณฑซีเมนต จํากัด เขามา PRESENT
ตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 6 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.6 ติดตามแบบ Combine ฐาน Tower Crane ,ทอระบายน้ํา และทอ Duct Bank
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ทําแบบ COMBINE ระหวาง แนวทอระบาย
น้ํากับฐาน Tower Crane แลวสงตอให BEWTECH ทําแบบ Combine กับ Duct Bank
ระบบไฟฟาใตดินตอไป โดยถาแลวเสร็จสงให A BUILD พิจารณาตอไป>>>ทาง
PREBUILT จะสงตอใหทาง BEWTECH ตอไป>>>ทาง A BUILD เสนอใหแนวทอ
ระบายน้ําขนานกับแนวถนนของโครงการและทํารางวีเพื่อรับน้ําฝนจากถนนแลว
ระบายลงบอพัก>>>PREBUILT แจงวาสามารถทําได>>>A BUILD แจงให
PREBUILT เรงดําเนินการทําแบบ Combine ดังกลาว
3.7 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป>>>PREBUILT แจง
ภายในสัปดาหหนาแลวเสร็จ
3.8 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจากแบบ Soft Scape และ Hard Scape
- ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม>>>
ปจจุบัน ทาง BEWTECH ไดตรวจสอบและเสนอ VO ใหทาง A BUILD แลว>>>อยู
ในขั้นตอนการตรวจสอบของ A BUILD>>>ทาง A BUILD แจงวา จะนัดประชุม
หารือกับทางเจาของโครงการและผูออกแบบ เพื่อหาขอสรุปตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

PREBUILT

25/03/56

PREBUILT

25/03/56

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 7 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.9 ติดตามแผนงานสงมอบปลอง SHAFT
- ทาง BEWTECH แจงวา ทาง PREBUILT ตองสงมอบงานในปลอง Shaft ใหกับทาง
BEWTECH เพื่อใชในการติดตั้งงานระบบตอไป>>>โดยทาง BEWTECH จะทําแผน
กําหนดวันที่ทาง PREBUILT จะตองสงมอบงานดังกลาวเพื่อใหทาง PREBUILT
ตรวจสอบวาสอดคลองหรือไมตอไป
3.10 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจง เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม( EIA) ซึ่งทาง บริษัท ENVI RESEARCH ไดสงผลการทดสอบการวัดคา
คุณภาพตางๆหนาสนาม ดังนี้
1.ผลการวัดคาแรงสั่นสะเทือน สัปดาหที่ 1 ผานเกณฑมาตรฐาน
2.ผลการวัดเสียง สัปดาหที่ 2 อยูในขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ของทาง ENVI
RESEACH โดยจะเฉลี่ยคาที่ตรวจวัด 7 วัน โดยเลือกมา 1 วัน ที่ใกลเคียงขอมูล
โดยรวม
3. ผลการวัดคาความหนาแนนของฝุน สัปดาหที่ 2 ผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด
3.11 ติดตามงาน บอ pond ที่เพิ่มขึ้นจากแบบงานระบบประกอบอาคาร
- ทาง BEWTECH แจงวาหลังจากตรวจสอบ แบบ Land Scape พบวามีบอ Pond เพิ่มมา
อีกหลายจุด ซึ่งทาง BEWTECH ไดเสนอราคาเพิ่มเติมแลวจึงอยากใหทางโครงการ
ชวยติดตาม>>>ทาง A BUILD แจงวา จะนัดประชุมหารือ กับทางเจาของโครงการ
และ ผูออกแบบ เพื่อหาขอสรุปตอไป
3.12 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง SC ASSET แจงวาจะติดตามแบบ Interior ให
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ผูดําเนินการ

กําหนด

BEWTECH
25/03/56
ครั้งที่1

ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD

SC ASSET

หนา 8 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางานฐานราก ZONE ลึก ประจําสัปดาห
วันที่ 18 มี.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตฐานราก F10024
0%
100%
2. เทคอนกรีตฐานราก F1007
0%
100%
3. เทคอนกรีตฐานราก F10010A
0%
4. เทคอนกรีตฐานราก F10010B
0%

4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
3
2. ชางไม+ชางปูน
8
3. ชางแหล็ก
15
4. ชางไฟ
2
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
8
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
15
9. คนงานในแคมป
0
รวม
50
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
3
12
15
4
2
8
2
15
51
79

หนา 9 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 9
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
5. วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
96% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 27 ขอ
- ดําเนินการแลว 26 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.พื้นที่จัดเก็บกองเหล็กจมลงดิน>>>PREBUILT แจงวาจะแกไขภายในสัปดาหนี้
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 94 ขอ
- ดําเนินการแลว 93 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.จัดทําหองน้ําเพิ่มเติมหองน้ําไมเพียงพอ>>>PREBUILT แจงวาจะเพิ่มเติมใหแลว
เสร็จภายในสัปดาหหนา
6.
7.

ผูดําเนินการ

กําหนด

PRE BUILT

25/03/56

PRE BUILT

25/03/56

ผูดําเนินการ

กําหนด

วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี

ลําดับ
รายละเอียด
8. วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันจันทรที่ 25 มี.ค. 56
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 15.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 9 (18-03-56)

หนา 10 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 11
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 ติดตามงานตรวจสอบมาตรการ EIA
3.3 ติดตามแบบ Combine ฐานTOWER CRANE , ทอ
ระบายน้ํา และ Duct Bank
3.4 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.5 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.6 ติดตามแผนงานสงมอบปลอง Shaft
3.7 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ผุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.8 ติดตามงานเพิ่มของ BEWTECH บอ Pondที่ เพิ่มขึ้น
3.9 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY
3.10 ติดตามแผนงาน 3 MONTH

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 11 วันที่ (05-04-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 11
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 11 วันที่ (05-04-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

สําเนาเรียน

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-10/56
ครั้งที่ 10
THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556
14.00. น. – 15.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
:
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณศุภชัย พุทธิมา

:
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หนา 1 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
ทุกฝาย/รับทราบ

2.

1.1 ทาง A BUILD แจงวา ทาง SC ASSET แจงขอเปลี่ยนวันและเวลาในการประชุมประจํา
สัปดาหจากเดิมทุกวันจันทร เวลา 14.00 น. เปน วันศุกร เวลา 10.00 น. โดยในที่ประชุมมี
มติเห็นชอบรวมกัน
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว อยูระหวางการ
ตรวจสอบของ BEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในราง
สัญญา ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
1.1.1.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุม
ตอไป>>>BEWTECH แจงสงภายหลังการประชุม>>> A BUILD ไดรับและตรวจสอบแลว
มี Comment ใหแกไข>>>BEWTECH แจงวาไดแกไขแลว จะสงใหภายหลังการประชุม

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 10 (25-03-56)

ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD

ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

หนา 2 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
3.2 การตรวจสอบมาตรการ EIA ภายในโครงการ
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงวา ใหทาง PREBUILT วางแผนการระบายน้ําตางๆภายใน
โครงการจะดําเนินการอยางไร เชน น้ําเสียจากหองน้ํา น้ําจากการลางลอรถ และน้ําที่
เกิดจากฝน ซึ่ง ทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะมีงานตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกลาว
โดยใหทาง PRE BUILT ทําบอ SUMP สําหรับ ดักตะกอนกอนออกพื้นที่สาธารณะ
และใช เปนพื้นที่สําหรับเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะทําบอ
SUMP บริเวณหนาโครงการ 1 จุด และในสวนการระบายน้ําเสียของหองน้ําดานที่ติด
กับซอยสุขุมวิท 34 ทาง PREBUILT แจงวาปจจุบันกําลังดําเนินการขุดทางระบายน้ํา
ออกไปทางดานรานคาเพื่อเชื่อมตอกับทอระบายน้ําสาธารณะตอไป>>>PREBUILT
แจงวาไดทําบอพักน้ําดานหนาโครงการแลวบริเวณรางระบายน้ํา สวนบริเวณหองน้ํา
ที่ติดกับสุขุมวิท 34 ก็จะมีบอพักกอนออกสูสาธารณะเชนกัน >>>PREBUILT แจงวา
ไดดําเนินการทําบอพักและจะเชือ่ มตอกับทอสาธารณะซอยสุขุมวิท 34 โดยหองน้ํา
บริเวณดังกลาวจะสรางเพิ่มเติม เมื่อปก SHEET PILE สั้น แลวเสร็จ
3.3 ติดตามงานนัดตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีตมา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงวามี ตัวแทนบริษัทผูจําหนายคอนกรีต มา Present ผลิตภัณฑ และ ทุกฝาย/รับทราบ
ประชุมเรื่องแนวทางในการทํางานครบแลวจํานวน 5 บริษัท ดังนี้
1.บริษัท นครหลวง
2. บริษัท TPI
3.บริษัท CPAC
4.และ5. บริษัท ชลประทานคอนกรีต และ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑซีเมนต จํากัด
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หนา 3 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
3.4

3.5

3.6

3.7

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
ติดตามแบบ Combine ฐาน Tower Crane ,ทอระบายน้ํา และทอ Duct Bank
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ทําแบบ COMBINE ระหวาง แนวทอระบาย
น้ํากับฐาน Tower Crane แลวสงตอให BEWTECH ทําแบบ Combine กับ Duct Bank
ระบบไฟฟาใตดินตอไป โดยถาแลวเสร็จสงให A BUILD พิจารณาตอไป>>> ทาง
A BUILD เสนอใหแนวทอระบายน้ําขนานกับแนวถนนของโครงการและทํารางวีเพื่อ
รับน้ําฝนจากถนนแลวระบายลงบอพัก>>>PREBUILT แจงวาสามารถทําได>>>
A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการทําแบบ Combine ดังกลาว>>>
A BUILD แจงวาทาง PREBUILT ไดสง ตําแหนง ฐาน TOWER CRANE มาแลว แต
เนื่องจาก ฐานดังกลาวเชื่อมตอกับฐานรากโครงสรางอาคาร A BUILD แจงใหแกไข
>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะปรับขนาดฐาน TOWER CRANE ใหเล็กลงและ ทํา
Shop Drawing ตําแหนงฐาน Tower Crane สงให A BUILD พิจารณาตอไป
ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป
A BUILD
ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจากแบบ Soft Scape และ Hard Scape
- ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม>>>
ปจจุบัน ทาง BEWTECH ไดตรวจสอบและเสนอ VO ใหทาง A BUILD แลว>>>อยู \
ในขั้นตอนการตรวจสอบของ A BUILD>>>ทาง A BUILD แจงวา จะนัดประชุม
หารือกับทางเจาของโครงการและผูออกแบบ เพื่อหาขอสรุปตอไป
BEWTECH
ติดตามแผนงานสงมอบปลอง SHAFT
- ทาง BEWTECH แจงวา ทาง PREBUILT ตองสงมอบงานในปลอง Shaft ใหกับทาง
BEWTECH เพื่อใชในการติดตั้งงานระบบตอไป>>>โดยทาง BEWTECH จะทําแผน
กําหนดวันที่ทาง PREBUILT จะตองสงมอบงานดังกลาวเพื่อใหทาง PREBUILT
ตรวจสอบวาสอดคลองหรือไมตอไป>>>อยูในขั้นตอนการแกไข แผนงานกอสราง
หลักของ BEWTECH

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 10 (25-03-56)

หนา 4 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.8 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ซึ่งทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะสงผลการทดสอบการวัด
คาคุณภาพตางๆหนาสนาม ดังนี้
1.ผลการวัดคาแรงสั่นสะเทือนและวัดเสียง จะตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง คาที่วัดได
ประจําเดือนก.พ. 56 ผานเกณฑมาตรฐาน สวนเดือน มี.ค. 56 อยูในขั้นตอนการ
รวบรวมขอมูล
2. ผลการวัดคาความหนาแนนของฝุน สัปดาหที่ 3 ยังไมไดรับผลการวัด
3.9 ติดตามงาน บอ pond ที่เพิ่มขึ้นจากแบบงานระบบประกอบอาคาร
- ทาง BEWTECH แจงวาหลังจากตรวจสอบ แบบ Land Scape พบวามีบอ Pond เพิ่มมา
อีกหลายจุด ซึ่งทาง BEWTECH ไดเสนอราคาเพิ่มเติมแลวจึงอยากใหทางโครงการ
ชวยติดตาม>>>ทาง A BUILD แจงวา จะนัดประชุมหารือ กับทางเจาของโครงการ
และ ผูออกแบบ เพื่อหาขอสรุปตอไป
3.10 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง SC ASSET แจงวาจะติดตามแบบ Interior ให
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD

SC ASSET

หนา 5 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34

ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางานฐานราก ZONE ลึก ประจําสัปดาห
วันที่ 25 มี.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตฐานราก F10024
100%
2. เทคอนกรีตฐานราก F1007
100%
3. เทคอนกรีตฐานราก F10010A
0%
100%
4. เทคอนกรีตฐานราก F10010B
0%
100%

4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
3
2. ชางไม+ชางปูน
12
3. ชางแหล็ก
15
4. ชางไฟ
4
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
8
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
15
9. คนงานในแคมป
11
รวม
79
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
4
17
25
4
2
8
2
21
83

หนา 6 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

5.

รายละเอียด
4.3 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
- สัปดาหนี้
1.เทคอนกรีต ฐานราก F1004A และ F1002 Gl 2/A-E
2.รื้อถอน Bracing ค้ํายันระบบปองกันดินพัง
- สัปดาหหนา
1.รื้อถอน SHEET PILE ,KING POST และ PLAT FORM บริเวณผนังลิฟต
2.ติดตั้ง Tower Crane
3.ผูกเหล็กผนัง LIFT และเริ่มติดตั้ง SLIP FORM
- สัปดาหถัดไป
1.งานถังเก็บน้ําใตดิน
วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
96% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 26 ขอ
- ดําเนินการแลว 25 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.พื้นที่จัดเก็บกองเหล็กจมลงดิน>>>PREBUILT แจงวาจะแกไขภายในสัปดาหนี้
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 94 ขอ
- ดําเนินการแลว 93 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.หองน้ําไมเพียงพอตอจํานวนแรงงาน>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
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ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT
ครั้งที่ 1

25/03/56

PRE BUILT

05/04/56

หนา 7 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 10
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34

ลําดับ
รายละเอียด
6. วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
- ไมมี
7. วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT ทํา 3 Month ของเดือน เม.ย. 56 สงใหทาง
A BUILD พิจารณาตอไป โดย 3 MONTH ทางผูรับจางตองทําสงใหทาง A BUILD
พิจารณาทุกเดือน
8.

วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 5 เม.ย. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 15.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 8 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 12
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 ติดตามแบบ Combine ฐานTOWER CRANE , ทอ
ระบายน้ํา และ Duct Bank
3.3 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.4 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.5 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ผุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.6 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY
3.7 ติดตามแผนงาน 3 MONTH
3.8 ติดตามงานเปลี่ยนแปลงลิฟต SERVICE
3.9 ติดตามงาน PRESENT ของ บ.กําจัดปลวก
3.10 ติดตามเอกสารงานเพิ่ม-ลด ถนนรอบโครงการ

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 12 วันที่ (19-04-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 12
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด
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หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

สําเนาเรียน

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-11/56
ครั้งที่ 11
THE CREST sukhumvit 34
วันจันทรที่ 5 เมษายน 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
:
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณประวีณา ดีพรอม

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร

:
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หนา 1 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

กําหนด

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ผูดําเนินการ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว อยูระหวางการ
ตรวจสอบของ BEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในราง
สัญญา ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD
ไดปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET พิจารณา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
1.1.1.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุม
ตอไป>>>BEWTECH แจงสงภายหลังการประชุม>>> A BUILD ไดรับและตรวจสอบ
แลว มี Comment ใหแกไข>>>BEWTECH แจงวาจะแกไขและสงไดภายในวันที่ 10 เม.ย.
56
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ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

หนา 2 จาก 8

10/04/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.2 ติดตามแบบ Combine ฐาน Tower Crane ,ทอระบายน้ํา และทอ Duct Bank
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ทําแบบ COMBINE ระหวาง แนวทอระบาย
น้ํากับฐาน Tower Crane แลวสงตอให BEWTECH ทําแบบ Combine กับ Duct Bank
ระบบไฟฟาใตดินตอไป โดยถาแลวเสร็จสงให A BUILD พิจารณาตอไป>>> ทาง
A BUILD เสนอใหแนวทอระบายน้ําขนานกับแนวถนนของโครงการและทํารางวีเพื่อ
รับน้ําฝนจากถนนแลวระบายลงบอพัก>>>PREBUILT แจงวาสามารถทําได>>>
A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการทําแบบ Combine ดังกลาว>>>
A BUILD แจงวาทาง PREBUILT ไดสง ตําแหนง ฐาน TOWER CRANE มาแลว แต
เนื่องจาก ฐานดังกลาวเชื่อมตอกับฐานรากโครงสรางอาคาร A BUILD แจงใหแกไข
>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะปรับขนาดฐาน TOWER CRANE ใหเล็กลงและ ทํา
Shop Drawing ตําแหนงฐาน Tower Crane สงให A BUILD พิจารณาตอไป>>>
A BUILD พิจารณา ขนาดและตําแหนงฐาน Tower crane ที่ทาง PREBUILT ปรับแก
แลวและทาง BEWTECH แจงวา ตําแหนงดังกลาวไมมีผลกระทบตองานระบบ
3.3 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงสงวันนี้ วันที่ 5 เม.ย. 56
3.4 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจากแบบ Soft Scape และ Hard Scape
- ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม>>>
ปจจุบัน ทาง BEWTECH ไดตรวจสอบและเสนอ VO ใหทาง A BUILD แลว>>>อยู
ในขั้นตอนการตรวจสอบของ A BUILD>>>ทาง A BUILD แจงวา ไดประชุมหารือ
กับทางเจาของโครงการและผูออกแบบแลว โดยในสวนงาน Landscape ที่เพิ่มขึ้นจาก
แบบงานระบบประกอบอาคาร ไดขอสรุปวา จะใหทาง BEWTECH
ReDESIGN งานระบบในแบบ LANDSCAPE ใหม โดยใหใกลเคียงรูปแบบการ Design
ของงาน LANDSCAPE เดิม เพื่อใหไดราคาใกลเคียงกับ Budget ของโครงการที่ตั้งไว
-
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ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 3 จาก 8

5/04/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
3.5 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ ทุกฝาย/รับทราบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ซึ่งทาง บริษัท ENVI RESEARCH จะสงผลการทดสอบการวัด
คาคุณภาพตางๆหนาสนาม ดังนี้
1.ผลการวัดคาแรงสั่นสะเทือนและวัดเสียง จะตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง คาที่วัดได
ประจําเดือนก.พ. 56 ผานเกณฑมาตรฐาน สวนเดือน มี.ค. 56 อยูในขั้นตอนการ
รวบรวมขอมูล
2. ผลการวัดคาความหนาแนนของฝุน สัปดาหที่ 3 ยังไมไดรับผลการวัด>>>ทาง
A BUILD แจงวาสัปดาหที่ 3 และ 4 ผลการวัดผานเกณฑมาตรฐาน
3.6 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
A BUILD
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง A BUILD และ SC ASSET แจงวาจะติดตามแบบ Interior ใหตอไป
3.7 ติดตามแผนงาน 3 Month
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT ทํา 3 Month ของเดือน เม.ย. 56 สงใหทาง
PREBUILT
A BUILD พิจารณาตอไป โดย 3 MONTH ทางผูรับจางตองทําสงใหทาง A BUILD
พิจารณาทุกเดือน>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการและสงให A BUILD พิจารณา
\
ตอไป
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หนา 4 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 5 เม.ย. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตฐานราก F10024
100%
2. เทคอนกรีตฐานราก F1007
100%
3. เทคอนกรีตฐานราก F10010A
100%
4. เทคอนกรีตฐานราก F10010B
100%
5. งานตอก SHEET PILE ฐานรากตื้น
100%
6. งานรื้อถอน Bracing ค้ํายัน
100%
7. งานรื้อถอน Sheetpile และ King Post
100%
(บริเวณผนังลิฟต)
4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
4
2. ชางไม+ชางปูน
17
3. ชางแหล็ก
25
4. ชางไฟ
4
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
8
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
21
9. คนงานในแคมป
รวม
83
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
3
17
15
4
2
8
2
15
19
83

หนา 5 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

5.

รายละเอียด
4.3 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
- สัปดาหนี้
1.งานรื้อถอน SHEET PILE ระบบปองกันดินพังใหแลวเสร็จ 100%
- สัปดาหหนา
1.เทคอนกรีตฐานราก F1004A และ F1002 GL. 2
2.เทคอนกรีตฐานราก F1004B และ F1003 GL. 11
3.ติดตั้ง SLIP FORM
4.เทคอนกรีตผนังลิฟต
- สัปดาหถัดไป
1.วันหยุดเทศกาลสงกรานต
วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
94% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 30 ขอ
- ดําเนินการแลว 29 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.สายไฟเชื่อมตอไปยังฐาน TOWER CRANE ใหติดตั้งใหปลอดภัย ปจจุบันวางบน
พื้น>>>PREBUILT แจงวาจะหาวิธีทางแกไขตอไป
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 95% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 136 ขอ
- ดําเนินการแลว 133 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 3 ขอ ดังนี้
1.ปายขอปฏิบัติในแคมปคนงานยังไมไดติดตั้ง
2.ไมมีปายประชาสัมพันธการรณรงคตางๆภายในแคมป
3.ไมมีภาชนะใสขยะมูลฝอยที่ชัดเจน
>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

PRE BUILT

หนา 6 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
ผูดําเนินการ
6. วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที
7. วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจงวา ทาง SC ASSET จะเปลี่ยนแปลงขนาดลิฟต SERVICE เพื่อใหลูกคา ทุกฝาย/รับทราบ
สามารถขนยายวัสดุอุปกรณหรือเฟอรนิเจอร ไดสะดวกขึ้น โดยเบื้องตนใหทาง บ.MITZU
ตรวจสอบวาสามารถเพิ่มระดับฝาไดหรือไม ถาสามารถทําได อาจจะไมตองเปลี่ยนแปลง
ขนาดผนังลิฟต
7.2 ทาง A BUILD แจงวาไดตรวจสอบเรื่องงานกําจัดปลวกของโครงการ โดยใน BOQ ของ
PREBUILT
ทาง PREBUILT จะไมมีระบบการวางทอกําจัดปลวก แตใน SPEC จะมีระบบการวางทอ
กําจัดปลวก การวางทอดังกลาวจะงายตอการมาฉีดพนเพิ่ม ถาไมมีการวางทอจะกําจัด
ปลวกอยางไร>>>ทาง A BUILD แจงให PREBUILT นัดตัวแทน บ.กําจัดปลวกมา
PRESENT ขั้นตอนและ แนวทางการดําเนินงานในโครงการ
7.3 ทาง A BUILD แจงวา เดิมพื้นที่โครงการจะเปนปมน้ํามันของ บ.CALTEX โดย บ.
ทุกฝาย/รับทราบ
CALTEX ไดมีการจาง บ.ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพดินแลว 1 ครั้ง ชวงงานเสาเข็มเจาะ>>>ทาง A BUILD แจง PREBUILT
วา ถาในกรณีชวงงานขุดดินเพื่อทําฐานรากแลวเกิดวาดินที่ขุดมีคุณภาพผิดปกติ เชน มี
คราบน้ํามันหรืออื่นๆ เนื่องจากมีสารปนเปอน ขอใหแจงทาง A BUILD เพื่อที่จะไดแจงบ.
ที่ปรึกษาของ บ.CALTEX มาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินตอไป
7.4 ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
PREBUILT
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว>>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด งาน
ถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป
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หนา 7 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 11
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
8. วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 19 เม.ย. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 11.30 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 8 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 13
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.3 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.4 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ผุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.5 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY
3.6 ติดตามแผนงาน 3 MONTH
3.7 ติดตามงานเปลี่ยนแปลงขนาดลิฟต SERVICE
3.8 ติดตามงาน PRESENT ระบบปองกันและกําจัดปลวก
3.9 ติดตามงานเพิ่ม-ลด ถนนรอบโครงการ
3.10 ติดตามขนาดความกวางประตูลิฟตโดยสาร
3.11 ติดตามงานลดระดับพื้นชั้น1บริเวณlobbyและหองสมุด
3.12 ติดตามสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
3.13 ติดตามขนาด Sump ในหองปม
3.14 ติดตามแบบงานระบบหองพัก TYPE A1+A1A(L)

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ
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หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 13
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 13 วันที่ (26-04-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

สําเนาเรียน

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-12/56
ครั้งที่ 12
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 19 เมษายน 2556
10.00. น. – 11.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
:
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

:

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณศุภชัย พุทธิมา
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล

คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส

:
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หนา 1 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด

กําหนด

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ทุกฝาย/รับทราบ
2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว อยูระหวางการ
ตรวจสอบของ BEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในราง
สัญญา ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD
ไดปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET พิจารณา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุม
ตอไป>>>BEWTECH แจงสงภายหลังการประชุม>>> A BUILD ไดรับและตรวจสอบ
แลว มี Comment ใหแกไข>>>BEWTECH แจงวาจะแกไขและสงไดภายในวันที่ 10 เม.ย.
56
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ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

หนา 2 จาก 8

10/04/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.2 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงสง วันที่ 5 เม.ย. 56>>>A BUILD ไดรับแลว อยู
ระหวางการตรวจสอบ
3.3 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจากแบบ Soft Scape และ Hard Scape
- ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม>>>
ปจจุบัน ทาง BEWTECH ไดตรวจสอบและเสนอ VO ใหทาง A BUILD แลว>>>อยู
ในขั้นตอนการตรวจสอบของ A BUILD>>>ทาง A BUILD แจงวา ไดประชุมหารือ
กับทางเจาของโครงการและผูออกแบบแลว โดยในสวนงาน Landscape ที่เพิ่มขึ้นจาก
แบบงานระบบประกอบอาคาร ไดขอสรุปวา จะใหทาง BEWTECH Re-DESIGN
งานระบบในแบบ LANDSCAPE ใหม โดยใหใกลเคียงรูปแบบการ Design ของงาน
LANDSCAPE เดิม เพื่อใหไดราคาใกลเคียงกับ Budget ของโครงการที่ตั้งไว
3.4 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ตั้งแตเดือนเมษายน คือ อยูในชวงงานกอสราง จะมีการ
ตรวจวัดดังนี้ การตรวจวัดเสียง วัดความหนาแนนของฝุน วัดคุณภาพน้ําทิ้ง และ วัด
คุณภาพอากาศ โดยการวัดดังกลาวทั้งหมด จะเหลือการตรวจเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง
ทาง บริษัท ENVI RESEARCH ไดสงผลการทดสอบการวัดคาคุณภาพตางๆ
ประจําเดือน เม.ย. 56 ดังนี้
1.ผลการวัดเสียง ผลการทดสอบผานเกณฑมาตรฐาน
2.ผลการวัดแรงสั่นสะเทือน. ผลการทดสอบผานเกณฑมาตรฐาน
3.ผลการวัดความหนาแนนฝุน ในวันที่ 8- 9 เม.ย. 56 ผลการทดสอบไมผานเกณฑ
มาตรฐาน>>>ทาง PREBUILT ชี้แจงวาชวงของการตรวจสอบดังกลาวอยูในชวงงาน
รื้อถอน Platform จึงทําใหมีฝุนในปริมาณมาก โดยจะทําการแกไขในชวงที่มีฝุนมาก
จะทําการฉีดพรมน้ําเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 3 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.ผลการวัดคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศ ทาง ENVI แจงวาอยูในชวงการวิเคราะห
ขอมูล
3.5 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง A BUILD แจงวาผูออกแบบ INTERIOR ไดออกแบบเสร็จแลว และ
จะสงตอใหทาง SC ASSET ตอไป ซึ่งแบบดังกลางทาง SC ASSET จะสงให
ABUILD เพื่อสงตอใหผูรับจางตอไป
3.6 ติดตามแผนงาน 3 Month
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT ทํา 3 Month ของเดือน เม.ย. 56 สงใหทาง
A BUILD พิจารณาตอไป โดย 3 MONTH ทางผูรับจางตองทําสงใหทาง A BUILD
พิจารณาทุกเดือน>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการและสงให A BUILD พิจารณา
ตอไป>>> PREBUILT แจงวาชวงตนสัปดาหหนา สามารถสงใหพิจารณาได
3.7 ติดตามงานเปลี่ยนแปลงขนาดลิฟต SERVICE
- ทาง A BUILD แจงวา ทาง SC ASSET จะเปลี่ยนแปลงขนาดลิฟต SERVICE เพื่อให
ลูกคาสามารถขนยายวัสดุอุปกรณหรือเฟอรนิเจอร ไดสะดวกขึ้น โดยเบื้องตนใหทาง
บ.MITZU ตรวจสอบวาสามารถเพิ่มระดับฝาไดหรือไม ถาสามารถทําได อาจจะไม
ตองเปลี่ยนแปลงขนาดผนังลิฟต>>>ทาง A BUILD แจงวาขนาดกวางของลิฟต
SERVICE ไมขยายแลว เนื่องจากสามารถเพิ่มความสูงของระดับฝาลิฟต จากเดิม 2.3
เมตร เปน 2.6 เมตรได
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

\

หนา 4 จาก 8

23/04/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

4.

รายละเอียด
3.8 ติดตามงาน PRESENT ระบบปองกันและกําจัดปลวก
- ทาง A BUILD แจงวาไดตรวจสอบเรื่องงานกําจัดปลวกของโครงการ โดยใน BOQ
ของทาง PREBUILT จะไมมีระบบการวางทอกําจัดปลวก แตใน SPEC จะมีระบบการ
วางทอกําจัดปลวก การวางทอดังกลาวจะงายตอการมาฉีดพนเพิ่ม ถาไมมีการวางทอ
จะกําจัดปลวกอยางไร>>>ทาง A BUILD แจงให PREBUILT นัดตัวแทน บ.กําจัด
ปลวกมา PRESENT ขั้นตอนและ แนวทางการดําเนินงานในโครงการ>>>ทาง
PREEBUILT แจงวาไดทําการนัดหมาย แลว รอเรื่องกําหนดวันและเวลาที่ บ.กําจัด
ปลวกจะเขามา PRESENT โดยจะแจงให A BUILD ทราบตอไป
3.9 ติดตามงาน เพิ่ม-ลดถนนรอบโครงการ
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว >>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
งานถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 สัปดาห หรือสง
กอนวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อให A BUILD พิจารณาตอไป
วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 19 เม.ย. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. งานตอก SHEET PILE ฐานรากตื้น
100%
2. งานรื้อถอน Bracing ค้ํายัน
100%
3. งานรื้อถอน Sheetpile และ King Post
100%
(บริเวณผนังลิฟต)
4. เทคอนกรีต ฐานราก F2 GL 2/E
100%
5. เทคอนกรีต ฐานราก F4A GL 2/B
100%
6. เทคอนกรีต ฐานราก F4B GL 11/D
100%
7. งานรื้อ Platform
100%

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 12 (19-04-56)

ผูดําเนินการ

กําหนด

PREBUILT

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 5 จาก 8

17/04/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.2 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
3
2. ชางไม+ชางปูน
17
3. ชางแหล็ก
15
4. ชางไฟ
4
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
8
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
15
9. คนงานในแคมป
19
รวม
83
4.3 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
- สัปดาหนี้
1.เทคอนกรีตฐานราก F1003 B/11
2.เทคอนกรีตฐานราก F1002 E/2
3.ติดตั้ง SLIP FORM
4.เทคอนกรีตพื้นถังเก็บน้ําใตดิน
- สัปดาหหนา
1.เทคอนกรีตผนัง PUMP ROOM
2.เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ําใตดิน
3.เทคอนกรีตผนังลิฟต
- สัปดาหถัดไป
1.ขุดดินและเทคอนกรีต ฐานราก Zone ที่เหลือ
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
3
13
15
4
2
8
2
14
61

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 6 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
5. วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 31 ขอ
- ดําเนินการแลว 31 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 0 ขอ
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 136 ขอ
- ดําเนินการแลว 135 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.ไมมีภาชนะใสขยะมูลฝอยที่ชัดเจน
>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการตอไป
6.

7.

วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที>>>ดําเนินการแลวเสร็จ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจงวา เรื่องทาง SC ASSET มีตองการจะเพิ่มขนาดความกวางประตูลิฟต
โดยสารเดิมจาก 1.00 เปน 1.10 เมตร และทาง A BUILD ไดตรวจสอบแลววาถาเพิ่มขนาด
ประตูเปน 1.10 เมตร ตองขยายขนาดปลองลิฟต>>>ทาง A BUILD ตองการให
PREBUILT กําหนดวาทาง SC ASSET ตองแจงยืนยันการเพิ่มขนาดวันที่เทาไหร ที่ยังคง
สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได>>>ทาง PREBUILT แจงวากําหนด เทวันที่ 28 เม.ย.56 แต
กอนหนานั้นตองเขาแบบ SLIP FORM จึงขอใหทาง SC ASSET กําหนดขนาดดังกลาว
ภายในวันเสารที่ 20 เม.ย. 56 >>>ทาง A BUILD จะแจงใหทาง SC ASSET รับทราบตอไป

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 12 (19-04-56)

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT
ครั้งที่1

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 7 จาก 8

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 12
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

8.

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
ทาง A BUILD แจงวา เรื่องทาง SC ASSET ตองการจะลดขนาดพื้นบริเวณ LOBBY และ
หองสมุด เพื่อเพิ่มความสูงของฝา เดิมจากระดับ +1.00 เมตรลดระดับอีก 30 เซนติเมตร
เปน +0.70 เมตร ซึ่งปจจุบันรอทาง SC ASSET ยืนยันเรื่องการลดระดับพื้นดังกลาว
ทาง BEWTECH แจงวา ตองการใหทาง SC ASSET สรุป เรื่องขอมูลของ สุขภัณฑ
A BUILD
เครื่องดูดควันชุดครัว เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ํารอนใตเคารเตอรอางลางหนา เพื่อ
เพื่อที่ทาง BEWTECH จะใชเปนขอมูลในการดําเนินการติดตั้งงานระบบที่ใชเชื่อมตอกับ
วัสดุอุปกรณดังกลาวตอไป
ทาง BEWTECH สอบถามเรื่อง Floor Drain ที่ใชในหองพัก ใชตามในหองตัวอยางหรือไม ทุกฝาย/รับทราบ
และบริเวณพื้นที่สวนกลางจะใชเปนแบบใด>>>ทาง A BUILD แจงวา วัสดุตางๆตอง
เสนอขอนุมัติวัสดุ สงใหทาง A BUILD และ ทาง SC ASSET พิจาราณาตรวจสอบ ซึ่ง
บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุเพื่อใหเหมาะกับโครงการ
ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT และ BEWTECH นัดวันเริ่มจัดการประชุม Coทุกฝาย/รับทราบ
>>>ในที่ประชุมกําหนดเปนวันศุกรสัปดาหหนา เวลา 16.00 น.
ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH กําหนดขนาดของ SUMP ในหองปม เพื่อใช
BEWTECH
กําหนดในแบบงานโครงสรางดังกลาวตอไป>>>BEWTECH แจงวาจะทําแบบสงใหทาง
A BUILD พิจารณาตอไป
ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ทราบเรื่อง
BEWTECH
หองพัก TYPE A1+A1A(L) ชั้น 23 – 27 แบบงานระบบยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหตรง
กับแบบสถาปตยกรรม ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบและทําแบบดังกลาวตอไป

วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 26 เม.ย. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 11.30 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 8 จาก 8

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 14
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.2 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.3 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจาก
แบบ SoftScape และ HardScape
3.4 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.5 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY
3.6 ติดตามแผนงาน 3 MONTH
3.7 ติดตามงาน PRESENT ระบบปองกันและกําจัดปลวก
3.8 ติดตามงานเพิ่ม-ลด ถนนรอบโครงการ
3.9 ติดตามสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
3.10 ติดตามแบบงานระบบหองพัก TYPE A1+A1A(L)
3.11 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
3.12 ติดตามตําแหนง ลิฟตโดยสารชั่วคราว PREBUILT
3.13 ติดตามงาน DROP พื้นโถง Corridor
3.14 ติดตามงาน DROP พื้นหองน้ํา
3.15 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 14 วันที่ (3-05-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 14
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด
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หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

สําเนาเรียน

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-12/56
ครั้งที่ 13
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2556
10.00. น. – 11.30 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณเฉลิมชัย วงษสุนทร
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET) คุณณตศพงษ สกุลนัธที

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

:

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล

คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณศุภกร สุขเมือง

:
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หนา 1 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

1.

วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
ทุกฝาย/รับทราบ

2.

1.1 ทาง A BUILD แจงวาจากการตรวจวัดคุณภาพความหนาแนนของฝุน ของเดือน เม.ย. 56
เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 56 มีผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึงตองมีการ
ตรวจวัดซอมแกไข ซึ่งทาง ENVI แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาวจะมีคาใชจาย>>>
ทาง A BUILD แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาว คาใชจายจะใหทาง PREBUILT เปน
ผูดําเนินการ โดยคาดวา ทาง ENVI จะเขามาตรวจวัดแกไขภายในสัปดาหหนา
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ทุกฝาย/รับทราบ

3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ ทุกฝาย/รับทราบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา>>> PREBUILT ไดรับสัญญาแลว อยู
ระหวางการลงนามของ PREBUILT
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง A BUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลว อยูระหวางการ
ทุกฝาย/รับทราบ
ตรวจสอบของ BEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในราง
สัญญา ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD
ไดปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET
พิจารณา>>>อยูในชวงการปรับแก Mile Stone

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 13 (26-04-56)

หนา 2 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

3.1.2 แผนงานกอสรางหลักและจุดตรวจสอบ
3.1.2.1 แผนงานกอสรางหลัก BEWTECH
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงวาได พิจารณาอนุมัติแผนงานกอสรางหลักจากทาง PREBUILT แลว
เสร็จ และจะสงแผนงานดังกลาวให BEWTECH ภายหลังจากการประชุม
ตอไป>>>BEWTECH แจงสงภายหลังการประชุม>>> A BUILD ไดรับและตรวจสอบ
แลว มี Comment ใหแกไข>>>BEWTECH แจงวาจะแกไขและสงไดภายในวันที่ 10 เม.ย.
56>>>อยูในชวงการปรับแก Mile Stone
3.2 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงสง วันที่ 5 เม.ย. 56>>>A BUILD ไดรับแลว อยู
ระหวางการตรวจสอบ>>>A BUILD ตรวจสอบแลวมี Comment ดังนี้
1) ในการวัดระยะหางจากเขตที่ดินถึงขอบตัวอาคาร ระยะที่วัด ตองตั้งฉากกับแนว
เขตที่ดิน
2) ใหแสดงระยะหางจากขอบเขตที่ดินถึงตัวอาคารทั้ง 2 แนวแกน ในแนว แกน X
และ แนวแกน Y
3.3 ติดตามงานตรวจสอบ SPEC ของงานระบบไฟฟาจากแบบ Soft Scape และ Hard Scape
\
- ทาง SC ASSET แจงใหทางฝายกอสราง ชวยตรวจสอบ ระบบ Lighting จาก แบบ
ทุกฝาย/รับทราบ
SoftScape และ Hardscape เปรียบเทียบวาตรงกับ SPEC ของโครงการหรือไม>>>
ปจจุบัน ทาง BEWTECH ไดตรวจสอบและเสนอ VO ใหทาง A BUILD แลว>>>อยู
ในขั้นตอนการตรวจสอบของ A BUILD>>>ทาง A BUILD แจงวา ไดประชุมหารือ
กับทางเจาของโครงการและผูออกแบบแลว โดยในสวนงาน Landscape ที่เพิ่มขึ้นจาก
แบบงานระบบประกอบอาคาร ไดขอสรุปวา จะใหทาง BEWTECH Re-DESIGN
งานระบบในแบบ LANDSCAPE ใหม โดยใหใกลเคียงรูปแบบการ Design ของงาน
LANDSCAPE เดิม เพื่อใหไดราคาใกลเคียงกับ Budget ของโครงการที่ตั้งไว>>>ทาง
A BUILD แจงวา เรื่องดังกลาว จะนําไปพูดคุยในการประชุม Project Meeting
File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 13 (26-04-56)

หนา 3 จาก 10

กําหนด

3 /5/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
3.4 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ ทุกฝาย/รับทราบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ตั้งแตเดือนเมษายน คือ อยูในชวงงานกอสราง จะมีการ
ตรวจวัดดังนี้ การตรวจวัดเสียง วัดความหนาแนนของฝุน วัดคุณภาพน้ําทิ้ง และ วัด
คุณภาพอากาศ โดยการวัดดังกลาวทั้งหมด จะเหลือการตรวจเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง
ทาง บริษัท ENVI RESEARCH ไดสงผลการทดสอบการวัดคาคุณภาพตางๆ
ประจําเดือน เม.ย. 56 ดังนี้
1.ผลการวัดเสียง ผลการทดสอบผานเกณฑมาตรฐาน
2.ผลการวัดแรงสั่นสะเทือน. ผลการทดสอบผานเกณฑมาตรฐาน
3.ผลการวัดความหนาแนนฝุน ในวันที่ 8- 9 เม.ย. 56 ผลการทดสอบไมผานเกณฑ
มาตรฐาน>>>ทาง PREBUILT ชี้แจงวาชวงของการตรวจสอบดังกลาวอยูในชวงงาน
รื้อถอน Platform จึงทําใหมีฝุนในปริมาณมาก โดยจะทําการแกไขในชวงที่มีฝุนมาก
จะทําการฉีดพรมน้ําเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
4.ผลการวัดคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศ ทาง ENVI แจงวาอยูในชวงการวิเคราะห
ขอมูล
3.5 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
ทุกฝาย/รับทราบ
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง A BUILD แจงวาผูออกแบบ INTERIOR ไดออกแบบเสร็จแลว และ
จะสงตอใหทาง SC ASSET ตอไป ซึ่งแบบดังกลางทาง SC ASSET จะสงให ABUILD
เพื่อสงตอใหผูรับจางตอไป
3.6 ติดตามแผนงาน 3 Month
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT ทํา 3 Month ของเดือน เม.ย. 56 สงใหทาง
ทุกฝาย/รับทราบ
A BUILD พิจารณาตอไป โดย 3 MONTH ทางผูรับจางตองทําสงใหทาง A BUILD
พิจารณาทุกเดือน>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการและสงให A BUILD พิจารณา
ตอไป>>> PREBUILT แจงวาชวงตนสัปดาหหนา สามารถสงใหพิจารณาได
\
>>>PREBUILT สงในที่ประชุม

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 13 (26-04-56)

หนา 4 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

3.7 ติดตามงาน PRESENT ระบบปองกันและกําจัดปลวก
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงวาไดตรวจสอบเรื่องงานกําจัดปลวกของโครงการ โดยใน BOQ
ของทาง PREBUILT จะไมมีระบบการวางทอกําจัดปลวก แตใน SPEC จะมีระบบการ
วางทอกําจัดปลวก การวางทอดังกลาวจะงายตอการมาฉีดพนเพิ่ม ถาไมมีการวางทอ
จะกําจัดปลวกอยางไร>>>ทาง A BUILD แจงให PREBUILT นัดตัวแทน บ.กําจัด
ปลวกมา PRESENT ขั้นตอนและ แนวทางการดําเนินงานในโครงการ>>>ทาง
PREEBUILT แจงวาไดทําการนัดหมาย แลว รอเรื่องกําหนดวันและเวลาที่ บ.กําจัด
ปลวกจะเขามา PRESENT โดยจะแจงให A BUILD ทราบตอไป>>>ทาง
PREEBUILT แจงวา บ.กําจัดปลวก จะเขามา Present ในวันที่อังคารที่ 30 เม.ย. 56
เวลา 14.00 น.
3.8 ติดตามงาน เพิ่ม-ลดถนนรอบโครงการ
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
สัปดาหที่ 1
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว >>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
งานถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 สัปดาห หรือ
สงกอนวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อให A BUILD พิจารณาตอไป
3.9 ติดตามขนาดความกวางประตูลิฟตโดยสารโครงการ
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องทาง SC ASSET มีตองการจะเพิ่มขนาดความกวางประตู
ลิฟตโดยสารเดิมจาก 1.00 เปน 1.10 เมตร และทาง A BUILD ไดตรวจสอบแลววาถา
เพิ่มขนาดประตูเปน 1.10 เมตร ตองขยายขนาดปลองลิฟต>>>ทาง A BUILD ตองการ
ให PREBUILT กําหนดวาทาง SC ASSET ตองแจงยืนยันการเพิ่มขนาดวันที่เทาไหร
ที่ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได>>>ทาง PREBUILT แจงวากําหนด เทวันที่ 28
เม.ย.56 แตกอนหนานั้นตองเขาแบบ SLIP FORM จึงขอใหทาง SC ASSET กําหนด
ขนาดดังกลาว>>>แจงยืนยันไมขยายขนาดประตูลิฟต

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 13 (26-04-56)

หนา 5 จาก 10

กําหนด

17/04/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.10 ติดตามงานลดระดับพื้นชั้น1 บริเวณ LOBBY และหองสมุด
- ทาง A BUILD แจงวา ทาง SC ASSET ตองการลดขนาดพื้นบริเวณ LOBBY และ
หองสมุด เพื่อเพิ่มความสูงเของฝา เดิมจากระดับ +1.00 เมตรลดระดับอีก 30
เซนติเมตร เปน +0.70 เมตร ซึ่งปจจุบันรอทาง SC ASSET ยืนยันเรื่องการลดระดับ
พื้นดังกลาว>>>SC ASSET แจงยืนยันวาใหลดระดับพื้นดังกลาว>>> ทาง
BEWTECH และ PREBUILT แจงวาไมมีผลกระทบใดๆ สามารถดําเนินการได>>>
ทาง A BUILD แจงวา ถา PREBUILT และ BEWTECH พบปญหาหรือผลกระทบ
สามารถแจง A BUILD ได
3.11 ติดตามงานสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
- ทาง BEWTECH แจงวา ตองการใหทาง SC ASSET สรุปเรื่องขอมูลสุขภัณฑ
เครื่องดูดควันชุดครัว เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ํารอนใตเคาเตอรอางลางหนา
เพื่อที่ทาง BEWTECH จะใชเปนขอมูลในการดําเนินการติดตั้งงานระบบที่ใชเชื่อมตอ
กับวัสดุอุปกรณดังกลาวตอไป>>> ทาง A BUILD แจง ดังนี้
(1) เครื่องดูดควันชุดครัว ทาง A BUILD แจงวาได รับทราบขอมูล รุน และ SPEC
โดย ทาง A BUILD จะตรวจสอบกอนและสงให BEWTECH ใชเปนขอมูล
ตอไป
(2) เครื่องทําน้ํารอนใตเคารเตอรอางลางหนา ใหทาง BEWTECH สรุปขอมูลการ
ออกแบบกระแสไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอของเครื่องทําน้ํารอน แตละ TYPE หองน้ํา
เพื่อสงใหทาง SC ASSET ใชเปนขอมูลในการสรุป ยี่หอและรุนเครื่องทําน้ํารอน
ดังกลาวตอไป
(3) เครื่องปรับอากาศ ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH สง 1.รายการคํานวณ
ของแตละ TYPE หองพัก 2. จํานวนเครื่องปรับอากาศ และ 3.ขนาด BTU >>>
ทาง A BUILD จะสงตอขอมูลดังกลาว ใหทาง DAIKIN เปนผูเตรวจสอบและ
เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมกับพื้นที่ภายในหองพักอีก
ครั้ง
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

A BUILD

BEWTECH

BEWTECH

หนา 6 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 26 เม.ย. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีต ฐานราก F2 GL 2/E
100%
2. เทคอนกรีต ฐานราก F4A GL 2/B
100%
3. เทคอนกรีต ฐานราก F4B GL 11/D
100%
4. งานรื้อ Platform
100%
5. งานผูกเหล็กผนังลิฟต ระดับ -0.80
90%
4.2 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
ลําดับ
รายการ
PLAN
สัปดาหนี้
1. ติดตั้งแบบหลอ Slip Form เสร็จ
27 เม.ย. 56
3. เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 1
28 เม.ย. 56
4. เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 2
1 พ.ค. 56
5. งานพื้นถังเก็บน้ํา
29 เม.ย. 56
6. งานตัดหัวเสาเข็มและทดสอบ
ฐานราก F2 และ F1 GL 1/H-I
29 เม.ย. 56
ฐานราก F2 และ F3 GL 2’/H-I
30 เม.ย. 56
ฐานราก F2 และ F3 GL 3’/H-I
1 พ.ค. 56
ฐานราก F1 และ F2 GL 4’/H-I
2 พ.ค. 56
สัปดาหหนา
7. งานผนังถังน้ําใตดิน
3 พ.ค. 56

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 13 (26-04-56)

ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ACTUAL

หนา 7 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.3 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
3
2. ชางไม+ชางปูน
13
3. ชางแหล็ก
15
4. ชางไฟ
4
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
8
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
14
9. คนงานในแคมป
รวม
61

5.

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
3
15
21
4
2
8
2
17
12
84

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
100% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 30 ขอ
- ดําเนินการแลว 30 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 0 ขอ
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 99% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 130 ขอ
- ดําเนินการแลว 129 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.จัดคนทําความสะอาดหองน้ําภายในหนวยงาน>>>PREBUILT แจงวาจะ
ดําเนินการตอไป
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ทุกฝาย/รับทราบ

PRE BUILT

หนา 8 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
6. วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที>>>ดําเนินการแลวเสร็จ
7. วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องพื้นที่ สําหรับตั้งสํานักงานสนามของ BEWTECH ที่ทาง
PREBUILT ตองจัดเตรียมให>>>ทาง PREBUILT แจงวา เนื่องจากปจจุบัน พื้นที่กอสราง
มีพื้นที่จํากัด ขอตรวจสอบเรื่องดังกลาวและจะแจงใหทราบภายหลังจากการประชุม>>>
ทาง A BUILD แจงสรุปวา ใหทาง BEWTECH เขามาประจําที่ สํานักงานสนามของ
A BUILD ชั่วคราวกอนได
7.2 ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องตําแหนงวาง ลิฟตโดยสารชั่วคราว ของทาง PREBUILT
โดยตําแหนงลิฟตดังกลาวที่ PREBUILT แจงจะอยูกึ่งกลางระหวางหองพัก 2 หอง และ มี
งานติดตั้ง CDU บริเวณดังกลาว ทาง SCASSET เกรงวา ถาตั้งในบริเวณนั้น อาจทําใหงาน
มีผลกระทบ เนื่องจาก มีงานระบบและทําให งานสงมอบหองแตละ Floor เสียพื้นที่ไป ชั้น
ละ 2 UNIT>>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวา สามารถขยับตําแหนงไมใหอยูกึ่งกลาง
ระหวางผนังหอง 2 หอง และไมกระทบตองานระบบไดหรือไม>>>PREBUILT แจงวาจะ
ตรวจสอบเรื่องดังกลาวตอไป
7.3 ทาง SC ASSET มีความตองการให DROP พื้นโถง CORRIDOR ใหต่ํากวาใหหัองพัก 2
cm >>>ใหทาง A BUILD และ PREBUILT ตรวจสอบวาสามารถทําไดหรือไม
7.4 ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่อง DROP หนาหองน้ํา>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะ
DROP พื้น POST-TENSION บริเวณดังกลาว 3 cm
7.5 ทาง PREBUILT แจงวา งานพื้นภายในหองพัก ทาง PREBUILT จะขัดพื้นคอนกรีตใหได
ระดับพอดีสําหรับงานปูพื้นไมภายในหองพัก โดยจะใชปูนเทปรับระดับผิวบางชวยแตงผิว
อีกครั้ง>>>ทาง SC ASSET แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทาง Supplier ของบริษัท
พื้นไม ENGINEER WOOD เรื่องการปูพื้นไมในลักษณะดังกลาว และตรวจสอบกับ
โครงการอื่นๆที่ผานมา วามีผลกระทบหรือขอควรระวังหรือไม เพราะงานปูพื้นไม
ดังกลาวจะปูดวยกาวยึดกับพื้นโดยตรง >>>ทาง PREBUILT จะตรวจสอบงานดังกลาว
ตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 9 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 13
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
8. วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 3 พ.ค. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 11.30 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 10 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 15
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.2 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.3 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.4 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY
3.5 ติดตามแผนงาน 3 MONTH
3.6 ติดตามงานเพิ่ม-ลด ถนนรอบโครงการ
3.7 ติดตามสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
3.8 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
3.9 ติดตามตําแหนง ลิฟตโดยสารชั่วคราว PREBUILT
3.10 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
3.11 ติดตามแบบ RE-DESIGN LANDSCAPE งานระบบ

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 15 วันที่ (17-05-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 15
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 15 วันที่ (17-05-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-14/56
ครั้งที่ 14
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ผูออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเอกพัชร ศุภรพนิตกุล

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณสราวุฒิ เจียมใจพร
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล

สําเนาเรียน :
File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 (03-05-56)

หนา 1 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด
วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ผูดําเนินการ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ทุกฝาย/รับทราบ

3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ ทุกฝาย/รับทราบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา>>> PREBUILT ไดรับสัญญาแลว อยู
ระหวางการลงนามของ PREBUILT
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
- ทาง ABUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลวอยูระหวางการ
ทุกฝาย/รับทราบ
ตรวจสอบของBEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในรางสัญญา
ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD ได
ปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET พิจารณา>>>
อยูในชวงการปรับแก Mile Stone>>>ทาง ABUILD แจงวาไดปรับแก Mile Stone และ
ขอความในสัญญาแลวเสร็จ จะสงสัญญาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบตอไป

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 (03-05-56)

หนา 2 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

3.2 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงสง วันที่ 5 เม.ย. 56>>>A BUILD ไดรับแลว อยู
ระหวางการตรวจสอบ>>>A BUILD ตรวจสอบแลวมี Comment ดังนี้
1) ในการวัดระยะหางจากเขตที่ดินถึงขอบตัวอาคาร ระยะที่วัด ตองตั้งฉากกับแนว
เขตที่ดิน
2) ใหแสดงระยะหางจากขอบเขตที่ดินถึงตัวอาคารทั้ง 2 แนวแกน ในแนว แกน X
และ แนวแกน Y
PREBUILT
>>> ทาง PREBUILT แจงวาจะสงภายในวันที่ 3 พ.ค. 56
3.3 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ ทุกฝาย/รับทราบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ตั้งแตเดือนเมษายน คือ อยูในชวงงานกอสราง จะมีการ
ตรวจวัดดังนี้ การตรวจวัดเสียง วัดความหนาแนนของฝุน วัดคุณภาพน้ําทิ้ง และ วัด
คุณภาพอากาศ โดยการวัดดังกลาวทั้งหมด จะเหลือการตรวจเพียงเดือนละ 1 ครั้ง>>>
ทาง A BUILD แจงวาผลการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ( EIA) ของเดือนเมษายน ไดตรวจสอบแลวเสร็จ รอบการตรวจวัดครั้ง
ตอไปคือ เดือน พ.ค. 56
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงวาจากการตรวจวัดคุณภาพความหนาแนนของฝุน ของเดือน
เม.ย. 56 เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 56 มีผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึง
ตองมีการตรวจวัดซอมแกไข ซึ่งทาง ENVI แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาวจะมี
คาใชจาย>>> ทาง A BUILD แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาว คาใชจายจะใหทาง \
PREBUILT เปนผูดําเนินการ โดยคาดวา ทาง ENVI จะเขามาตรวจวัดแกไขภายใน
สัปดาหหนา>>>ทาง PREBUILT แจงวา ภายหลังจากประชุม จะติดตามเรื่อง
ดังกลาว แลวจะแจงใหทราบตอไป

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 (03-05-56)

หนา 3 จาก 10

กําหนด

3 /5/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

3.4 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
A BUILD
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง A BUILD แจงวา ผูออกแบบ INTERIOR ไดออกแบบเสร็จแลว
และจะสงตอใหทาง SC ASSET ตอไป ซึ่งแบบดังกลางทาง SC ASSET จะสงให
ABUILD เพื่อสงตอใหผูรับจางตอไป>>>A BUILD แจงวาไดติดตามแบบดังกลาว
กับทาง ISO แลว ปจจุบันยังอยูในชวงการปรับแกอีกไมมาก คาดวาจะไดรับแบบ
ดังกลาวภายในสัปดาหหนา
3.5 ติดตามแผนงาน 3 Month
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT ทํา 3 Month ของเดือน เม.ย. 56 สงใหทาง
A BUILD พิจารณาตอไป โดย 3 MONTH ทางผูรับจางตองทําสงใหทาง A BUILD
พิจารณาทุกเดือน>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการและสงให A BUILD พิจารณา
ตอไป>>> PREBUILT แจงวาชวงตนสัปดาหหนา สามารถสงใหพิจารณาได
>>>PREBUILT สงในที่ประชุม>>>ทาง A BUILD ไดรับแลว
3.6 ติดตามงาน เพิ่ม-ลดถนนรอบโครงการ
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว >>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
งานถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 สัปดาห หรือ
สงกอนวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อให A BUILD พิจารณาตอไป
3.7 ติดตามงานสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
- ทาง BEWTECH แจงวา ตองการใหทาง SC ASSET สรุปเรื่องขอมูลสุขภัณฑ
ทุกฝาย/รับทราบ
เครื่องดูดควันชุดครัว เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ํารอนใตเคาเตอรอางลางหนา
เพื่อที่ทาง BEWTECH จะใชเปนขอมูลในการดําเนินการติดตั้งงานระบบที่ใชเชื่อมตอ
กับวัสดุอุปกรณดังกลาวตอไป>>>ทาง A BUILD แจง ดังนี้

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 (03-05-56)

หนา 4 จาก 10

กําหนด

17 พ.ค. 56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
(1) เครื่องดูดควันชุดครัว ทาง A BUILD แจงวาได รับทราบขอมูล รุน และ SPEC ทุกฝาย/รับทราบ
โดย ทาง A BUILD จะตรวจสอบกอนและสงให BEWTECH ใชเปนขอมูล
ตอไป >>>ทาง ABUILD แจงวาไดสงขอมูลดังกลาวใหทาง BEWTECH แลว
(2) เครื่องทําน้ํารอนใตเคารเตอรอางลางหนา ใหทาง BEWTECH สรุปขอมูลการ
BEWTECH
ออกแบบกระแสไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอของเครื่องทําน้ํารอน แตละ TYPE หองน้ํา
เพื่อสงใหทาง SC ASSET ใชเปนขอมูลในการสรุป ยี่หอและรุนเครื่องทําน้ํารอน
ดังกลาวตอไป>>>ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวาเครื่องทําน้ําอุนยี่หอและรุน
ใดบางที่สามารถติดตั้งได เพื่อที่จะใชเปนขอมูลแจงลูกคาตอไป
1) ทาง BEWTECH แจงวา จากการตรวจสอบ มี 2 ยี่หอ คือ ยี่หอ SIEMENS
และ ยี่หอ AEG ที่สามารถติดตั้งได เนื่องจาก มีขนาดเล็กเพียงพอสําหรับ
ติดตั้งใตตู
2) ทาง SC ASSET แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 1 ยี่หอ คือ
STIEBEL วา ขนาดเครื่องดังกลาวสามารถติดตั้งไดหรือไม
>>>ทาง SC ASSET แจงวา เบื้องตนอาจจะนัดตัวแทนจําหนายเครื่องทํา
น้ํารอนยี่หอ STEBEL เพื่อมา PRESENT เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทําน้ํา
รอนยี่หอดังกลาว
BEWTECH
(3) เครื่องปรับอากาศ ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH สง 1.รายการคํานวณ
ของแตละ TYPE หองพัก 2. จํานวนเครื่องปรับอากาศ และ 3.ขนาด BTU >>>
ทาง A BUILD จะสงตอขอมูลดังกลาว ใหทาง DAIKIN เปนผูเตรวจสอบและ
เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมกับพื้นที่ภายในหองพักอีก
ครั้ง >>>ทาง BEWTECH แจงวาสามารถสงขอมูลดังกลาวไดในวันที่ 15 พ.ค.
56>>>ทาง SC ASSET แจงวา อาจจะเปลี่ยนรุนของเครื่องปรับอากาศ จาก รุน
FTE เปน FT ทั้งหมด ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบราคา ถาเปน FT ทั้งหมด
ราคาเทาไหร และ ถาเปนรุน FTE ทั้งหมดราคาเทาไหร
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หนา 5 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.8 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องพื้นที่ สําหรับตั้งสํานักงานสนามของ BEWTECH ที่
ทาง PREBUILT ตองจัดเตรียมให>>>ทาง PREBUILT แจงวา เนื่องจากปจจุบัน
พื้นที่กอสรางมีพื้นที่จํากัด ขอตรวจสอบเรื่องดังกลาวและจะแจงใหทราบภายหลัง
จากการประชุม>>>ทาง A BUILD แจงสรุปวา ใหทาง BEWTECH เขามาประจําที่
สํานักงานสนามของ A BUILD ชั่วคราวกอนได>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะเดิน
ตรวจสอบพื้นที่กับทาง BEWTECH ภายหลังการประชุม

ผูดําเนินการ
PREBUILT ,
BEWTECH

3.9 ติดตามตําแหนง ลิฟตโดยสารชั่วคราว PREBUILT
PREBUILT ,
- ทาง SC ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องตําแหนงวาง ลิฟตโดยสารชั่วคราว ของทาง
BEWTECH
PREBUILT โดยตําแหนงลิฟตดังกลาวที่ PREBUILT แจงจะอยูกึ่งกลางระหวาง
หองพัก 2 หอง และ มีงานติดตั้ง CDU บริเวณดังกลาว ทาง SCASSET เกรงวา ถาตั้ง
ในบริเวณนั้น อาจทําใหงานมีผลกระทบ เนื่องจาก มีงานระบบและทําให งานสงมอบ
หองแตละ Floor เสียพื้นที่ไป ชั้นละ 2 UNIT>>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวา
สามารถขยับตําแหนงไมใหอยูกึ่งกลางระหวางผนังหอง 2 หอง และไมกระทบตองาน
ระบบไดหรือไม>>>PREBUILT แจงวาจะตรวจสอบเรื่องดังกลาวตอไป>>>ทาง
ABUILD แจงใหทาง BEWTECH และ PREBULIT ตรวจสอบถายายตําแหนงลิฟต
โดยสารชั่วคราวจากกึ่งกลางระหวางหอง TYPE C กับ TYPE A เปนยายไปไวหอง
TYPE A ทั้งหมด จะมีผลกกระทบหรือไมอยางไร
3.10 ติดตามงาน DROP พื้นโถง Corridor
- ทาง SC ASSET มีความตองการให DROP พื้นโถง CORRIDOR ใหต่ํากวาในหัองพัก ทุกฝาย/รับทราบ
2 cm >>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวาสามารถทําไดหรือไม>>> ทาง
PREBUILT แจงวา สามารถดําเนินการได และทาง PREBUILT แจงเพิ่มเติม วาจะ
DROP พื้น POST-TENSION บริเวณพื้นที่หองน้ํา 3 cm
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หนา 6 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

4.

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
3.11 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
- ทาง PREBUILT แจงวา งานพื้นภายในหองพัก ทาง PREBUILT จะขัดพื้นคอนกรีต ทุกฝาย/รับทราบ
ใหไดระดับพอดีสําหรับงานปูพื้นไมภายในหองพัก โดยจะใชปูนเทปรับระดับผิวบาง
ชวยแตงผิวอีกครั้ง>>>ทาง SC ASSET แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทาง
Supplier ของบริษัท พื้นไม ENGINEER WOOD เรื่องการปูพื้นไมในลักษณะ
ดังกลาว และตรวจสอบกับโครงการอื่นๆที่ผานมา วามีผลกระทบหรือขอควรระวัง
หรือไม เพราะงานปูพื้นไมดังกลาวจะปูดวยกาวยึดกับพื้นโดยตรง >>>ทาง
PREBUILT จะตรวจสอบงานดังกลาวตอไป>>>ทาง PREBUILT จะนัดตัวแทน
จําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS WOOD มา Present และพาไปชมตัวอยางการติดตั้ง
ตอไป
วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 3 พ.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตผนังลิฟต ครั้งที่ 1
100%
2. เทคอนกรีตพื้นถังน้ําใตดิน
100%
3. งานผูกเหล็กผนังลิฟต ระดับ -0.80
90%
100%
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ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 7 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.2 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
ลําดับ
รายการ
PLAN
สัปดาหกอน
1. ติดตั้งแบบหลอ Slip Form เสร็จ
27 เม.ย. 56
3. เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 1
28 เม.ย. 56
4. เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 2
1 พ.ค. 56
5.
6.

งานพื้นถังเก็บน้ํา
เทคอนกรีตผนังปม

29 เม.ย. 56
1 พ.ค. 56

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
ACTUAL
1 พ.ค.56
2 พ.ค. 5
เลื่อนเปน
สัปดาหนี้

2 พ.ค. 56
เลื่อนเปน
สัปดาหนี้

สัปดาหนี้
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เทคอนกรีตผนังปม
เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 2
งานผนังถังน้ําใตดิน
เทคอนกรีตฐานราก F1003 2’/H
เทคอนกรีตฐานราก F1002 GL3’/I
และ F1002 3’/I
เทคอนกรีตฐานราก F1002 2/G
เทคอนกรีตฐานราก F1003 3’/H
เทคอนกรีตฐานราก F1002 2/H
เทคอนกรีตฐานราก F1002 4’/H
และ F1001 4’/I
เทคอนกรีตฐานราก F1002 5’/G
และ F1001 5’/H’

5 พ.ค. 56
3 พ.ค. 56
4 พ.ค. 56
5 พ.ค. 56
6 พ.ค. 56
6 พ.ค. 56
7 พ.ค. 56
9 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
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หนา 8 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.3 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
3
2. ชางไม+ชางปูน
15
3. ชางแหล็ก
21
4. ชางไฟ
4
5. ชางประปา
2
6. SAFETY
8
7. SURVEY
2
8. กรรมกร
17
9. คนงานในแคมป
12
รวม
84

5.

ผูดําเนินการ

สัปดาหนี้
6
35
24
8
2
33
14
119

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
93% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 29 ขอ
- ดําเนินการแลว 27 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 2 ขอ
1.ไมสูบบุหรี่ในขณะทํางาน และกําหนดตําแหนงสูบบุหรี่ที่เหมาะสม
2.การกองวัสดุอุอปกรณ การกองเหล็กไมเรียบรอย
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 133 ขอ
- ดําเนินการแลว 131 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 2 ขอ ดังนี้
1.การกองวัสดุตองปดใหมิดชิด กองเหล็ก
2.หองน้ํา ชาย-หญิงสําหรับคนงานกอสรางไมเพียงพอ 20 คน /1หอง
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ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 9 จาก 10

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 14
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
6. วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที>>>ดําเนินการแลวเสร็จ
7. วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่อง ITEM งานที่เหลือจากงาน HARDSCAPE เพื่อเปน
ขอมูลปริมาณงาน ใหทางผูรับจางงาน SOFT SCAPE ใชประมูลงาน >>>ทาง ABUILD
แจงวา ปจจุบันทาง BEWTECH จะตอง RE-DESIGN งาน LAND SCAPE ใหม จึงควรรอ
ใหงานดังกลาวแลวเสร็จกอน>>>ทาง BEWTECH แจงวา งาน RE-DESIGN ถาใชวัสดุ
เดิม ราคาจะไมลด แตถา RE-DESIGN ใหม คือ ลด SPEC บางสวนเกรงวาจะไดวัสดุที่
ไมไดคุณภาพ>>>ทาง ABUILD แจงใหทาง BEWTECH ทําแบบ RE-DESIGN ใหมมา
นําเสนอ พรอมราคาแลว สงให ทาง ABUILD และ SC ASSET จะเปนผูพิจารณาตอไป

8.

วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 17 พ.ค. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 10 จาก 10

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 16
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

รายละเอียด

1.
2.
3.

เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.2 ติดตามงานสํารวจBase line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขต
ตัวอาคาร
3.3 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.4 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง LOBBY
3.5 ติดตามแผนงาน 3 MONTH
3.6 ติดตามงานเพิ่ม-ลด ถนนรอบโครงการ
3.7 ติดตามสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
3.8 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
3.9 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
3.10 ติดตามแบบ RE-DESIGN LANDSCAPE งานระบบ
3.11 ติดตามงานแบบขัดแยงหองพัก TYPE D3
3.12 ติดตามงานหอง STEAM ROOM

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 16 วันที่ (31-05-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 16
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
บานขางเคียง
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 16 วันที่ (31-05-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-15/56
ครั้งที่ 15
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

: คุณธวัช นิงสานนท
คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณศุภชัย พุทธิมา
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส

สําเนาเรียน :

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 15 (17-05-56)

หนา 1 จาก 12

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด
วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ผูดําเนินการ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ทุกฝาย/รับทราบ

3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ ทุกฝาย/รับทราบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา>>> PREBUILT ไดรับสัญญาแลว อยู
ระหวางการลงนามของ PREBUILT>>>ทาง A BUILD แจงวาPREBUILT ไดลงนามแลว
เสร็จ ปจจุบัน สงให SC ASSET ลงนาม
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง ABUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลวอยูระหวางการ
ตรวจสอบของBEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในรางสัญญา
ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD ได
ปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET พิจารณา>>>
อยูในชวงการปรับแก Mile Stone>>>ทาง ABUILD แจงวาไดปรับแก Mile Stone และ
ขอความในสัญญาแลวเสร็จ จะสงสัญญาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ตอไป>>>BEWTECH แจงวา ตรวจสอบแลว เห็นชอบกับรางสัญญา>>>ทาง SC ASSET
ทําสัญญาตัวจริงตอไป

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 15 (17-05-56)

หนา 2 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
3.2 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงสง วันที่ 5 เม.ย. 56>>>A BUILD ไดรับแลว อยู
ระหวางการตรวจสอบ>>>A BUILD ตรวจสอบแลวมี Comment ดังนี้
1) ในการวัดระยะหางจากเขตที่ดินถึงขอบตัวอาคาร ระยะที่วัด ตองตั้งฉากกับแนว
เขตที่ดิน
2) ใหแสดงระยะหางจากขอบเขตที่ดินถึงตัวอาคารทั้ง 2 แนวแกน ในแนว แกน X
และ แนวแกน Y
PREBUILT
>>>ทาง A BUILD ไดรับและสงกลับ ใหทาง PREBUILT แกไข โดยใหวัดทั้ง
แนวแกน X และ แกน Y รวมถึงวัดทั้ง 4 จุด ที่มุมตัวอาคาร พรอมกับตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินที่ติดกับฝง โครงการ THE KEYNE ยังคงขนานกับ GRID LINE
11 หรือไม>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะแกไขแลวสงใหทาง A BUILD
พิจารณาตอไปตอไป
3.3 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ตั้งแตเดือนเมษายน คือ อยูในชวงงานกอสราง จะมีการ
ตรวจวัดดังนี้ การตรวจวัดเสียง วัดความหนาแนนของฝุน วัดคุณภาพน้ําทิ้ง และ วัด
คุณภาพอากาศ โดยการวัดดังกลาวทั้งหมด จะเหลือการตรวจเพียงเดือนละ 1 ครั้ง>>>
ทาง A BUILD แจงวาผลการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ( EIA) ของเดือนเมษายน ไดตรวจสอบแลวเสร็จ รอบการตรวจวัดครั้ง
ตอไปคือ เดือน พ.ค. 56

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 15 (17-05-56)

หนา 3 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
ผูดําเนินการ
- ทาง A BUILD แจงวาจากการตรวจวัดคุณภาพความหนาแนนของฝุน ของเดือน
ทุกฝาย/รับทราบ
เม.ย. 56 เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 56 มีผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึง
ตองมีการตรวจวัดซอมแกไข ซึ่งทาง ENVI แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาวจะมี
คาใชจาย>>> ทาง A BUILD แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาว คาใชจายจะใหทาง
PREBUILT เปนผูดําเนินการ โดยคาดวา ทาง ENVI จะเขามาตรวจวัดแกไขภายใน
สัปดาหหนา>>>ทาง PREBUILT แจงวา ภายหลังจากประชุม จะติดตามเรื่องดังกลาว
แลวจะแจงใหทราบตอไป>>> ทาง PREBUILT แจงวาทาง บริษัท ENVI ไดเขามา
ตรวจซอมแลวเสร็จ
3.4 ติดตามงานวางตําแหนงเคารเตอรในโถง Lobby
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องตําแหนงเคารเตอรบริเวณ LOBBY วางตําแหนงใด
ทุกฝาย/รับทราบ
เพื่อทาง BEWTECH จะไดวางทอและOUT LET ทิ้งไว โดยจะไดไมตองมาสกัดพื้น
ภายหลัง>>>ทาง A BUILD แจงวา ผูออกแบบ INTERIOR ไดออกแบบเสร็จแลว
และจะสงตอใหทาง SC ASSET ตอไป ซึ่งแบบดังกลางทาง SC ASSET จะสงให
ABUILD เพื่อสงตอใหผูรับจางตอไป>>>A BUILD แจงวาไดติดตามแบบดังกลาว
กับทาง ISO แลว ปจจุบันยังอยูในชวงการปรับแกอีกไมมาก คาดวาจะไดรับแบบ
ดังกลาวภายในสัปดาหหนา>>>A BUILD แจงวาไดสง แบบ INTERIOR ชั้น 1
เพื่อใหทาง BEWTECH ใชเปนขอมูลในการทํางานเบื้องตนแลว
3.5 ติดตามแผนงาน 3 Month
- ทาง A BUILD แจงให PREBUILT ทํา 3 Month ของเดือน เม.ย. 56 สงใหทาง
ทุกฝาย/รับทราบ
A BUILD พิจารณาตอไป โดย 3 MONTH ทางผูรับจางตองทําสงใหทาง A BUILD
พิจารณาทุกเดือน>>>PREBUILT แจงวาจะดําเนินการและสงให A BUILD พิจารณา
ตอไป>>> PREBUILT แจงวาชวงตนสัปดาหหนา สามารถสงใหพิจารณาได
>>>PREBUILT สงในที่ประชุม>>>ทาง A BUILD ไดรับแลว

.
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3.6 ติดตามงาน เพิ่ม-ลดถนนรอบโครงการ
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว >>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
งานถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 สัปดาห หรือ
สงกอนวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อให A BUILD พิจารณาตอไป >>>ทาง
PREBUILT แจงวาไดตรวจสอบแลว ไมมีการเปลี่ยนแปลงของ SPEC ดังกลาว>>>
ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบใหม โดยใหตรวจสอบจากแบบ
FOR CON กับ BOQ ของ PREBUILT
3.7 ติดตามงานสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
- ทาง BEWTECH แจงวา ตองการใหทาง SC ASSET สรุปเรื่องขอมูลสุขภัณฑ
เครื่องดูดควันชุดครัว เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ํารอนใตเคาเตอรอางลางหนา
เพื่อที่ทาง BEWTECH จะใชเปนขอมูลในการดําเนินการติดตั้งงานระบบที่ใชเชื่อมตอ
กับวัสดุอุปกรณดังกลาวตอไป>>>ทาง A BUILD แจง ดังนี้
(1) เครื่องดูดควันชุดครัว ทาง A BUILD แจงวาได รับทราบขอมูล รุน และ SPEC
โดย ทาง A BUILD จะตรวจสอบกอนและสงให BEWTECH ใชเปนขอมูล
ตอไป >>>ทาง ABUILD แจงวาไดสงขอมูลดังกลาวใหทาง BEWTECH
แลว>>>BEWTECH ไดรับขอมูลดังกลาวและตรวจสอบแลว สามารถดําเนินการ
ได
(2) เครื่องทําน้ํารอนใตเคารเตอรอางลางหนา ใหทาง BEWTECH สรุปขอมูลการ
ออกแบบกระแสไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอของเครื่องทําน้ํารอน แตละ TYPE หองน้ํา
เพื่อสงใหทาง SC ASSET ใชเปนขอมูลในการสรุป ยี่หอและรุนเครื่องทําน้ํารอน
ดังกลาวตอไป>>>ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวาเครื่องทําน้ําอุนยี่หอและรุน
ใดบางที่สามารถติดตั้งได เพื่อที่จะใชเปนขอมูลแจงลูกคาตอไป
1) ทาง BEWTECH แจงวา จากการตรวจสอบ มี 2 ยี่หอ คือ ยี่หอ SIEMENS
และ ยี่หอ AEG ที่สามารถติดตั้งได เนื่องจาก มีขนาดเล็กเพียงพอสําหรับ
ติดตั้งใตตู
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ผูดําเนินการ
2) ทาง SC ASSET แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 1 ยี่หอ คือ
STIEBEL วา ขนาดเครื่องดังกลาวสามารถติดตั้งไดหรือไม
>>>ทาง SC ASSET แจงวา เบื้องตนอาจจะนัดตัวแทนจําหนายเครื่องทํา
น้ํารอนยี่หอ STEBEL เพื่อมา PRESENT เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอน
ยี่หอดังกลาว
BEWTECH
3) เครื่องปรับอากาศ ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH สง 1.รายการ
คํานวณของแตละ TYPE หองพัก 2. จํานวนเครื่องปรับอากาศ และ 3.ขนาด
BTU >>>ทาง A BUILD จะสงตอขอมูลดังกลาว ใหทาง DAIKIN เปนผู
เตรวจสอบและเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่ภายในหองพักอีกครั้ง >>>ทาง BEWTECH แจงวาสามารถสงขอมูล
ดังกลาวไดในวันที่ 15 พ.ค.56>>>ทาง BEWTECH แจงวาไดสงให
A BUILD แลว >>>ทาง A BUILD แจงวาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ตัวเลขมาใหม โดยจะขอพูดคุยภายหลังจากการประชุม
BEWTECH
- ทาง SC ASSET แจงวา อาจจะเปลี่ยนรุนของเครื่องปรับอากาศ จาก รุน FTE เปน FT
ทั้งหมด ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบราคา ถาเปน FT ทั้งหมดราคาเทาไหร และ
ถาเปนรุน FTE ทั้งหมดราคาเทาไหร
3.8 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องพื้นที่ สําหรับตั้งสํานักงานสนามของ BEWTECH ที่ทาง
ทุกฝาย/รับทราบ
PREBUILT ตองจัดเตรียมให>>>ทาง PREBUILT แจงวา เนื่องจากปจจุบันพื้นที่กอสรางมี
พื้นที่จํากัด ขอตรวจสอบเรื่องดังกลาวและจะแจงใหทราบภายหลังจากการประชุม>>>ทาง
A BUILD แจงสรุปวา ใหทาง BEWTECH เขามาประจําที่สํานักงานสนามของ A BUILD
ชั่วคราวกอนได>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะเดินตรวจสอบพื้นที่กับทาง BEWTECH
ภายหลังการประชุม>>>จากที่ทาง BEWTECH เสนอขอใชหองประชุมสนาม เปน
สํานักงานสนามของ BEWTECH โดยขอความอนุเคราะหให ทาง SC ASSET พิจารณา
เรื่องขอใชหองประชุมเปนที่สํานักงานขายแทน>>>ทาง SC ASSET แจงวา สามารถดําเนิน
ได โดยใชหองตัวอยางอีกโครงการ ซึ่งหองตัวอยางนั้นไดปดไมใหลูกคาเขาชมแลว>>>ทาง
A BUILD แจงวา หองประชุมดังกลาวจะใชเพียงชั่วคราวประมาณ 2-3 สัปดาห จนกวาทาง
BEWTECH จะนําตูสํานักงานสนามเขาหนวยงาน
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3.9 ติดตามตําแหนง ลิฟตโดยสารชั่วคราว PREBUILT
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง SC ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องตําแหนงวาง ลิฟตโดยสารชั่วคราว ของทาง
PREBUILT โดยตําแหนงลิฟตดังกลาวที่ PREBUILT แจงจะอยูกึ่งกลางระหวาง
หองพัก 2 หอง และ มีงานติดตั้ง CDU บริเวณดังกลาว ทาง SCASSET เกรงวา ถาตั้ง
ในบริเวณนั้น อาจทําใหงานมีผลกระทบ เนื่องจาก มีงานระบบและทําให งานสงมอบ
หองแตละ Floor เสียพื้นที่ไป ชั้นละ 2 UNIT>>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวา
สามารถขยับตําแหนงไมใหอยูกึ่งกลางระหวางผนังหอง 2 หอง และไมกระทบตองาน
ระบบไดหรือไม>>>PREBUILT แจงวาจะตรวจสอบเรื่องดังกลาวตอไป>>>ทาง
ABUILD แจงใหทาง BEWTECH และ PREBULIT ตรวจสอบถายายตําแหนงลิฟต
โดยสารชั่วคราวจากกึ่งกลางระหวางหอง TYPE C กับ TYPE A เปนยายไปไวหอง
TYPE A ทั้งหมด จะมีผลกกระทบหรือไมอยางไร>>>ทาง PREBUILT แจงวา ได
ตรวจสอบตําแหนงของลิฟตโดยสารชั่วคราวแลว ตําแหนงลิฟต จะอยูเฉพาะบริเวณ
หอง TYPE A จึงไมมีประเด็นเรื่อง การเสียพื้นที่ในการทํางาน 2 หอง
3.10 ติดตามงาน DROP พื้นโถง Corridor
- ทาง SC ASSET มีความตองการให DROP พื้นโถง CORRIDOR ใหต่ํากวาในหัองพัก
PREBUILT,
2 cm >>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวาสามารถทําไดหรือไม>>> ทาง
BEWTECH
PREBUILT แจงวา สามารถดําเนินการได และทาง PREBUILT แจงเพิ่มเติม วาจะ
DROP พื้น POST-TENSION บริเวณพื้นที่หองน้ํา 3 cm>>>ทาง SC ASSET แจงให
ทาง PREBUILT ทํา SECTION ของพื้นโครงสรางบริเวณ หองน้ํา หองพัก และโถง
ทางเดิน สงใหทาง A BUILD และ SC ASSET พิจารณา>>>ทาง PREBUILT แจงวา
พื้นที่เหนือฝาอาจจะหายไป 2 cm ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวามีผลกระทบตอ
งานระบบเหนือฝาหรือไม
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3.11 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
- ทาง PREBUILT แจงวา งานพื้นภายในหองพัก ทาง PREBUILT จะขัดพื้นคอนกรีต
ใหไดระดับพอดีสําหรับงานปูพื้นไมภายในหองพัก โดยจะใชปูนเทปรับระดับผิวบาง
ชวยแตงผิวอีกครั้ง>>>ทาง SC ASSET แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทาง
Supplier ของบริษัท พื้นไม ENGINEER WOOD เรื่องการปูพื้นไมในลักษณะ
ดังกลาว และตรวจสอบกับโครงการอื่นๆที่ผานมา วามีผลกระทบหรือขอควรระวัง
หรือไม เพราะงานปูพื้นไมดังกลาวจะปูดวยกาวยึดกับพื้นโดยตรง >>>ทาง
PREBUILT จะตรวจสอบงานดังกลาวตอไป>>>ทาง PREBUILT จะนัดตัวแทน
จําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS WOOD มา Present และพาไปชมตัวอยางการติดตั้ง
ตอไป>>>ทาง A BUILD แจงวาไดนัดตัวแทนจําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS
WOOD มา PRESENT ในวันนี้ เวลา 14.00 น.
3.12 ติดตามงาน RE-DESIGN งานระบบ บริเวณ LAND SCAPE
- ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่อง ITEM งานที่เหลือจากงาน HARDSCAPE เพื่อ
เปนขอมูลปริมาณงาน ใหทางผูรับจางงาน SOFT SCAPE ใชประมูลงาน >>>ทาง
ABUILD แจงวา ปจจุบันทาง BEWTECH จะตอง RE-DESIGN งาน LAND SCAPE
ใหม จึงควรรอใหงานดังกลาวแลวเสร็จกอน>>>ทาง BEWTECH แจงวา งาน REDESIGN ถาใชวัสดุเดิม ราคาจะไมลด แตถา RE-DESIGN ใหม คือ ลด SPEC
บางสวนเกรงวาจะไดวัสดุที่ไมไดคุณภาพ>>>ทาง ABUILD แจงใหทาง BEWTECH
ทําแบบ RE-DESIGN ใหมมานําเสนอ พรอมราคาแลว สงให ทาง ABUILD และ SC
ASSET จะเปนผูพิจารณาตอไป>>>ทาง BEWTECH แจงวา จะติดตามเรื่องดังกลาว
ตอไป

4.

วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 17 พ.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตผนังลิฟต ชั้น2
0%
100%
2. เทคอนกรีตพื้นถังน้ําใตดิน
100%
0%
3. งานผูกเหล็กผนังลิฟต ระดับ -0.80
100%
0%
4. งานผนังหอง PUMP ROOM
0%
100%
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 8 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.2 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
ลําดับ
รายการ
PLAN
สัปดาหกอน
1. เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 3 ชั้น 2 10 พ.ค. 56
2. เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ํา
12 พ.ค. 56
3. งานผนังถังเก็บน้ํา ครั้งที่ 1
9 .ย. 56
4. เทคอนกรีตผนังปม
11 พ.ค. 56
5. เทคอนกรีตฐานราก F1002 GL3’/I
5 พ.ค. 56
และ F1002 3’/I
6. เทคอนกรีตฐานราก F1002 4’/H
12 พ.ค. 56
และ F1001 4’/I
7. เทคอนกรีตฐานราก F1002 5’/G
10 พ.ค. 56
8. เทคอนกรีตฐานราก F1001 5’/H’
10 พ.ค. 56
9. เทคอนกรีตฐานราก F1001 6’/G’
14 พ.ค. 56
10. เทคอนกรีตฐานราก F1001 7’/H’
14 พ.ค. 56
11. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/G’ 15 พ.ค. 56
12. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/H’ 15 พ.ค. 56
สัปดาหนี้
1 เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 4 ชั้น 3 19 พ.ค.56
2. เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ํา
17 พ.ค. 56
3. เทคอนกรีตฐานราก F1002 2/G
23 พ.ค. 56
4. เทคอนกรีตฐานราก F1002 2’/I
22 พ.ค. 56
5. เทคอนกรีตฐานราก F1002 4’/H
17 พ.ค. 56
และ F1001 4’/I
6. เทคอนกรีตฐานราก F1002 5’/G
22 พ.ค. 56
7. เทคอนกรีตฐานราก F1001 5’/H’
22 พ.ค. 56
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
ACTUAL
12 พ.ค. 56
เลื่อนเปนสัปดาหนี้

2 พ.ค. 56
10 พ.ค. 56
23 พ.ค.56
เลื่อนเปนสัปดาหนี้

เลื่อนเปนสัปดาหนี้
เลื่อนเปนสัปดาหนี้
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา

หนา 9 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
สัปดาหหนา
1 เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 5 ชั้น 4 26 พ.ค.56
2. เทคอนกรีตฐานราก F1001 7’/H’
22 พ.ค. 56
3. เทคอนกรีตฐานราก F1001 6’/G’
24 พ.ค. 56
4. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/G’ 26 พ.ค. 56
5. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/H’ 26 พ.ค. 56
4.3 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
6
2. ชางไม+ชางปูน
35
3. ชางแหล็ก
24
4. SAFETY
8
5. SURVEY
2
6. กรรมกร
33
7. คนงานในแคมป
14
รวม
119

5.

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

สัปดาหนี้
7
37
26
8
2
33
14
125

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
93% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 31 ขอ
- ดําเนินการแลว 29 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 2 ขอ
1.การกองวัสดุอุอปกรณ การกองเหล็กไมเรียบรอย จมกองดิน
2.ตาขายแผงกันตกรอบ SLIP FORM ยังไมติดตั้ง
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ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

หนา 10 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

6.

7.

รายละเอียด
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 97% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 139 ขอ
- ดําเนินการแลว 136 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 3 ขอ ดังนี้
1.การกองวัสดุตองปดใหมิดชิด กองเหล็กจมกองดิน
2.หองน้ํา ชาย-หญิงสําหรับคนงานกอสรางไมเพียงพอ 20 คน /1หอง
3.รถขนขยะออกจาก SITE ไมเพียงพอ ขยะคางหนา SITE
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที>>>ดําเนินการแลวเสร็จ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบ หอง TYPE D3 ตามแบบ FOR CON เทียบกับหองตัวอยาง
ผลปรากฏวา ความกวางของหองครัวระยะเคลียรในของหองตัวอยางเทากับ 3.40 เมตร แต
ในแบบ FORCON ระยะเคลียรในเทากับ 2.90 เมตร และไดตรวจสอบกับแบบของชุดครัว
ระยะเทากับหองตัวอยางคือ 3.40 เมตร>>>ทาง A BUILD ไดทํา RFI สอบถามไปยัง
ผูออกแบบสถาปตยกรรม ทางผูออกแบบตอบกลับมาวา ยืนยันตามแบบ FOR CON แตให
ตรวจสอบกับเอกสารที่ใชทําสัญญากับลูกคา เพื่อที่จะไดไมขัดแยงกับการขาย>>>ทาง
SC ASSET แจงวาจะตรวจสอบและเปนผูสรุปขอมูลดังกลาวให
7.2 ทาง A BUILD แจง เรื่องหอง STEAM ROOM จากที่ตรวจสอบกับงานระบบ งานระบบ
ตองการใชพื้นที่เหนือฝาประมาณ 80 cm แตจากที่ตรวจสอบจากแบบโครงสรางและ
สถาปตยกรรมจะเหลือพื้นที่ใตฝาเพียงประมาณ 40 cm>>>ทาง A BUILD นําเสนอวิธีดังนี้
คือ 1.ใชวิธี Block พื้นบริเวณดังกลาว เพื่อที่จะสามารถติดตั้งอุปกรณงานระบบหอง
STEAM ROOM ได 2.ยกเลิกพื้นที่ระดับ +92.60 เนื่องจากเหนือพื้นดังกลาวยังมีพื้น
โครงสรางอีก 1 ชั้น ที่ + 93.05 ซึ่งพื้นที่ระดับ 92.60 อาจจะไมจําเปนตองมีก็ได
7.3 ทาง SC ASSET แจง ใหเพิ่มวาระเกี่ยวกับบานขางเคียง โดยใหติดตามในที่ประชุมประจํา
ทุกสัปดาห
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

หนา 11 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 15
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
8. วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 31 พ.ค. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 12 จาก 12

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 17
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน

1.
2.
3.

รายละเอียด
เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.2 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.3 ติดตามงานเพิ่ม-ลด ถนนรอบโครงการ
3.4 ติดตามสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
3.5 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
3.6 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
3.7 ติดตามแบบ RE-DESIGN LANDSCAPE งานระบบ
3.8 ติดตามงานแบบขัดแยงหองพัก TYPE D3
3.9 ติดตามงานหอง STEAM ROOM

4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ
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หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 17
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
บานขางเคียง
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด
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เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-16/56
ครั้งที่ 16
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

:

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล

คุณนุชนาฎ คงทวี
คุณธีระทัต ไกรรส
คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ
คุณประวีณา ดีพรอม

สําเนาเรียน :
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แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469
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โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด
วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ผูดําเนินการ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ทุกฝาย/รับทราบ

3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ ทุกฝาย/รับทราบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา>>> PREBUILT ไดรับสัญญาแลว อยู
ระหวางการลงนามของ PREBUILT>>>ทาง A BUILD แจงวาPREBUILT ไดลงนามแลว
เสร็จ>>>ปจจุบัน สงให SC ASSET ลงนาม
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง ABUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลวอยูระหวางการ
ตรวจสอบของBEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในรางสัญญา
ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD ได
ปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET พิจารณา>>>
อยูในชวงการปรับแก Mile Stone>>>ทาง ABUILD แจงวาไดปรับแก Mile Stone และ
ขอความในสัญญาแลวเสร็จ จะสงสัญญาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ตอไป>>>BEWTECH แจงวา ตรวจสอบแลว เห็นชอบกับรางสัญญา>>>ทาง SC ASSET
ทําสัญญาตัวจริงตอไป
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
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ลําดับ

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

3.2 ติดตามงานสํารวจ Base Line เพื่อตรวจสอบกับขอบเขตตัวอาคาร
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT สํารวจตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับหมุดเขต
อางอิงตางๆ พรอมกับวางตําแหนงตัวอาคารลงในแบบเพื่อตรวจสอบกับหนางาน
ปจจุบันตอไป>>>PRE BUILT แจงวาไดทําการสํารวจแลว>>>A BUILD แจงใหทํา
แบบ Shop Drawing ครอบผังตําแหนงหมุดเขตที่ดินกับตัวอาคาร สงให A BUILD
พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงสง วันที่ 5 เม.ย. 56>>>A BUILD ไดรับแลว อยู
ระหวางการตรวจสอบ>>>A BUILD ตรวจสอบแลวมี Comment ดังนี้
1) ในการวัดระยะหางจากเขตที่ดินถึงขอบตัวอาคาร ระยะที่วัด ตองตั้งฉากกับแนว
เขตที่ดิน
2) ใหแสดงระยะหางจากขอบเขตที่ดินถึงตัวอาคารทั้ง 2 แนวแกน ในแนว แกน X
และ แนวแกน Y
>>>ทาง A BUILD ไดรับและสงกลับ ใหทาง PREBUILT แกไข โดยใหวัดทั้ง
แนวแกน X และ แกน Y รวมถึงวัดทั้ง 4 จุด ที่มุมตัวอาคาร พรอมกับตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินที่ติดกับฝง โครงการ THE KEYNE ยังคงขนานกับ GRID LINE 11
หรือไม>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะแกไขแลวสงใหทาง A BUILD พิจารณา
ตอไปตอไป>>>A BUILD ตรวจสอบแลว คาความคลาดเคลื่อนไมตางจากที่ทาง ทุกฝาย/รับทราบ
SEAFCO สํารวจมาก สามารถใชดําเนินการกอสรางได
3.3 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ตั้งแตเดือนเมษายน คือ อยูในชวงงานกอสราง จะมีการ
ตรวจวัดดังนี้ การตรวจวัดเสียง วัดความหนาแนนของฝุน วัดคุณภาพน้ําทิ้ง และ วัด
คุณภาพอากาศ โดยการวัดดังกลาวทั้งหมด จะเหลือการตรวจเพียงเดือนละ 1 ครั้ง>>>
ทาง A BUILD แจงวาผลการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ( EIA) ของเดือนเมษายน ไดตรวจสอบแลวเสร็จ รอบการตรวจวัดครั้ง
ตอไปคือ เดือน พ.ค. 56>>>ทาง A BUILD แจงวา ทาง ENVIRESEARCH ไดทําการ
ตรวจสอบของเดือน พ.ค. 56 แลว
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รายละเอียด
ผูดําเนินการ
- ทาง A BUILD แจงวาจากการตรวจวัดคุณภาพความหนาแนนของฝุน ของเดือน
เม.ย. 56 เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 56 มีผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึง
ทุกฝาย/รับทราบ
ตองมีการตรวจวัดซอมแกไข ซึ่งทาง ENVI แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาวจะมี
คาใชจาย>>> ทาง A BUILD แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาว คาใชจายจะใหทาง
PREBUILT เปนผูดําเนินการ โดยคาดวา ทาง ENVI จะเขามาตรวจวัดแกไขภายใน
สัปดาหหนา>>>ทาง PREBUILT แจงวา ภายหลังจากประชุม จะติดตามเรื่องดังกลาว
แลวจะแจงใหทราบตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาทาง บริษัท ENVI ไดเขามา
ตรวจซอมแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT แจงวาทาง ENVI RESEARCH จะเขามา
ติดตั้งเครื่องเพื่อตรวจวัดซอมในวันนี้ 31 พ.ค. 56
3.4 ติดตามงาน เพิ่ม-ลดถนนรอบโครงการ
PREBUILT
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว >>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
งานถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 สัปดาห หรือ
สงกอนวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อให A BUILD พิจารณาตอไป >>>ทาง
PREBUILT แจงวาไดตรวจสอบแลว ไมมีการเปลี่ยนแปลงของ SPEC ดังกลาว>>>
ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบใหม โดยใหตรวจสอบจากแบบ
FOR CON กับ BOQ ของ PREBUILT>>>ทาง PREBUILT แจงวา สามารถสงได
ภายในวันนี้ 31 พ.ค. 56

.

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 16 (31-05-56)

หนา 4 จาก 12

กําหนด

31/05/56

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 16
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.5 ติดตามงานสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
- ทาง BEWTECH แจงวา ตองการใหทาง SC ASSET สรุปเรื่องขอมูลสุขภัณฑ
เครื่องดูดควันชุดครัว เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ํารอนใตเคาเตอรอางลางหนา
เพื่อที่ทาง BEWTECH จะใชเปนขอมูลในการดําเนินการติดตั้งงานระบบที่ใชเชื่อมตอ
กับวัสดุอุปกรณดังกลาวตอไป>>>ทาง A BUILD แจง ดังนี้
(1) เครื่องทําน้ํารอนใตเคารเตอรอางลางหนา ใหทาง BEWTECH สรุปขอมูลการ
ออกแบบกระแสไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอของเครื่องทําน้ํารอน แตละ TYPE หองน้ํา
เพื่อสงใหทาง SC ASSET ใชเปนขอมูลในการสรุป ยี่หอและรุนเครื่องทําน้ํารอน
ดังกลาวตอไป>>>ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวาเครื่องทําน้ําอุนยี่หอและรุน
ใดบางที่สามารถติดตั้งได เพื่อที่จะใชเปนขอมูลแจงลูกคาตอไป
1) ทาง BEWTECH แจงวา จากการตรวจสอบ มี 2 ยี่หอ คือ ยี่หอ SIEMENS
และ ยี่หอ AEG ที่สามารถติดตั้งได เนื่องจาก มีขนาดเล็กเพียงพอสําหรับ
ติดตั้งใตตู
2) ทาง SC ASSET แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 1 ยี่หอ คือ
STIEBEL วา ขนาดเครื่องดังกลาวสามารถติดตั้งไดหรือไม
>>>ทาง SC ASSET แจงวา เบื้องตนอาจจะนัดตัวแทนจําหนายเครื่องทํา
น้ํารอนยี่หอ STEBEL เพื่อมา PRESENT เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องทําน้ํา
รอนยี่หอดังกลาว
>>>ทาง ABUILD นําเสนอเรื่องเครื่องทําน้ํารอนที่ใชกับอางอาบน้ํา ที่ทาง
BEWTECH นําเสนอ คือใชขนาด 8000 วัตต ซึ่งจากที่ไดตรวจสอบแลวนั้น
ทาง A BUILD เกรงวาน้ําจะไดอุณหภูมิที่รอนไมเพียงพอและเวลาที่เปดให
น้ําเต็มอางจะใชเวลานานเกินไป
>>>ทาง A BUILD ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบกับทางผูออกแบบวา
เครื่องทําน้ํารอนขนาด 8,000 วัตต ที่ใชกับอางอาบน้ําเพียงพอหรือไม
>>>ทาง A BUILD ใหทาง BEWTECH นัดกับทาง SUPPLIER เครื่องทํา
น้ํารอน STIEBEL มา PRESENT เครื่องทําน้ํารอนแตละกําลังไฟฟาและให
หาวิธีตรวจสอบจากการใชงานจริง
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รายละเอียด
3) เครื่องปรับอากาศ ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH สง 1.รายการ
คํานวณของแตละ TYPE หองพัก 2. จํานวนเครื่องปรับอากาศ และ 3.ขนาด
BTU >>>ทาง A BUILD จะสงตอขอมูลดังกลาว ใหทาง DAIKIN เปนผู
เตรวจสอบและเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่ภายในหองพักอีกครั้ง >>>ทาง BEWTECH แจงวาสามารถสงขอมูล
ดังกลาวไดในวันที่ 15 พ.ค.56>>>ทาง BEWTECH แจงวาไดสงให
A BUILD แลว >>>ทาง A BUILD แจงวาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ตัวเลขมาใหม โดยจะขอพูดคุยภายหลังจากการประชุม
- ทาง SC ASSET แจงวา อาจจะเปลี่ยนรุนของเครื่องปรับอากาศ จาก รุน FTE เปน FT
ทั้งหมด ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบราคา ถาเปน FT ทั้งหมดราคาเทาไหร และ
ถาเปนรุน FTE ทั้งหมดราคาเทาไหร
3.6 ติดตามสํานักงานสนามของ BEWTECH
- ทาง BEWTECH สอบถามเรื่องพื้นที่ สําหรับตั้งสํานักงานสนามของ BEWTECH ที่ทาง
PREBUILT ตองจัดเตรียมให>>>ทาง PREBUILT แจงวา เนื่องจากปจจุบันพื้นที่กอสรางมี
พื้นที่จํากัด ขอตรวจสอบเรื่องดังกลาวและจะแจงใหทราบภายหลังจากการประชุม>>>ทาง
A BUILD แจงสรุปวา ใหทาง BEWTECH เขามาประจําที่สํานักงานสนามของ A BUILD
ชั่วคราวกอนได>>>ทาง PREBUILT แจงวาจะเดินตรวจสอบพื้นที่กับทาง BEWTECH
ภายหลังการประชุม>>>จากที่ทาง BEWTECH เสนอขอใชหองประชุมสนาม เปน
สํานักงานสนามของ BEWTECH โดยขอความอนุเคราะหให ทาง SC ASSET พิจารณา
เรื่องขอใชหองประชุมเปนที่สํานักงานขายแทน>>>ทาง SC ASSET แจงวา สามารถดําเนิน
ได โดยใชหองตัวอยางอีกโครงการ ซึ่งหองตัวอยางนั้นไดปดไมใหลูกคาเขาชมแลว>>>
ทาง A BUILD แจงวา หองประชุมดังกลาวจะใชเพียงชั่วคราวประมาณ 2-3 สัปดาห
จนกวาทาง BEWTECH จะนําตูสํานักงานสนามเขาหนวยงาน>>>ทาง BEWTECH แจงวา
วันจันทรที่ 3 มิ.ย. 56 จะนําตูสํานักงานสนามเขาหนวยงาน
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รายละเอียด
3.9 ติดตามตําแหนง ลิฟตโดยสารชั่วคราว PREBUILT
- ทาง SC ทาง SC ASSET สอบถามเรื่องตําแหนงวาง ลิฟตโดยสารชั่วคราว ของทาง
PREBUILT โดยตําแหนงลิฟตดังกลาวที่ PREBUILT แจงจะอยูกึ่งกลางระหวาง
หองพัก 2 หอง และ มีงานติดตั้ง CDU บริเวณดังกลาว ทาง SCASSET เกรงวา ถาตั้ง
ในบริเวณนั้น อาจทําใหงานมีผลกระทบ เนื่องจาก มีงานระบบและทําให งานสงมอบ
หองแตละ Floor เสียพื้นที่ไป ชั้นละ 2 UNIT>>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวา
สามารถขยับตําแหนงไมใหอยูกึ่งกลางระหวางผนังหอง 2 หอง และไมกระทบตองาน
ระบบไดหรือไม>>>PREBUILT แจงวาจะตรวจสอบเรื่องดังกลาวตอไป>>>ทาง
ABUILD แจงใหทาง BEWTECH และ PREBULIT ตรวจสอบถายายตําแหนงลิฟต
โดยสารชั่วคราวจากกึ่งกลางระหวางหอง TYPE C กับ TYPE A เปนยายไปไวหอง
TYPE A ทั้งหมด จะมีผลกกระทบหรือไมอยางไร>>>ทาง PREBUILT แจงวา ได
ตรวจสอบตําแหนงของลิฟตโดยสารชั่วคราวแลว ตําแหนงลิฟต จะอยูเฉพาะบริเวณ
หอง TYPE A จึงไมมีประเด็นเรื่อง การเสียพื้นที่ในการทํางาน 2 หอง>>>ทาง
A BUILD แจงวากอนที่ทาง PREBUILT ติดตั้ง ใหตรวจสอบตําแหนงใหแนชัดกอน
ติดตั้ง
3.10 ติดตามงาน DROP พื้นโถง Corridor
- ทาง SC ASSET มีความตองการให DROP พื้นโถง CORRIDOR ใหต่ํากวาในหัองพัก
2 cm >>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวาสามารถทําไดหรือไม>>> ทาง
PREBUILT แจงวา สามารถดําเนินการได และทาง PREBUILT แจงเพิ่มเติม วาจะ
DROP พื้น POST-TENSION บริเวณพื้นที่หองน้ํา 3 cm>>>ทาง SC ASSET แจงให
ทาง PREBUILT ทํา SECTION ของพื้นโครงสรางบริเวณ หองน้ํา หองพัก และโถง
ทางเดิน สงใหทาง A BUILD และ SC ASSET พิจารณา>>>ทาง PREBUILT แจงวา
พื้น Post-Tension บริเวณ Corridor ไมสามารถลดระดับ 2 cm ได>>>ทาง A BUILD
แจงวาใหทาง PREBUILT นัดทาง C-POST มา Present งานดังกลาว
- >>>ทาง PREBUILT แจงวาพื้นที่เหนือฝาอาจจะหายไป 2 cm ใหทาง BEWTECH
ตรวจสอบวามีผลกระทบตองานระบบเหนือฝาหรือไม>>>ทาง BEWTECH แจงวา
เบื้องตนจากการตรวจสอบ พบวาถาลดพื้นที่เหนือฝาดังกลาวจะกระทบตองานเดิน
ทอระบบเหนือฝา แตทาง BEWTECH จะขอตรวจสอบอีกครั้งวายังพอมีแนวทางอื่น
หรือไม ที่จะสามารถทํางานได โดยจะใหคําตอบภายหลัง
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รายละเอียด
3.11 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
- ทาง PREBUILT แจงวา งานพื้นภายในหองพัก ทาง PREBUILT จะขัดพื้นคอนกรีต
ใหไดระดับพอดีสําหรับงานปูพื้นไมภายในหองพัก โดยจะใชปูนเทปรับระดับผิวบาง
ชวยแตงผิวอีกครั้ง>>>ทาง SC ASSET แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทาง
Supplier ของบริษัท พื้นไม ENGINEER WOOD เรื่องการปูพื้นไมในลักษณะ
ดังกลาว และตรวจสอบกับโครงการอื่นๆที่ผานมา วามีผลกระทบหรือขอควรระวัง
หรือไม เพราะงานปูพื้นไมดังกลาวจะปูดวยกาวยึดกับพื้นโดยตรง >>>ทาง
PREBUILT จะตรวจสอบงานดังกลาวตอไป>>>ทาง PREBUILT จะนัดตัวแทน
จําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS WOOD มา Present และพาไปชมตัวอยางการติดตั้ง
ตอไป>>>ทาง A BUIL D แจงวาไดนัดตัวแทนจําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS
WOOD มา PRESENT ในวันนี้ เวลา 14.00 น.>>>ทาง PRECIOUS WOOD ไดเขามา
PRESENT แลว>>>ทาง SC ASSET แจงวา แนวทางในการติดตั้งที่ทาง SC ASSET
เลือกไวปจจุบัน อาจจะใชวิธีปูพื้นไม ENGINEER WOOD บน ไมอัดที่รองพื้นปรับ
ระดับอีกชั้นและระหวางพื้นไม ENGINEER WOOD กับ ไมอัดจะใชกาวประสาน
3.12 ติดตามงาน RE-DESIGN งานระบบ บริเวณ LAND SCAPE
- ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่อง ITEM งานที่เหลือจากงาน HARDSCAPE เพื่อ
เปนขอมูลปริมาณงาน ใหทางผูรับจางงาน SOFT SCAPE ใชประมูลงาน >>>ทาง
ABUILD แจงวา ปจจุบันทาง BEWTECH จะตอง RE-DESIGN งาน LAND
SCAPE ใหม จึงควรรอใหงานดังกลาวแลวเสร็จกอน>>>ทาง BEWTECH แจงวา งาน
RE-DESIGN ถาใชวัสดุเดิม ราคาจะไมลด แตถา RE-DESIGN ใหม คือ ลด SPEC
บางสวนเกรงวาจะไดวัสดุที่ไมไดคุณภาพ>>>ทาง ABUILD แจงใหทาง BEWTECH
ทําแบบ RE-DESIGN ใหมมานําเสนอ พรอมราคาแลว สงให ทาง ABUILD และ SC
ASSET จะเปนผูพิจารณาตอไป>>>ทาง BEWTECH แจงวา จะติดตามเรื่องดังกลาว
ตอไป>>>ทาง BEWTECH แจงวา เนื่องจากระบบดังกลาว SPEC ที่ ระบุเปน ส.นภา
เทานั้น และอุปกรณที่ใชก็จะเปนของ บ. ส. นภา เอง ซึ่งการลดฟงชั่นก การใชงาน
หรือลด SPEC จะตองหารือกับทาง บ. ส. นภา กอนวาสามารถลดไดหรือไม
- ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH นัดทาง บ.ส.นภา มา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงวา ทาง A BUILD มีแนวทางในการ RE-DESIGN คือ 1.ลด SPEC
ดวงโคมและสายไฟ 2.เปลี่ยน Concept การ Design ไปเลย
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4.

รายละเอียด
3.13 ติดตามงานหองพักอาศัย TYPE D3
- ทาง A BUILD ไดตรวจสอบ หอง TYPE D3 ตามแบบ FOR CON เทียบกับหอง
ตัวอยาง ผลปรากฏวา ความกวางของหองครัวระยะเคลียรในของหองตัวอยางเทากับ
3.40 เมตร แตในแบบ FORCON ระยะเคลียรในเทากับ 2.90 เมตร และไดตรวจสอบ
กับแบบของชุดครัวระยะเทากับหองตัวอยางคือ 3.40 เมตร>>>ทาง A BUILD ไดทํา
RFI สอบถามไปยัง ผูออกแบบสถาปตยกรรม ทางผูออกแบบตอบกลับมาวา ยืนยัน
ตามแบบ FOR CON แตใหตรวจสอบกับเอกสารที่ใชทําสัญญากับลูกคา เพื่อที่จะได
ไมขัดแยงกับการขาย>>>ทาง SC ASSET แจงวาจะตรวจสอบและเปนผูสรุปขอมูล
ดังกลาวให>>>SC ASSET แจงวาจะทําการตรวจสอบตอไป
3.14 ติดตามงานหอง STEAM ROOM
- ทาง A BUILD แจง เรื่องหอง STEAM ROOM จากที่ตรวจสอบกับงานระบบ งาน
ระบบตองการใชพื้นที่เหนือฝาประมาณ 80 cm แตจากที่ตรวจสอบจากแบบ
โครงสรางและสถาปตยกรรมจะเหลือพื้นที่ใตฝาเพียงประมาณ 40 cm>>>ทาง A
BUILD นําเสนอวิธีดังนี้ คือ 1.ใชวิธี Block พื้นบริเวณดังกลาว เพื่อที่จะสามารถติดตั้ง
อุปกรณงานระบบหอง STEAM ROOM ได 2.ยกเลิกพื้นที่ระดับ +92.60 เนื่องจาก
เหนือพื้นดังกลาวยังมีพื้นโครงสรางอีก 1 ชั้น ที่ + 93.05 ซึ่งพื้นที่ระดับ 92.60 อาจจะ
ไมจําเปนตองมีก็ได>>>ใหทาง PREBUILT พิจารณาตอไป
วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 31 พ.ค. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตผนังลิฟต ชั้น3
100%
0%
2. งานผนังหอง PUMP ROOM
100%
0%
3. เทคอนกรีตผนังลิฟต ชั้น4
0%
100%
4. คานคอดินบริเวณสํานักงานสนาม
0%
50%
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บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 16
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
4.2 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
ลําดับ
รายการ
PLAN
สัปดาหกอน
1. เทคอนกรีตผนังลิฟตครั้งที่ 5 ชั้น 4 26 พ.ค.56
2. เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ํา
12 พ.ค. 56
3. เทคอนกรีตฐานราก F1001 6’/G’
14 พ.ค. 56
4. เทคอนกรีตฐานราก F1001 7’/H’
14 พ.ค. 56
5. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/G’ 15 พ.ค. 56
6. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/H’ 15 พ.ค. 56
7. เทคอนกรีตฐานราก F1002 2/G
23 พ.ค. 56
8. เทคอนกรีตฐานราก F1002 2’/I
22 พ.ค. 56
9. เทคอนกรีตฐานราก F1002 4’/H
17 พ.ค. 56
และ F1001 4’/I
10. เทคอนกรีตฐานราก F1002 5’/G
22 พ.ค. 56
11. เทคอนกรีตฐานราก F1001 5’/H’
22 พ.ค. 56
สัปดาหนี้
1 เทคอนกรีตคานคอดินดานทิศใต
31 พ.ค. 56
2. ผนังถังน้ําใตดิน
1 มิ.ย. 56
3. เทคอนกรีตฐานราก F1002 5’/G
6 มิ.ย. 56
4. เทคอนกรีตฐานราก F1001 4’/I
4 มิ.ย. 56

File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 16 (31-05-56)

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ
ACTUAL
26 พ.ค. 56
เลื่อนเปนสัปดาหนี้
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา
เลื่อนเปนสัปดาหหนา

เลื่อนเปนสัปดาหนี้
เลื่อนเปนสัปดาหหนา

หนา 10 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 16
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
สัปดาหหนา
1 เทคอนกรีตฐานราก F1002 2/G
8 มิ.ย.56
2. เทคอนกรีตฐานราก F1002 2’/I
10 มิ.ย.56
3. เทคอนกรีตฐานราก F1002 4’/H
7 มิ.ย.56
4. เทคอนกรีตฐานราก F1001 5’/H’
9 มิ.ย.56
5. เทคอนกรีตฐานราก F1001 6’/G’
9 มิ.ย.56
6. เทคอนกรีตฐานราก F1001 7’/H’
10 มิ.ย.56
7. เทคอนกรีตฐานราก F1001 11/G’
10 มิ.ย.56
8. เทคอนกรีตฐานราก F1001 8’/H’
10 มิ.ย.56
4.3 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
7
2. ชางไม+ชางปูน
37
3. ชางแหล็ก
26
4. SAFETY
8
5. กรรมกร
33
6. คนงานในแคมป
14
รวม
125

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

สัปดาหนี้
7
31
23
8
26
14
109

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
90% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 31 ขอ
- ดําเนินการแลว 28 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 3 ขอ
1.การกองวัสดุอุอปกรณ การกองเหล็กไมเรียบรอย จมกองดิน
2.ตาขายแผงกันตกรอบ SLIP FORM ยังติดตั้งไมแลวเสร็จ
3.พื้น SLIPFORM ชํารุด แจงใหเปลี่ยน
File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 16 (31-05-56)

ทุกฝาย/รับทราบ

5.

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 11 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 16
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

6.

7.
8.

9.

รายละเอียด
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 98% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 139 ขอ
- ดําเนินการแลว 137 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 2 ขอ ดังนี้
1.การกองวัสดุตองปดใหมิดชิด กองเหล็กจมกองดิน
2.หองน้ํา ชาย-หญิงสําหรับคนงานกอสรางไมเพียงพอ 20 คน /1หอง
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที>>>ดําเนินการแลวเสร็จ
วาระที่ 7 เรื่องบานขางเคียงรอบโครงการ
- ไมมี
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง SC ASSET แจงวา ทาง SC ASSET จะติดตั้งกลองเพื่อใชในการ UPDATE
ความกาวหนาภายในหนวยงาน โดยไดนัดตัวแทนผูดูแลการติดตั้งกลองมาเพื่อ
ปรึกษาหารือกับทีมกอสรางวาจะติดตั้งบริเวณใด ในชวงบายวันนี้ 31 พ.ค. 56
วาระที่ 9 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 7 มิ.ย. 56 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
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หนา 12 จาก 12

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 18
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่

1. เจาของโครงการ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 คุณเฉลิมชัย
วงษสุนทร
 คุณณตศพงษ สกุลนัธที
2. ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
คุณรังสรรค เกียรติยศ
คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณธนสาน ศรีวิเศษ
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณสุพจน ทิมจาด
3. ผูรับจางงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน)
 คุณธวัช นิงสานนท
 คุณเสาวณิต หอสุชาติ
 คุณศุภโชค ยอดสุนทร
 คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน

1.
2.
3.

รายละเอียด
เรื่องแจงในที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.2 ติดตามงานตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุนและ
แรงสั่นสะเทือน
3.3 ติดตามสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
3.4 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
3.5 ติดตามแบบ RE-DESIGN LANDSCAPE งานระบบ
3.6 ติดตามงานแบบขัดแยงหองพัก TYPE D3
3.7 ติดตามงานหอง STEAM ROOM
3.8 ติดตามชองเปดงานระบบ พื้น Post-tension

4. ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร
บริษัท บิวเทค จํากัด
 คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
 คุณนุชนาฎ คงทวี
 คุณธีระทัต ไกรรส
 คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 18 วันที่ (21-06-56)

หนา 1 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

ขอเรียนเชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 18
โครงการ THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34
เชิญประชุม

สําเนา

วาระที่
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายละเอียด
รายงานความกาวหนาของงาน
ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ( VO )
บานขางเคียง
เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เรียนมาเพื่อรวมประชุมในวันเวลาดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม)
ผูอํานวยการโครงการ
บริษัท เอบิวด แมนเนจเมนท จํากัด

File : เชิญประชุมประจําสัปดาห ครั้งที่ 18 วันที่ (21-06-56)

หนา 2 จาก 2

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
เลขที่
ประชุม
โครงการ
วันที่
เวลา
สถานที่
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:
:
:
:

THECREST/MEETING-17/56
ครั้งที่ 17
THE CREST sukhumvit 34
วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2556
10.00. น. – 12.00 น.
หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ The Crest Sukhumvit 34
เจาของโครงการ
: คุณณตศพงษ สกุลนัธที
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SC ASSET)

: ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสราง
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด (A BUILD)

: คุณสมเกียรติ ลิขิตภูมิอุดม
คุณจตุพล ดานสิงห
คุณวิชัย เชยพงษ
คุณสุพจน ทิมจาด

: ผูรับจางงานโครงสรางและสถาปตยกรรม
บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) (PRE BUILT)

:

: ผูรับจางงานระบบประกอบอาคาร M&E
บริษัท บิวเทค จํากัด (BEWTECH)

: คุณเสริมวุฒิ สุพรรณกูล
คุณบัณฑิต ชนประเสริฐ
คุณนพพล วงษราช
คุณศุภกร สุขเมือง

คุณเสาวณิต หอสุชาติ
คุณศุภโชค ยอดสุนทร
คุณธีระศักดิ์ บุรีรัตน
คุณอานุภาพ กลิ่นดอกแกว
คุณธีระวิทย อาจริยวัตรกุล
คุณศุภชัย พุทธิมา

สําเนาเรียน :
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หนา 1 จาก 12

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
1.

รายละเอียด
วาระที่ 1 เรื่องแจงในที่ประชุม
1.1 ไมมี

2.

ทุกฝาย/รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผานมา
-

3.

ผูดําเนินการ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานบันทึกการประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ทุกฝาย/รับทราบ

3.1 เรื่องการวางแผนกอนดําเนินการกอสราง
3.1.1 การจัดทําสัญญา
3.1.1.1 สัญญากอสราง PRE BUILT
- ทาง A BUILD แจงวา อยูในขั้นตอน PREBUILT ตรวจสอบแบบกอสรางที่ใชในการแนบ ทุกฝาย/รับทราบ
ประกอบสัญญา โดย A BUILD แจงให PREBUILT เรงดําเนินการตรวจสอบตอไป>>>
สวนเรื่องเจราจาขอความในสัญญาทาง A BUILD แจงวาจะเรงดําเนินการประสานงานกับ
ทาง PREBUILT เพื่อใหเรื่องขอความในสัญญาแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา>>>ทาง
A BUILD แจงวาจะนัดทาง PREBUILT เจรจาเรื่องสัญญาตอไป>>>สัญญาไดขอสรุปแลว
ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการจัดทําเอกสาร สัญญา>>> PREBUILT ไดรับสัญญาแลว อยู
ระหวางการลงนามของ PREBUILT>>>ทาง A BUILD แจงวาPREBUILT ไดลงนามแลว
เสร็จ>>>ปจจุบัน สงให SC ASSET ลงนาม
3.1.1.2 สัญญากอสราง BEWTECH
ทุกฝาย/รับทราบ
- ทาง ABUILD ไดสงรางสัญญาให BEWTECH พิจารณาตรวจสอบแลวอยูระหวางการ
ตรวจสอบของBEWTECH >>>ทาง BEWTECH ตรวจสอบแลวมี Comment ในรางสัญญา
ซึ่งไดแจง ใหทาง สํานักงานใหญของ A BUILD รับทราบแลว>>>ทาง A BUILD ได
ปรับแกไขตาม Comment แลว ปจจุบันอยูในขั้นตอนการสงให SC ASSET พิจารณา>>>
อยูในชวงการปรับแก Mile Stone>>>ทาง ABUILD แจงวาไดปรับแก Mile Stone และ
ขอความในสัญญาแลวเสร็จ จะสงสัญญาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ตอไป>>>BEWTECH แจงวา ตรวจสอบแลว เห็นชอบกับรางสัญญา>>>ทาง SC ASSET
ทําสัญญาตัวจริงตอไป
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3.2 ติดตามการตรวจวัดคาคุณภาพเสียง ฝุน และแรงสั่นสะเทือน
- ทาง A BUILD แจงวา เรื่องการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบ ทุกฝาย/รับทราบ
ตอสิ่งแวดลอม( EIA) ตั้งแตเดือนเมษายน คือ อยูในชวงงานกอสราง จะมีการ
ตรวจวัดดังนี้ การตรวจวัดเสียง วัดความหนาแนนของฝุน วัดคุณภาพน้ําทิ้ง และ วัด
คุณภาพอากาศ โดยการวัดดังกลาวทั้งหมด จะเหลือการตรวจเพียงเดือนละ 1 ครั้ง>>>
ทาง A BUILD แจงวาผลการตรวจสอบมาตรการปองกันและตรวจสอบผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ( EIA) ของเดือนเมษายน ไดตรวจสอบแลวเสร็จ รอบการตรวจวัดครั้ง
ตอไปคือ เดือน พ.ค. 56>>>ทาง A BUILD แจงวา ทาง ENVIRESEARCH ไดทําการ
ตรวจสอบของเดือน พ.ค. 56 แลว
- ทาง A BUILD แจงวาจากการตรวจวัดคุณภาพความหนาแนนของฝุน ของเดือน
PREBUILT
เม.ย. 56 เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. 56 มีผลการทดสอบไมผานเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึง
ตองมีการตรวจวัดซอมแกไข ซึ่งทาง ENVI แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาวจะมี
คาใชจาย>>> ทาง A BUILD แจงวา งานตรวจวัดซอมดังกลาว คาใชจายจะใหทาง
PREBUILT เปนผูดําเนินการ โดยคาดวา ทาง ENVI จะเขามาตรวจวัดแกไขภายใน
สัปดาหหนา>>>ทาง PREBUILT แจงวา ภายหลังจากประชุม จะติดตามเรื่องดังกลาว
แลวจะแจงใหทราบตอไป>>>ทาง PREBUILT แจงวาทาง บริษัท ENVI ไดเขามา
ตรวจซอมแลวเสร็จ>>>ทาง PREBUILT แจงวาทาง ENVI RESEARCH จะเขามา
ติดตั้งเครื่องเพื่อตรวจวัดซอมในวันนี้ 31 พ.ค. 56>>>ทาง PREBUILT แจงวาผลการ
ตรวจวัดซอมจะไดภายในสัปดาหหนา
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3.3 ติดตามงาน เพิ่ม-ลดถนนรอบโครงการ
- ทาง A BUILD แจงเรื่อง SPEC งานถนนของโครงการ โดย SPEC งานถนนของ
ทุกฝาย/รับทราบ
PREBUILT ที่ระบุ ในBOQ ไมตรงกับ SPEC ใน แบบ FORCON เนื่องจาก ชวงการ
ประมูลในแบบ BIDDING ยังไมไดระบุ SPEC งานดังกลาว >>>A BUILD แจงใหใช
SPEC ตามแบบ FOR CON โดยใหทาง PREBUILT ทําเอกสารเสนอราคางานเพิ่ม-ลด
งานถนนโครงการดังกลาว ใหทาง A BUILD พิจารณาตอไป>>>PREBUILT แจงวา
จะดําเนินการตอไป>>>ทาง A BUILD กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 4 สัปดาห หรือ
สงกอนวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อให A BUILD พิจารณาตอไป >>>ทาง
PREBUILT แจงวาไดตรวจสอบแลว ไมมีการเปลี่ยนแปลงของ SPEC ดังกลาว>>>
ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบใหม โดยใหตรวจสอบจากแบบ
FOR CON กับ BOQ ของ PREBUILT>>>ทาง PREBUILT แจงวา สามารถสงได
ภายในวันนี้ 31 พ.ค. 56>>>ทาง PREBUILT สงแลว วันนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2556
3.4 ติดตามงานสรุปวัสดุอุปกรณที่ทางเจาของโครงการจัดซื้อ
- ทาง BEWTECH แจงวา ตองการใหทาง SC ASSET สรุปเรื่องขอมูลสุขภัณฑ
ทุกฝาย/รับทราบ
เครื่องดูดควันชุดครัว เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ํารอนใตเคาเตอรอางลางหนา
เพื่อที่ทาง BEWTECH จะใชเปนขอมูลในการดําเนินการติดตั้งงานระบบที่ใชเชื่อมตอ
กับวัสดุอุปกรณดังกลาวตอไป>>>ทาง A BUILD แจง ดังนี้
(1) เครื่องทําน้ํารอนใตเคารเตอรอางลางหนา ใหทาง BEWTECH สรุปขอมูลการ
ออกแบบกระแสไฟฟา ณ จุดเชื่อมตอของเครื่องทําน้ํารอน แตละ TYPE หองน้ํา
เพื่อสงใหทาง SC ASSET ใชเปนขอมูลในการสรุป ยี่หอและรุนเครื่องทําน้ํารอน
ดังกลาวตอไป>>>ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบวาเครื่องทําน้ําอุนยี่หอและรุน
ใดบางที่สามารถติดตั้งได เพื่อที่จะใชเปนขอมูลแจงลูกคาตอไป
1) ทาง BEWTECH แจงวา จากการตรวจสอบ มี 2 ยี่หอ คือ ยี่หอ SIEMENS
และ ยี่หอ AEG ที่สามารถติดตั้งได เนื่องจาก มีขนาดเล็กเพียงพอสําหรับ
ติดตั้งใตตู
2) ทาง SC ASSET แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 1 ยี่หอ คือ
STIEBEL วา ขนาดเครื่องดังกลาวสามารถติดตั้งไดหรือไม
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-

-

-

-

-

-

>>>ทาง ABUILD นําเสนอเรื่องเครื่องทําน้ํารอนที่ใชกับอางอาบน้ํา ที่ทาง
BEWTECH นําเสนอ คือใชขนาด 8000 วัตต ซึ่งจากที่ไดตรวจสอบแลวนั้น ทาง A
BUILD เกรงวาน้ําจะไดอุณหภูมิที่รอนไมเพียงพอและเวลาที่เปดใหน้ําเต็มอางจะใช
เวลานานเกินไป
>>>ทาง A BUILD ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบกับทางผูออกแบบวา เครื่องทําน้ํา
รอนขนาด 8,000 วัตต ที่ใชกับอางอาบน้ําเพียงพอหรือไม
>>>ทาง A BUILD ใหทาง BEWTECH นัดกับทาง SUPPLIER เครื่องทําน้ํารอน
STIEBEL มา PRESENT เครื่องทําน้ํารอนแตละกําลังไฟฟาและใหหาวิธีตรวจสอบ
จากการใชงานจริง
>>>ทาง A BUILD แจงวา ไดทําการติดตั้งและทดสอบเครื่องทําน้ํารอนจากการใชงาน
จริง ของเครื่องทําน้ํารอน ยี่หอ STIEBEL ขนาด 6,000 วัตตแลว ไดผลดังนี้ เวลาใน
การเปดน้ําใหไดระดับใชงาน ใชเวลา 20 นาที ไดอุณหภูมิที่ 45 องศา ทาง STIEBEL
แจงวา อุณหภฺมิดังกลาวเปนอุณหภูมิปกติทั่วไป สามารถใชงานได โดยทุกฝาย
เห็นชอบตามที่ STIEBEL แจง
ทาง A BUILD แจงวา ตัวแทนจําหนาย STEBEL แนะนําไมควรเดินทอน้ํารอนเกิน
10 m เพราะจําทําใหอุณหภูมิของเครื่องทําน้ํารอนลดลงทุก 1 เมตร ตอ 1 องศา
ทาง A BUILD ตรวจสอบเบื้องตน จะมีหองที่เดินสายไฟฟาเกิน 10 m คือ B1 , B2
และ C2 ซึ่งจะทําใหอุณหภูมิลดลง อาจจะตองเปลี่ยนเปนเครื่องทําน้ํารอนขนาด 8000
วัตต แตถาเปลี่ยนขนาดดังกลาว จะกระทบกับงานระบบไฟฟา เรื่องมิเตอรไฟฟาไป
จนถึงหมอแปลงไฟฟา
ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH ตรวจสอบสาย Main กับ Breaker จากเดิมที่
ออกแบบไว 3,500 วัตต ตองเปลี่ยนเปน 6,000 วัตต>>>ทาง BEWTECH แจงวา
ตรวจสอบแลว แจงวาเพียงพอตอ 6000 วัตต
ทาง A BUILD แจงวามีหองพักบาง TYPE ที่ตองเปลี่ยนขนาดสายMaim และ
Breaker main ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ทาง SC ASSET แจงวาใหเตรียมการ ถาในกรณีที่ใชติดตั้งกับที่โครงการ ปรากฏวา
ไมไดตามที่ทดสอบ ขอใหเตรียมแผนสํารองไว>>>เบื้องตนทาง SC ASSET จะหา
โครงการที่เดินทอน้ํารอนเกิน 15 m เพื่อใชในการติดตั้งเครื่องทําน้ํารอนเพื่อใชทดสอบ
จากการใชงานจริง
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3) เครื่องปรับอากาศ ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH สง 1.รายการ
คํานวณของแตละ TYPE หองพัก 2. จํานวนเครื่องปรับอากาศ และ 3.ขนาด
BTU >>>ทาง A BUILD จะสงตอขอมูลดังกลาว ใหทาง DAIKIN เปนผู
เตรวจสอบและเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมกับ
พื้นที่ภายในหองพักอีกครั้ง >>>ทาง BEWTECH แจงวาสามารถสงขอมูล
ดังกลาวไดในวันที่ 15 พ.ค.56>>>ทาง BEWTECH แจงวาไดสงให
A BUILD แลว >>>ทาง A BUILD แจงวาใหทาง BEWTECH ตรวจสอบ
ตัวเลขมาใหม โดยจะขอพูดคุยภายหลังจากการประชุม>>>ทาง A BUILD
แจงวา ไดสงขอมูลใหทาง DAIKIN ตรวจสอบขนาดของเครื่องปรับอากาศ
กับขนาดของหองพักแลว โดยทาง DAIKIN จะคิดจาก Function การใชงาน
จริง เชน ผนังเปนผนังกออิฐ หรือกระจก หรือคอนกรีต ซึ่งจะไมตรงกับทื่
ทาง BEWTECH ออกแบบที่จะคิดจากขนาดของหอง
- ทาง SC ASSET แจงวา อาจจะเปลี่ยนรุนของเครื่องปรับอากาศ จาก รุน FTE เปน FT
ทั้งหมด ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบราคา ถาเปน FT ทั้งหมดราคาเทาไหร และ
ถาเปนรุน FTE ทั้งหมดราคาเทาไหร
- ทาง SC ASSET แจงวาใหเพิ่ม งานติดตามวัสดุที่ทาง PREBUILT จัดซื้อ ในวาระ
ประชุมดวย
3.5 ติดตามงาน DROP พื้นโถง Corridor
- ทาง SC ASSET มีความตองการให DROP พื้นโถง CORRIDOR ใหต่ํากวาในหัองพัก
2 cm >>>ใหทาง PREBUILT ตรวจสอบวาสามารถทําไดหรือไม>>> ทาง
PREBUILT แจงวา สามารถดําเนินการได และทาง PREBUILT แจงเพิ่มเติม วาจะ
DROP พื้น POST-TENSION บริเวณพื้นที่หองน้ํา 3 cm>>>ทาง SC ASSET แจงให
ทาง PREBUILT ทํา SECTION ของพื้นโครงสรางบริเวณ หองน้ํา หองพัก และโถง
ทางเดิน สงใหทาง A BUILD และ SC ASSET พิจารณา>>>ทาง PREBUILT แจงวา
พื้น Post-Tension บริเวณ Corridor ไมสามารถลดระดับ 2 cm ได>>>ทาง A BUILD
แจงวาใหทาง PREBUILT นัดทาง C-POST มา Present งานดังกลาว
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 6 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
- >>>ทาง PREBUILT แจงวาพื้นที่เหนือฝาอาจจะหายไป 2 cm ใหทาง BEWTECH
ตรวจสอบวามีผลกระทบตองานระบบเหนือฝาหรือไม>>>ทาง BEWTECH แจงวา
เบื้องตนจากการตรวจสอบ พบวาถาลดพื้นที่เหนือฝาดังกลาวจะกระทบตองานเดินทอ
ระบบเหนือฝา แตทาง BEWTECH จะขอตรวจสอบอีกครั้งวายังพอมีแนวทางอื่น
หรือไม ที่จะสามารถทํางานได โดยจะใหคําตอบภายหลัง
>>>ใหทาง BEWTECH ตรวจสอบพื้นที่ ที่ตองใชติดตั้งงานระบบเหนือฝาตอไป
3.6 ติดตามงานปูพื้นไม ENGINEER WOOD
ทาง PREBUILT แจงวา งานพื้นภายในหองพัก ทาง PREBUILT จะขัดพื้นคอนกรีต
ใหไดระดับพอดีสําหรับงานปูพื้นไมภายในหองพัก โดยจะใชปูนเทปรับระดับผิวบาง
ชวยแตงผิวอีกครั้ง>>>ทาง SC ASSET แจงใหทาง PREBUILT ตรวจสอบกับทาง
Supplier ของบริษัท พื้นไม ENGINEER WOOD เรื่องการปูพื้นไมในลักษณะ
ดังกลาว และตรวจสอบกับโครงการอื่นๆที่ผานมา วามีผลกระทบหรือขอควรระวัง
หรือไม เพราะงานปูพื้นไมดังกลาวจะปูดวยกาวยึดกับพื้นโดยตรง >>>ทาง
PREBUILT จะตรวจสอบงานดังกลาวตอไป>>>ทาง PREBUILT จะนัดตัวแทน
จําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS WOOD มา Present และพาไปชมตัวอยางการติดตั้ง
ตอไป>>>ทาง A BUIL D แจงวาไดนัดตัวแทนจําหนายพื้นไม บ. PRECIOUS
WOOD มา PRESENT ในวันนี้ เวลา 14.00 น.>>>ทาง PRECIOUS WOOD ไดเขามา
PRESENT แลว>>>ทาง SC ASSET แจงวา แนวทางในการติดตั้งที่ทาง SC ASSET
เลือกไวปจจุบัน อาจจะใชวิธีปูพื้นไม ENGINEER WOOD บน ไมอัดที่รองพื้นปรับ
ระดับอีกชั้นและระหวางพื้นไม ENGINEER WOOD กับ ไมอัดจะใชกาว
ประสาน>>>ทาง A BUILD แจงวาจะใหทางตัวแทนของ PRECIOUS WOOD เขามา
PRESENT เรื่องดังกลาวตอไป
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ผูดําเนินการ
BEWTECH

A BUILD

หนา 7 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.7 ติดตามงาน RE-DESIGN งานระบบ บริเวณ LAND SCAPE
- ทาง SC ASSET แจงสอบถามเรื่อง ITEM งานที่เหลือจากงาน HARDSCAPE เพื่อ
เปนขอมูลปริมาณงาน ใหทางผูรับจางงาน SOFT SCAPE ใชประมูลงาน >>>ทาง
ABUILD แจงวา ปจจุบันทาง BEWTECH จะตอง RE-DESIGN งาน LAND
SCAPE ใหม จึงควรรอใหงานดังกลาวแลวเสร็จกอน>>>ทาง BEWTECH แจงวา งาน
RE-DESIGN ถาใชวัสดุเดิม ราคาจะไมลด แตถา RE-DESIGN ใหม คือ ลด SPEC
บางสวนเกรงวาจะไดวัสดุที่ไมไดคุณภาพ>>>ทาง ABUILD แจงใหทาง BEWTECH
ทําแบบ RE-DESIGN ใหมมานําเสนอ พรอมราคาแลว สงให ทาง ABUILD และ SC
ASSET จะเปนผูพิจารณาตอไป>>>ทาง BEWTECH แจงวา จะติดตามเรื่องดังกลาว
ตอไป>>>ทาง BEWTECH แจงวา เนื่องจากระบบดังกลาว SPEC ที่ ระบุเปน ส.นภา
เทานั้น และอุปกรณที่ใชก็จะเปนของ บ. ส. นภา เอง ซึ่งการลดฟงชั่นก การใชงาน
หรือลด SPEC จะตองหารือกับทาง บ. ส. นภา กอนวาสามารถลดไดหรือไม
- ทาง A BUILD แจงใหทาง BEWTECH นัดทาง บ.ส.นภา มา PRESENT
- ทาง A BUILD แจงวา ทาง A BUILD มีแนวทางในการ RE-DESIGN คือ 1.ลด SPEC
ดวงโคมและสายไฟ 2.เปลี่ยน Concept การ Design ไปเลย
- ทาง BEWTECH แจงวาจะนัดตัวแทน บริษัท ส.นภา เพื่อเขามา PRESENT ตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

BEWTECH

หนา 8 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
3.8 ติดตามงานหองพักอาศัย TYPE D3
- ทาง A BUILD ไดตรวจสอบ หอง TYPE D3 ตามแบบ FOR CON เทียบกับหอง
ตัวอยาง ผลปรากฏวา ความกวางของหองครัวระยะเคลียรในของหองตัวอยางเทากับ
3.40 เมตร แตในแบบ FORCON ระยะเคลียรในเทากับ 2.90 เมตร และไดตรวจสอบ
กับแบบของชุดครัวระยะเทากับหองตัวอยางคือ 3.40 เมตร>>>ทาง A BUILD ไดทํา
RFI สอบถามไปยัง ผูออกแบบสถาปตยกรรม ทางผูออกแบบตอบกลับมาวา ยืนยัน
ตามแบบ FOR CON แตใหตรวจสอบกับเอกสารที่ใชทําสัญญากับลูกคา เพื่อที่จะได
ไมขัดแยงกับการขาย>>>ทาง SC ASSET แจงวาจะตรวจสอบและเปนผูสรุปขอมูล
ดังกลาวให>>>ปจจุบัน ใหทาง RCD เอาแบบเฟอรนิเจอร Combine กับแบบ For Con
ปจจุบัน และทาง A BUILD และ SC ASSET จะตรวจสอบและสรุปขอมูลใหทราบ
ตอไป
3.9 ติดตามงานหอง STEAM ROOM
- ทาง A BUILD แจง เรื่องหอง STEAM ROOM จากที่ตรวจสอบกับงานระบบ งาน
ระบบตองการใชพื้นที่เหนือฝาประมาณ 80 cm แตจากที่ตรวจสอบจากแบบ
โครงสรางและสถาปตยกรรมจะเหลือพื้นที่ใตฝาเพียงประมาณ 40 cm>>>ทาง A
BUILD นําเสนอวิธีดังนี้ คือ 1.ใชวิธี Block พื้นบริเวณดังกลาว เพื่อที่จะสามารถติดตั้ง
อุปกรณงานระบบหอง STEAM ROOM ได 2.ยกเลิกพื้นที่ระดับ +92.60 เนื่องจาก
เหนือพื้นดังกลาวยังมีพื้นโครงสรางอีก 1 ชั้น ที่ + 93.05 ซึ่งพื้นที่ระดับ 92.60 อาจจะ
ไมจําเปนตองมีก็ได>>>ใหทาง PREBUILT พิจารณาตอไป
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ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 9 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ
รายละเอียด
4. วาระที่ 4 รายงานความกาวหนาของงาน
4.1 รายงานความกาวหนาของงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานความกาวหนางาน ประจําสัปดาห วันที่ 7 มิ.ย. 56 ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
สัปดาหนี้
1. เทคอนกรีตผนังลิฟต ชั้น4
100%
0%
2. คานคอดินบริเวณสํานักงานสนาม
50%
0%
3.
เทคอนกรีตผนังถังน้ํา(ใตพื้น 2A)
0%
50%
4.2 รายงานแผนงาน THREE WEEKS
ทาง PREBUILT รายงานแผนงาน THREE WEEKS ดังนี้
ลําดับ
รายการ
PLAN
สัปดาหกอน
1. เทคอนกรีตคานคอดินดานทิศใต
31 พ.ค. 56
2. ผนังถังน้ําใตดิน
1 มิ.ย. 56
สัปดาหนี้
1 คานคอดิน+พื้นบริเวณซอย 34
7 มิ.ย. 56
2. ผนังถังน้ําใตดิน
1 มิ.ย. 56
3. ฐานราก No.13
13 มิ.ย. 56
4. ฐานราก No.16
13 มิ.ย. 56
5. ฐานราก No.17
12 มิ.ย. 56
6. ฐานราก No.18
13 มิ.ย. 56
7. ฐานราก No.19
13 มิ.ย. 56
8. ฐานราก No.20
13 มิ.ย. 56
9. ฐานราก No.21
13 มิ.ย. 56
10. งานพื้น Pump Room
12 มิ.ย. 56
11. RAMP ชั้น 1 ขึ้น ชั้น 2
13 มิ.ย. 56
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ผูดําเนินการ

ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
ACTUAL
31 พ.ค. 56
1 มิ.ย. 56

หนา 10 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

รายละเอียด
สัปดาหหนา
1 ฐานราก No.22
14 มิ.ย.56
2. ฐานราก No.23
14 มิ.ย.56
3. พื้นหนาออฟฟศชั่วคราว
15 มิ.ย.56
4. คานคอดินบริเวณบันไดหนีไฟ
16 มิ.ย.56
4.3 รายงานจํานวนแรงงาน
- ทาง PRE BUILT รายงานจํานวนแรงงาน ดังนี้
ลําดับ
รายการ
สัปดาหกอน
1. HEADMAN
7
2. ชางไม+ชางปูน
31
3. ชางแหล็ก
23
4. SAFETY
8
5. กรรมกร
26
6. คนงานในแคมป
14
รวม
109

5.

ผูดําเนินการ
ทุกฝาย/รับทราบ

ทุกฝาย/รับทราบ
สัปดาหนี้
7
30
23
8
27
14
109

วาระที่ 5 ความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางและความสะอาด
5.1 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง ไดคะแนน
97% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 31 ขอ
- ดําเนินการแลว 30 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ
1.ตาขายแผงกันตกรอบ SLIP FORM ยังติดตั้งไมแลวเสร็จ
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ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

หนา 11 จาก 12

กําหนด

บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยรวมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2690-7268, 02-690-7468 โทรสาร 0-2690-7469

บันทึกการประชุมประจําสัปดาหครัง้ ที่ 17
โครงการ : THE CREST sukhumvit 34
ลําดับ

6.

7.
8.

9.

รายละเอียด
5.2 ทาง A BUILD ไดตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรการ สผ. (EIA) ไดคะแนน 99% มากกวา 80% ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
- รายการที่ตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 139 ขอ
- ดําเนินการแลว 138 ขอ
- ยังไมผานมาตรฐาน 1 ขอ ดังนี้
1.หองน้ํา ชาย-หญิงสําหรับคนงานกอสรางไมเพียงพอ 20 คน /1หอง
วาระที่ 6 งานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม – ลด
6.1 งานหญาเทียมขาง SALE OFFIICE
- ทาง A BUILD แจงใหทาง PREBUILT เรงดําเนินการ>>>PREBUILT แจงวาไดสั่ง
วัสดุแลว เมื่อวัสดุเขาหนวยงานจะดําเนินการทันที>>>ดําเนินการแลวเสร็จ
วาระที่ 7 เรื่องบานขางเคียงรอบโครงการ
- ไมมี
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
7.1 ทาง A BUILD แจงเรื่องชองเปดบนพื้นชั้น 2A ที่ทางงานระบบตองมีการติดตั้ง โดยทาง
PREBUILT แจงวามีชองเปดติดกับเสาไมได>>>ทาง A BUILD นําเสนอ 2 รูปแบบ โดย
ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ C-POST กําหนดวาชองเปดควรหางจากตําแหนงเสา 1.5 เทาของ
ความหนาพื้น และควรเปนงาน Sleeve ทอ>>>ใหทาง PREBUILT สอบถาม C-POST วา
รูปแบบดังกลาวที่ A BUILD นําเสนอสามารถดําเนินการไดหรือไม
7.2 ในที่ประชุมมีมติ ใหกําหนดตําแหนงหองตัวอยาง 2 หอง ที่ชั้น 7 โดยมติในที่ประชุม
เห็นชอบรวมกันเปน หองพัก TYPE C2 และ TYPE A2R หมายเลขหอง 703 และ 706
ตามลําดับ
วาระที่ 9 กําหนดการประชุมครั้งตอไป
8.1 ในที่ประชุมมีมติกําหนดการประชุมประจําสัปดาหครั้งตอไปคือวันศุกรที่ 21 มิ.ย. 56
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหนวยงานกอสราง โครงการ เดอะ เครสท สุขุมวิท 34

ผูดําเนินการ

กําหนด

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

PREBUILT

ทุกฝาย/รับทราบ

ปดการประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกการประชุมโดย : นายจตุพล ดานสิงห
วิศวกรโครงการ
บริษัท เอบิวด แมเนจเมนท จํากัด
File : THE CREST –บันทึกประชุมประจําสัปดาหครั้งที่ 17 (07-06-56)

หนา 12 จาก 12

5.6 เอกสารบันทึกการขนสงวัสดุกอสราง (มกราคม – มิถุนายน 2556)

5.7 เอกสารผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
(เมษายน – มิถุนายน 2556)

การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ ประจำาเดือน เมษายน 2556
จำานวนตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพทัว่ ไปทางสังคม - เศรษฐกิจ
• เพศ /อายุ และสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52 และเพศหญิง ร้อยละ 48
โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีวัยวุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อ
การดำาเนินโครงการเป็นที่น่าเชื่อถือได้ สถานภาพส่วนใหญ่โสดร้อยละ 56 (ตารางที่ 1.1)
• ในด้านระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบว่าในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 36 ซึ่งทุกคนนับถือศาสนาพุทธ โดยอาชีพหลักส่วนใหญ่ร้อยละ 56
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ตารางที่ 1.1)
• ในด้านจำานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีจำานวน
สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วงระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ภาวการณ์ใช้เงินของครัวเรือนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีรายได้กับรายจ่ายพอๆกันและ
ไม่มีเงินเก็บคิดเป็นร้อยละ 52 (ตารางที่ 1.1)
• การพักอาศัยของชุมชนนี้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 56 พักอาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี และ
เป็นการย้ายมาจากที่อื่นโดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 44 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (ตารางที่ 1.1)
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
ในรอบเดือนทีผ่ ่านมามีผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับความเดือดร้อนรำาคาญเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมคิด
เป็นร้อยละ 16 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 1.1 )
2.1 ปัญหาจากฝุ่นละอองคิดเป็นร้อยละ 12 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่งที่มา
ของปัญหานัน้ เกิดจาก การก่อสร้างของโครงการ The Creat และจากโครงการก่อสร้างในบริเวณโดยรอบ ซึ่ง
ร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่าลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นปานกลางและความ
รุนแรงของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมานั้นลดลงตามลำาดับ (ตารางที่ 1.1-1 )
2.2 ปัญหาจากเสียงคิดเป็นร้อยละ 4 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของ
ปัญหานัน้ เกิดจาก การก่อสร้างในบริเวณโดยรอบ ซึ่งร้อยละ 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่า
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึน้ นั้นอยูใ่ นขัน้ ปานกลางและความรุนแรงของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมานั้น
เท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ตารางที่ 1.1-1 )

ทัศนคติและความเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
- ในส่วนของข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ The Crest นัน้ ร้อยละ 76 ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และร้อยละ 24 ทราบถึงการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะรับทราบจากเพื่อนบ้านร้อยละ 16
และรับทราบจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการร้อยละ 8 (ตารางที่ 1.1)
- ในเรื่องของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร้อยละ 68 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 28
รู้สึกพอใจเพราะเห็นว่าจะทำาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น มีการสาธารณูปโภคและอุปโภคที่ดีขนึ้ ทำาให้ราคาที่ดินสูง
ขึ้น และร้อยละ 4 รู้สึกไม่พอใจเนื่องจากเกรงปัญหาเรื่อง ฝุน่ ละออง , การจราจรที่ติดขัด และเขม่าควันที่เพิ่มมากขึ้น
(ตารางที่ 1.1-2)
- ในเรื่องความวิตกกังวลต่อการดำาเนินงานของโครงการ The Crest นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 12
รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 28 รู้สึกไม่วิตกกังวล และร้อยละ 60 รู้สึกวิตกกังวล โดยปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกกังวล
มากที่สุดคือเรื่องของฝุ่นละอองคิดเป็นร้อยละ 44 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1.1-3)
- ในเรื่องของความพึงพอใจต่อมาตรการจัดการผลกระทบของโครงการ The Crest นัน้ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 76 รู้สึกพอใจในมาตรการดังกล่าว ร้อยละ 20 ไม่มีความเห็น และร้อยละ 4 รู้สึกไม่พอใจ
(ตารางที่ 1.1)
ข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อโครงการมีดังนี้
1. ให้ระมัดระวังในเรื่องของเศษปูนที่กระเด็นออกมาโดนรถยนต์ที่จอดอยู่ในบริเวณโดยรอบ
2. ให้ทางโครงการมีมาตรการจัดการฝุ่นละอองให้น้อยลงเพื่อให้ผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด
3. ให้ระมัดระวังในเรื่องการทำางานของเครื่องจักรที่อาจส่งผลกระทบในเรื่องเสียงและมลภาวะ

ตารางที่ 1.1.ผลการสำารวจความคิดเห็นครัง้ ที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตร (เมษายน)
รายการ
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (เมษายน)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
1.2
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
1.3
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
อาชีวศึกษา ปวช./ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อื่นๆ........................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)
25

ร้อยละ
100.0

13
12
25

52.0
48.0
100.0

2
5
12
5
1
0
25

8.0
20.0
48.0
20.0
4.0
0.0
100.0

0
6
9
2
4
3
1
0
25

0.0
24.0
36.0
8.0
16.0
12.0
4.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.4 สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
เป็นหม้าย
อืน่ ๆ........................
รวม
การนับถือศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อืน่ ๆ.........................
รวม
1.6 อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท/โรงงาน
นักเรียน/นักศึกษา
อืน่ ๆ..........................
รวม
1.7 สถานภาพในครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือน
คูส่ มรส
บุตร/ธิดา
เขย/สะใภ้
บิดา/มารดาหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

14
10
1
0

56.0
40.0
4.0
0.0

25

100.0

25
0
0
0
25

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

0
10
0
14
1
0
0
25

0.0
40.0
0.0
56.0
4.0
0.0
0.0
100.0

15
4
1
0
5
25

60.0
16.0
4.0
0.0
20.0
100.0

1.5

ตารางที่ 1.1(ต่อ)
รายการ
1.8

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

23
1
1
0

92.0
4.0
4.0
0.0

25

100.0

0
4
10
2
1
2
0
6
25

0.0
16.0
40.0
8.0
4.0
8.0
0.0
24.0
100.0

0
4
14
3
1
1
0
2
25

0.0
16.0
56.0
12.0
4.0
4.0
0.0
8.0
100.0

4
13

16.0
52.0

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

8

52.0

รวม

25

100.0

จำานวนสมาชิกในครัวเรือน(รวมตัวท่าน)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน
4-6 คน
7-9 คน
มากกว่า 9 คน
รวม

1.9

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 30,001-35,000 บาท/เดือน
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน
รวม
1.10 รายจ่ายของครอบครัวโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 30,001-35,000 บาท/เดือน
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน
รวม
1.11 ภาวะการใช้เงินในครัวเรือนของท่านในปัจจุบนั
รายได้กับรายจ่ายพอๆกัน
รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.12 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนีม้ านานเท่าใด
อยู่อาศัยในชุมชนนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นาน
รวม
อยู่อาศัยในชุมชนนีม้ าตั้งแต่ดั้งเดิม
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นาน
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
1.13 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่
คิดจะย้าย
ไม่คิดจะย้าย
ไม่แน่ใจ
รวม
1.14 สาเหตุสำาคัญที่ท่านจะย้ายที่อยู่อาศัย (ถามต่อจาก 1.13)
ติดตามครอบครัว/แต่งงาน
เพื่อประกอบอาชีพ
เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่
ตามคำาสั่งของหน่วยงานที่ทำางาน
กลับบ้านต่างจังหวัด
อื่นๆ.........................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

14
11
25

56
44
100.0

2
9
3
14

8
36
12
56

6
4
1
11

24
16
4
44

1
21
3
25

4.0
84.0
12.0
100.0

0
1
0
0
0
0
1

0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.15 ลักษณะที่พักอาศัย
บ้านเดี่ยว
ทาวเฮ้าส์
เรือนแถวหรืออาคารพาณิชย์
อาคารชุด
อพาร์ทเม้นต์
ห้องเช่า
อื่นๆ.......................
รวม
1.16 สถานภาพการอยู่อาศัย
เป็นเจ้าของ
เช่า
เป็นบ้านพักสวัสดิการ
บ้านของพ่อแม่
บ้านของสามี/ภรรยา
อื่นๆ............................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

4
1
0
5
10
5
0
25

16.0
4.0
0.0
20.0
40.0
20.0
0.0
100.0

3
18
1
3
0
0
25

12.0
72.0
4.0
12.0
0.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
2.

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

21
4

84.0
16.0

25

100.0

ตอนที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น ครอบครั ว ของท่ า นได้ รั บ ความเดื อ นร้ อ น
รำาคาญเนื่องจากปัญญาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ
รวม

ตารางที่ 1.1-1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนในปัจจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตรรอบโครงการ
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ)
ระดับของปัญหา
มี
แหล่งที่มา
ผลกระทบของปัญหา
ไม่มี (ระดับของผลกระทบ) ของปัญหา
น้อย ปานกลาง
1. ฝุน่ ละออง
88.0 8.0
4.0
การก่อสร้าง
โครงการ
2. เสียงดัง
96
0.0
4.0
การก่อสร้าง
โครงการ
3. นำ้าเสีย
100
4. กลิ่น
100
5. เขม่าควัน
100
6. ขยะ/กากของเสีย
100
7. นำ้าท่วม
100
8. อุบัติเหตุทางบก
100
9. การจราจรติดขัด
100
10. อื่น....................
-

ระดับความรุนแรงเมื่อเทียบกับ 1 เดือนที่ผ่านมา
มาก
8.0

มากที่สุด ลดลง เท่าเดิม
4.0
-

มากขึน้
-

-

4.0

-

-

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
ตอนที่ 3 ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีต่อโครงการ
ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
3.1
นี้ หรือไม
ไม่ทราบ
ทราบ
ไม่ตอบ
รวม
3.2
จากข้อ 3.1 ถ้าทราบ ทราบจาก
เพื่อนบ้าน
ญาติพนี่ ้อง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สื่อมวลชน เช่น นสพ./ทีวี/วารสาร
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ
อื่นๆ....................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

19
6
0
25

76.0
24.0
0.0
100.0

4
0
0
0
2
0
6

16.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
24.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
3.3

ท่านพอใจกับการที่มโี ครงการนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชน
ของท่านหรือไม่
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ
2. พอใจ (เรียง 1-5)
เศรษฐกิจในชุมชนดี
การสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น
ราคาที่ดนิ สูงขึ้น
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
อื่นๆ........................
3. ไม่พอใจ (เรียง 1-5)
อาชญากรรมเพิ่มขึน้
การจรารจติดขัดมากขึน้
เสียงดัง
ฝุน่ ละออง
เขม่าควัน
กลิ่น
ขยะ/กากของเสีย
อืน่ ๆ.................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)
ร้อยละ

17
7

68.0
28.0

ดูจากตาราง 1.1-2

ดูจากตาราง 1.1-2

1

4.0

ดูจากตาราง 1.1-2

ดูจากตาราง 1.1-2

25

100.0

ตารางที่ 1.1(ต่อ)
รายการ
3.4

จำานวน (คน)

ท่านมีความวิตกกังวลต่อการดำาเนินของโครงการนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
เคียงชุมชนของท่านหรือไม่
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ
3
2. ไม่วิตกกังวลเลย
7
3. วิตกกังวล (เรียง 1-5 )
15
อันตรายจากสารมลพิษ
เสียงดังรบกวน
ฝุน่ ละออง
กลิ่น
ขยะ/กากของเสีย
อุบัติเหตุทางบก
ดูจากตาราง 1.1-3
ปัญหานำ้าท่วม
อาชญากรรมเพิ่มขึน้
การจราจรติดขัด
การบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ
อื่นๆ................................
รวม

3.5

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

ท่านพึงพอใจต่อมาตรการจัดการผลกระทบ
ของโครงการนี้ หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่ตอบ
รวม

ร้อยละ

12.0
28.0
60.0

ดูจากตาราง 1.1-3

25

100.0

19
1
5
0
25

76.0
4.0
20.0
0.0
100.0

3.6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
1. เคยมีปญ
ั หากับโครงการของแสนสิริ เลยอยากให้ระวังเรื่องนี้ เศษปูนซีเมนต์กระเด็นออกมาโดนรถที่
จอดไว้ เป็นจุดๆรถเกือบพัง
2. อยากให้ชว่ ยดูแลเรื่องเครื่องจักร เศษปูนต่างๆ กลัวจะกระเด็นออกมา
3. ควรมีมาตรการลดฝุน
่ ละออง ให้มีน้อยกว่านี้
4. ดูแลเรื่องฝุ่นละออง เพราะตอนนี้เป็นเพียงกำาลังก่อสร้างเบื้องต้นไม่ค่อยมีฝุ่นมากนัก แต่คิดว่าต่อไปน่า
จะมีมากขึ้น
ตารางที่ 1.1-2
อธิบายตารางข้อ 3.3 การเรียงลำาดับความสำาคัญ (1-5)

1.เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ = 17 คน (68%)
2. พอใจ (เรียง 1-5 ) = 7 คน (28%)
3. ไม่พอใจ (เรียง 1-5 ) = 1 คน ( 4 %)
ตารางเรียงลำาดับความพอใจ = 7 คน (28%)
เรือ่ ง
ลำาดับที่ 1 ลำาดับที่ 2 ลำาดับที่ 3 ลำาดับที่ 4
1.เศรษฐกิจในชุมชน
7 คน = 28%
0
0
0
2. การสารธารณูปโภคและอุปโภคบริโภค
0
3 คน = 12 % 3 คน =12% 2 คน = 8%
3. ราคาทีด่ นิ สูงขึน้
0
0
2 คน =8% 4 คน = 16%
4. สร้างความเจริญให้กบั ท้องถิน่
0
4 คน = 16% 2 คน =8% 1 คน = 4%
อืน่ ๆ...................
0
0
0
0

เรือ่ ง
1. อาชญากรรมเพิ่มขึน้
2. การจราจรติดขัดมากขึน้
3. เสียงดัง
4. ฝุน่ ละออง
5. เขม่าควัน
6. กลิน่
7. ขยะ/กากของเสีย

ลำาดับที่ 5
0
0
0
0
0

ตารางเรียงลำาดับความไม่พอใจ = 1 คน (4 %)
ลำาดับที่ 1 ลำาดับที่ 2 ลำาดับที่ 3 ลำาดับที่ 4 ลำาดับที่ 5
0
0
0
0
0
0
0
1 คน = 4%
0
0
0
1 คน = 4%
0
0
0
1 คน = 4%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 คน = 4%
0
0
0
0
0
1 คน = 4%

ตารางที่ 1.1-3
อธิบายตารางข้อ 3.4 การเรียงลำาดับความสำาคัญ (1-5)
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ = 3 คน (12%)
2. ไม่วติ กกังวลเลย = 7 คน (28%)
3. วิตกกังวล = 15คน (60%)
ตารางเรียงลำาดับความวิตกกังวล = 15 คน (60 %)
เรือ่ ง
1. อันตรายจากสารมลพิษ

ลำาดับที่ 1

ลำาดับที่ 2

ลำาดับที่ 3

ลำาดับที่ 4

ลำาดับที่ 5

0

0

2 คน =8%

2 คน = 8% 4 คน =16%

2. เสียงดังรบกวน

2 คน =8% 7 คน = 28% 4 คน =16% 1 คน = 4%

0

3. ฝุน่ ละออง

12 คน =48% 3 คน = 12 %

0

0

0

0

1 คน = 4%

4. กลิน่

0

1 คน = 4%

1 คน = 4%

5. ขยะ/กากของเสีย

0

2 คน =8%

2 คน =8% 5 คน =20% 2 คน =8%

6. อุบตั เิ หตุทางบก

1 คน = 4%

7. ปัญหานำ้าท่วม

0

0

0

8. อาชญากรรมเพิ่มขึน้

0

0

0

9. การจราจรติดขัด

0

1 คน = 4%

10. การสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ

0

0

0

0

0

11. อืน่ ๆ...............................

0

0

0

0

0

1 คน = 4% 4 คน =16% 3 คน = 12% 1 คน = 4%
0

1 คน = 4%

1 คน = 4% 2 คน =8%

2 คน =8% 3 คน = 12% 4 คน =16%

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ ประจำาเดือน พฤษภาคม 2556
จำานวนตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพทั่วไปทางสังคม - เศรษฐกิจ
• เพศ /อายุ และสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 48 และเพศหญิง ร้อยละ 52
โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีวัยวุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการ
ดำาเนินโครงการเป็นทีน่ ่าเชื่อถือได้ สถานภาพส่วนใหญ่แต่งงานแล้วร้อยละ 64 (ตารางที่ 1.1)
• ในด้านระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบว่าในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 32 ซึ่งทุกคนนับถือศาสนาพุทธ โดยอาชีพหลักส่วนใหญ่ร้อยละ 48 ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป (ตารางที่ 1.1)
• ในด้านจำานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีจำานวน
สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามใน
พื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วงระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท กระจายเป็นช่วงราย
ได้ละ ร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ภาวการณ์ใช้เงินของครัวเรือนในปัจจุบันส่วนใหญ่มีรายได้
กับรายจ่ายพอๆกันและไม่มีเงินเก็บคิดเป็นร้อยละ 48 (ตารางที่ 1.1)
• การพักอาศัยของชุมชนนี้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 52 พักอาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี และ
เป็นการย้ายมาจากที่อื่นโดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นระยะเวลา น้อย กว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 48 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (ตารางที่ 1.1)
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รับในปัจจุบัน
ในรอบเดือนทีผ่ ่านมามีผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับความเดือดร้อนรำาคาญเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมคิด
เป็นร้อยละ 16 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 1.1)
2.1 ปัญหาจากฝุ่นละอองคิดเป็นร้อยละ 8 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของ
ปัญหานัน้ เกิดจาก การก่อสร้างของโครงการซึ่งร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่าลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นน้อยและปานกลางของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมานั้นลดลงตามลำาดับ
(ตารางที่ 1.1-1)
2.2 ปัญหาจากเสียงคิดเป็นร้อยละ 8 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของปัญหา
นัน้ เกิดจาก การก่อสร้างในบริเวณโดยรอบ การขุดเจาะ ซึ่งร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่า
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึน้ นั้นอยูใ่ นขัน้ ปานกลางและความรุนแรงของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมานั้นลด
ลงตามลำาดับ (ตารางที่ 1.1-1)
2.3 ปัญหาจากการจราจรคิดเป็นร้อยละ 4 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบ
จากโครงการที่ก่อสร้างมากที่สุดแต่ระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
(ตารางที่ 1.1-1)

ทัศนคติและความเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
- ในส่วนของข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ The Crest นัน้ ร้อยละ 72 ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และร้อยละ 28 ทราบถึงการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะรับทราบจากการประชาสัมพันธ์ของ
โครงการร้อยละ 28 (ตารางที่ 1.1)
- ในเรื่องของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 52
รู้สึกพอใจเพราะเห็นว่าจะทำาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น มีการสาธารณูปโภค ทำาให้ราคาที่ดนิ สูงขึน้ และสร้างเจริญให้
แก่ท้องถิ่น (ตารางที่ 1.1-2)
- ในเรื่องความวิตกกังวลต่อการดำาเนินงานของโครงการ The Crest นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 56 รู้สึก
ไม่วิตกกังวล และร้อยละ 44 รู้สึกวิตกกังวล โดยปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกกังวลมากที่สุดคือเรื่องของฝุ่นละออง
คิดเป็นร้อยละ 24 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1.1-3)
- ในเรื่องของความพึงพอใจต่อมาตรการจัดการผลกระทบของโครงการ The Crest นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 84 รู้สึกพอใจในมาตรการดังกล่าว ร้อยละ 16 ไม่มีความเห็น (ตารางที่ 1.1)

ตารางที่ 1.1.ผลการสำารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตร(พฤษภาคม)
รายการ
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (พฤษภาคม)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
1.2
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
1.3
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
อาชีวศึกษา ปวช./ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อื่นๆ........................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)
25

ร้อยละ
100.0

12
13
25

48.0
52.0
100.0

0
8
14
2
1
0
25

0.0
32.0
56.0
8.0
4.0
0.0
100.0

0
8
8
1
3
4
1
0
25

0.0
32.0
32.0
4.0
12.0
16.0
4.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ

จำานวน (คน)

ร้อยละ

6
16
3
0

24.0
64.0
12.0
0.0

รวม

25

100.0

รวม

25
0
0
0
25

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

0
9
1
12
3
0
0
25

0.0
36.0
4.0
48.0
12.0
0.0
0.0
100.0

15
7
0
0
3
25

60.0
28.0
0.0
0.0
12.0
100.0

1.4 สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
เป็นหม้าย
อืน่ ๆ........................
1.5

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อืน่ ๆ....

1.6 อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท/โรงงาน
นักเรียน/นักศึกษา
อืน่ ๆ..........................
รวม
1.7 สถานภาพในครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือน
คูส่ มรส
บุตร/ธิดา
เขย/สะใภ้
บิดา/มารดาหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส
รวม

ตารางที่ 1.1(ต่อ)
รายการ
1.8

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

21
4
0
0

84.0
16.0
0.0
0.0

25

100.0

0
4
5
4
5
1
1
5
25

0.0
16.0
20.0
16.0
20.0
4.0
4.0
20.0
100.0

0
1
10
6
4
2
0
2
25

0.0
4.0
40.0
24.0
16.0
8.0
0.0
8.0
100.0

6
12

24.0
48.0

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

7

28.0

รวม

25

100.0

จำานวนสมาชิกในครัวเรือน(รวมตัวท่าน)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน
4-6 คน
7-9 คน
มากกว่า 9 คน
รวม

1.9

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 30,001-35,000 บาท/เดือน
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน
รวม
1.10 รายจ่ายของครอบครัวโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 30,001-35,000 บาท/เดือน
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน
รวม
1.11 ภาวะการใช้เงินในครัวเรือนของท่านในปัจจุบนั
รายได้กับรายจ่ายพอๆกัน
รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.12 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนีม้ านานเท่าใด
อยู่อาศัยในชุมชนนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นาน
รวม
อยู่อาศัยในชุมชนนีม้ าตั้งแต่ดั้งเดิม
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นาน
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
1.13 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่
คิดจะย้าย
ไม่คิดจะย้าย
ไม่แน่ใจ
รวม
1.14 สาเหตุสำาคัญที่ท่านจะย้ายที่อยู่อาศัย
ติดตามครอบครัว/แต่งงาน
เพื่อประกอบอาชีพ
เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่
ตามคำาสั่งของหน่วยงานที่ทำางาน
กลับบ้านต่างจังหวัด
อื่นๆ.........................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

13
12
25

52.0
48.0
100.0

4
5
4
13

16.0
20.0
16.0
52.0

6
4
2
12

24.0
16.0
8.0
48.0

2
21
2
25

8.0
84.0
8.0
100.0

1
0
0
0
1
0
2

4.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
8.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.15 ลักษณะที่พักอาศัย
บ้านเดี่ยว
ทาวเฮ้าส์
เรือนแถวหรืออาคารพาณิชย์
อาคารชุด
อพาร์ทเม้นต์
ห้องเช่า
อื่นๆ.............................
รวม
1.16 สถานภาพการอยู่อาศัย
เป็นเจ้าของ
เช่า
เป็นบ้านพักสวัสดิการ
บ้านของพ่อแม่
บ้านของสามี/ภรรยา
อื่นๆ...................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

1
5
0
4
11
4
0
25

4.0
20.0
0.0
16.0
44.0
16.0
0.0
100.0

3
20
0
1
1
0
25

12.0
80.0
0.0
4.0
4.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

รายการ
2

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

ตอนที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
ปัจจุบันครอบครัวของท่านได้รับความเดือนร้อน
รำาคาญเนื่องจากปัญญาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ

21
4

84.0
16.0

รวม

25

100.0

ตารางที่ 1.1-1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตรรอบโครงการ
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ)
ระดับของปัญหา
มี
แหล่งที่มา
ผลกระทบของปัญหา
ไม่มี (ระดับของผลกระทบ) ของปัญหา
น้อย ปานกลาง
1. ฝุน่ ละออง
92.0 8.0
0.0
จากโครงการ
ที่ก่อสร้าง
2. เสียงดัง
92.0 8.0
0.0
การขุดเจาะ
3. นำ้าเสีย
100.0
4. กลิ่น
100.0
5. เขม่าควัน
100.0
6. ขยะ/กากของเสีย 100.0
7. นำ้าท่วม
100.0
8. อุบัติเหตุทางบก
96.0 4.0
การก่อสร้าง
9. การจราจรติดขัด
100.0
10. อื่น....................
-

ระดับความรุนแรงเมื่อเทียบกับ 1 เดือนทีผ่ ่านมา
มาก มากที่สุด ลดลง เท่าเดิม
4.0
4.0
-

8.0
-

-

4.0
-

มากขึน้
-

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
ตอนที่ 3 ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีต่อโครงการ
ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
3.1
นี้ หรือไม
ไม่ทราบ
ทราบ
ไม่ตอบ
รวม
3.2
จากข้อ 3.1 ถ้าทราบ ทราบจาก
เพื่อนบ้าน
ญาติพนี่ ้อง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สื่อมวลชน เช่น นสพ./ทีวี/วารสาร
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ
อื่นๆ....................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

18
7
0
25

72.0
28.0
0.0
100.0

0
0
0
0
7
0
25

0.0
0.0
0.0
0.0
28.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
3.3

ท่านพอใจกับการที่มีโครงการนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชน
ของท่านหรือไม่
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ
2. พอใจ (เรียง 1-5)
เศรษฐกิจในชุมชนดี
การสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขนึ้
ราคาที่ดินสูงขึ้น
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
อืน่ ๆ........................
3. ไม่พอใจ (เรียง 1-5)
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น
การจรารจติดขัดมากขึ้น
เสียงดัง
ฝุน่ ละออง
เขม่าควัน
กลิ่น
ขยะ/กากของเสีย
อื่นๆ.................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)
ร้อยละ

13
12

52.0
48.0

ดูจากตาราง 1.1-2

ดูจากตาราง 1.1-2

0

0.0

ดูจากตาราง 1.1-2

ดูจากตาราง 1.1-2

25

100.0

ตารางที่ 1.1(ต่อ)
รายการ
3.4

จำานวน (คน)

ท่านมีความวิตกกังวลต่อการดำาเนินของโครงการนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
เคียงชุมชนของท่านหรือไม่
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ
0
2. ไม่วิตกกังวลเลย
14
3. วิตกกังวล (เรียง 1-5)
11
อันตรายจากสารมลพิษ
เสียงดังรบกวน
ฝุน่ ละออง
กลิ่น
ขยะ/กากของเสีย
ดูจากตาราง 1.1-3
อุบัติเหตุทางบก
ปัญหานำ้าท่วม
อาชญากรรมเพิ่มขึน้
การจราจรติดขัด
รวม

3.5

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

ท่านพึงพอใจต่อมาตรการจัดการผลกระทบ
ของโครงการนี้ หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่ตอบ
รวม

3.6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ร้อยละ

0.0
56.0
44.0

ดูจากตาราง 1.1-3

25

100.0

21
0
4
0
25

84.0
0.0
16.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1-2
อธิบายตารางข้อ 3.3 การเรียงลำาดับความสำาคัญ (1-5)
1.เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ = 13 คน (52%)
2. พอใจ (เรียง 1-5 ) = 12 คน (48%)
3. ไม่พอใจ (เรียง 1-5 ) = 0 คน ( 0 %)
ตารางเรียงลำาดับความพอใจ = 12 คน (48%)
เรือ่ ง
1.เศรษฐกิจในชุมชน
2. การสารธารณูปโภคและอุปโภคบริโภค

ลำาดับที่ 1

ลำาดับที่ 2

ลำาดับที่ 3

ลำาดับที่ 4

ลำาดับที่ 5

10 คน = 40%

0

2 คน =8%

0

0

0

3. ราคาทีด่ นิ สูงขึน้

1 คน = 4%

4. สร้างความเจริญให้กบั ท้องถิน่

1 คน = 4%

อืน่ ๆ...................

0

4 คน =16% 7 คน=28% 1 คน = 4%
0

0

2 คน =8% 9 คน =36%

0

8 คน=32% 1 คน = 4% 2 คน = 8%

0

0

0

0

0

ตารางที่ 1.1-3
อธิบายตารางข้อ 3.4 การเรียงลำาดับความสำาคัญ (1-5)
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ = 0 คน (0 %)
2. ไม่วติ กกังวลเลย = 14 คน (56%)
3. วิตกกังวล = 11 คน (44%)
ตารางเรียงลำาดับความวิตกกังวล = 11 คน (44%)
เรือ่ ง

ลำาดับที่ 1

ลำาดับที่ 2

ลำาดับที่ 3

ลำาดับที่ 4

ลำาดับที่ 5

1. อันตรายจากสารมลพิษ

1 คน = 4%

0

2 คน =8%

1 คน = 4%

1 คน = 4%

2. เสียงดังรบกวน

1 คน = 4%

3 คน=12% 5 คน =20% 1 คน = 4%

1 คน = 4%

3. ฝุน่ ละออง

6 คน =24%

4 คน =16%

0

1 คน = 4%

0

4. กลิน่

0

3 คน=12%

1 คน = 4%

1 คน = 4%

0

5. ขยะ/กากของเสีย

0

0

0

6. อุบตั เิ หตุทางบก

1 คน = 4%

0

1 คน = 4%

2 คน = 8%

3 คน=12%

7. ปัญหานำ้าท่วม

0

0

0

0

0

8. อาชญากรรมเพิ่มขึน้

0

0

0

0

0

2 คน =8%

1 คน = 4%

2 คน =8%

3 คน=12%

1 คน = 4%

10. การสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ

0

0

0

0

0

11. อืน่ ๆ...............................

0

0

0

0

0

9. การจราจรติดขัด

2 คน = 8% 5 คน =20%

ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ ประจำาเดือน มิถุนายน 2556
จำานวนตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพทัว่ ไปทางสังคม - เศรษฐกิจ
• เพศ /อายุ และสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 48 และเพศหญิง ร้อยละ 52 โดย
ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งนับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีวัยวุฒิที่ให้ความคิดเห็นต่อการ
ดำาเนินโครงการเป็นทีน่ ่าเชื่อถือได้ สถานภาพส่วนใหญ่แต่งงานแล้วร้อยละ 56 (ตารางที่ 1.1)
• ในด้านระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ พบว่าในพื้นที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 40 ซึ่งทุกคนนับถือศาสนาพุทธ โดยอาชีพหลักส่วนใหญ่ร้อยละ 48 ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป (ตารางที่ 1.1)
• ในด้านจำานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีจำานวน
สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามใน
พื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วงระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 44 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ภาว
การณ์ใช้เงินของครัวเรือนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีรายได้กับรายจ่ายพอๆกันและไม่มีเงินเก็บคิดเป็น ร้อยละ 48
(ตารางที่ 1.1)
• การพักอาศัยของชุมชนนี้โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 48 พักอาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี และ
เป็นการย้ายมาจากที่อื่นโดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 52 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (ตารางที่ 1.1)
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รับในปัจจุบัน
ในรอบเดือนทีผ่ ่านมามีผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับความเดือดร้อนรำาคาญเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมคิดเป็น
ร้อยละ 24 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 1.1)
2.1 ปัญหาจากฝุ่นละอองคิดเป็นร้อยละ 16 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่งที่มา
ของปัญหานัน้ เกิดจาก การก่อสร้างของโครงการซึ่งร้อยละ 16 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่าลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในขั้นน้อยและปานกลางของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมานั้นลดลงตามลำาดับ
(ตารางที่ 1.1-1)
2.2 ปัญหาจากเสียงคิดเป็นร้อยละ 8 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่งที่มาของ
ปัญหานัน้ เกิดจากการขุดเจาะ ซึ่งร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่าลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
อยู่ในขั้นปานกลางและความรุนแรงของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับเท่าเดิม
(ตารางที่ 1.1-1)

2.3 ปัญหาจากขยะ / กากของเสียคิดเป็นร้อยละ 4 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยให้ความเห็นว่าแหล่ง
ที่มาของปัญหานัน้ เกิดจาก การก่อสร้างของโครงการซึ่งร้อยละ 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับผลกระทบคิดว่า
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึน้ นั้นอยูใ่ นขัน้ น้อยของปัญหาเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมานั้นลดลงตามลำาดับปัญหา
จากการจราจรคิดเป็นร้อยละ 4 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบจากเวลาที่รถปูนเข้ามา
ส่งในโครงการ และระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมา (ตารางที่ 1.1-1)
ทัศนคติและความเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
- ในส่วนของข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ The Crest นัน้ ร้อยละ 80 ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และร้อยละ 20 ทราบถึงการดำาเนินงานโครงการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะรับทราบจากเพื่อนบ้านร้อยละ 12
และจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการร้อยละ 8 (ตารางที่ 1.1)
- ในเรื่องของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 40 รู้สึก
พอใจเพราะเห็นว่าจะทำาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขนึ้ มีการสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น สร้างความเจริญให้แก่ท้อง
ถิ่น และทำาให้ที่ดนิ มีราคาสูงขึ้น (ตารางที่ 1.1-2)
- ในเรื่องความวิตกกังวลต่อการดำาเนินงานของโครงการ The Crest นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 8 รู้สึก
เฉยๆ ร้อยละ 36 รู้สึกไม่วิตกกังวล และร้อยละ 56 รู้สึกวิตกกังวล โดยปัญหาทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกกังวลมากที่สุด
คือเรื่องของฝุ่นละอองคิดเป็นร้อยละ 28 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 1.1-3)
- ในเรื่องของความพึงพอใจต่อมาตรการจัดการผลกระทบของโครงการ The Crest นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 68 รู้สึกพอใจในมาตรการดังกล่าว ร้อยละ 4 ไม่พอใจ และร้อยละ 28 ไม่มีความเห็น (ตารางที่ 1.1)

ตารางที่ 1.1.ผลการสำารวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตร (มิถนุ ายน)
รายการ
จำานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (มิถุนายน)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
1.2
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
1.3
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
อาชีวศึกษา ปวช./ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อื่นๆ........................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)
25

ร้อยละ
100.0

12
13
25

48.0
52.0
100.0

0
6
12
7
0
0
25

0.0
24.0
48.0
28.0
0.0
0.0
100.0

0
10
6
3
3
2
1
0
25

0.0
40.0
24.0
12.0
12.0
8.0
4.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ

จำานวน (คน)

ร้อยละ

11
14
0
0

44.0
56.0
0.0
0.0

รวม

25

100.0

รวม

25
0
0
0
25

100.0
0.0
0.0
0.0
100.0

0
10
1
12
2
0
0
25

0.0
40.0
4.0
48.0
8.0
0.0
0.0
100.0

12
8
0
0
5
25

48.0
36.0
0.0
0.0
20.0
100.0

1.4 สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
เป็นหม้าย
อืน่ ๆ........................
1.5

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

การนับถือศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อืน่ ๆ....

1.6 อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท/โรงงาน
นักเรียน/นักศึกษา
อืน่ ๆ..........................
รวม
1.7 สถานภาพในครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือน
คูส่ มรส
บุตร/ธิดา
เขย/สะใภ้
บิดา/มารดาหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส
รวม

ตารางที่ 1.1(ต่อ)
รายการ
1.8

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

21
4
0
0

84.0
16.0
0.0
0.0

25

100.0

0
11
5
5
0
1
0
3
25

0.0
44.0
20.0
20.0
0.0
4.0
0.0
12.0
100.0

0
6
11
6
0
1
0
1
25

0.0
24.0
44.0
24.0
0.0
4.0
0.0
4.0
100.0

6
12

24
48

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

7

28

รวม

25

100.0

จำานวนสมาชิกในครัวเรือน(รวมตัวท่าน)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน
4-6 คน
7-9 คน
มากกว่า 9 คน
รวม

1.9

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 30,001-35,000 บาท/เดือน
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน
รวม
1.10 รายจ่ายของครอบครัวโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 5,001-10,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 20,001-25,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท/เดือน
ระหว่าง 30,001-35,000 บาท/เดือน
มากกว่า 35,000 บาท/เดือน
รวม
1.11 ภาวะการใช้เงินในครัวเรือนของท่านในปัจจุบนั
รายได้กับรายจ่ายพอๆกัน
รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือเก็บ

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.12 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนีม้ านานเท่าใด
อยู่อาศัยในชุมชนนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นาน
รวม
อยู่อาศัยในชุมชนนีม้ าตั้งแต่ดั้งเดิม
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ย้ายมาจากที่อื่น โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นาน
เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
1.13 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่
คิดจะย้าย
ไม่คิดจะย้าย
ไม่แน่ใจ
รวม
1.14 สาเหตุสำาคัญที่ท่านจะย้ายที่อยู่อาศัย
ติดตามครอบครัว/แต่งงาน
เพื่อประกอบอาชีพ
เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่
ตามคำาสั่งของหน่วยงานที่ทำางาน
กลับบ้านต่างจังหวัด
อื่นๆ.........................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

12
13
25

48.0
52.0
100.0

2
9
1
12

8.0
36.0
4.0
48.0

6
4
3
13

24
16
12
52.0

3
19
3
25

12
76
12
100.0

1
2
0
0
0
0
3

4.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
1.15 ลักษณะที่พักอาศัย
บ้านเดี่ยว
ทาวเฮ้าส์
เรือนแถวหรืออาคารพาณิชย์
อาคารชุด
อพาร์ทเม้นต์
ห้องเช่า
อื่นๆ..........................
รวม
1.16 สถานภาพการอยู่อาศัย
เป็นเจ้าของ
เช่า
เป็นบ้านพักสวัสดิการ
บ้านของพ่อแม่
บ้านของสามี/ภรรยา
อื่นๆ............................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

2
2
0
5
10
6
0
25

8.0
8.0
0.0
20.0
40.0
24.0
0.0
100.0

2
19
1
3
0
0
25

8.0
76.0
4.0
12.0
0.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

รายการ
2

จำานวน (คน)

ร้อยละ

ตอนที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
ปัจจุบันครอบครัวของท่านได้รับความเดือนร้อน
รำาคาญเนื่องจากปัญญาสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ไม่ได้รับ
ได้รับ

19
6

76.0
24.0

รวม

25

100.0

ตารางที่ 1.1-1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนในปัจจุบนั ของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตรรอบโครงการ
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ)
ระดับของปัญหา
มี
ผลกระทบของปัญหา
ไม่มี (ระดับของผลกระทบ)
น้อย ปานกลาง
1. ฝุน่ ละออง
84 16.0
2. เสียงดัง
3. นำ้าเสีย
4. กลิ่น
5. เขม่าควัน

92
96

8.0
4.0

-

6. ขยะ/กากของเสีย
7. นำ้าท่วม
8. อุบัติเหตุทางบก

96

4.0

-

9. การจราจรติดขัด
10. อื่น....................

-

-

-

-

แหล่งที่มา
ของปัญหา
โครงการ
ก่อสร้าง
การขุดเจาะ
ก่อสร้าง
โครงการ
เวลารถปูน
เข้ามาส่งปูน
-

ระดับความรุนแรงเมื่อเทียบกับ 1 เดือนทีผ่ ่านมา
มาก มากที่สุด ลดลง เท่าเดิม
8.0
8.0
-

มากขึน้
-

4.0

8.0
-

-

-

-

4.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
ตอนที่ 3 ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีต่อโครงการ
ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
3.1
นี้ หรือไม
ไม่ทราบ
ทราบ
ไม่ตอบ
รวม
3.2
จากข้อ 3.1 ถ้าทราบ ทราบจาก
เพื่อนบ้าน
ญาติพนี่ ้อง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
สื่อมวลชน เช่น นสพ./ทีวี/วารสาร
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ
อื่นๆ....................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)

ร้อยละ

20
5
0
25

80.0
20.0
0.0
100.0

3
0
0
0
2
0
5

12.0
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
20.0

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายการ
3.3

ท่านพอใจกับการที่มโี ครงการนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชน
ของท่านหรือไม่
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ
2. พอใจ (เรียง 1-5)
เศรษฐกิจในชุมชนดี
การสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น
ราคาที่ดนิ สูงขึ้น
สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
อื่นๆ........................
3. ไม่พอใจ (เรียง 1-5)
อาชญากรรมเพิ่มขึน้
การจรารจติดขัดมากขึน้
เสียงดัง
ฝุน่ ละออง
เขม่าควัน
กลิ่น
ขยะ/กากของเสีย
อืน่ ๆ.................................
รวม

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร
จำานวน (คน)
ร้อยละ

15
10

60.0
40.0

ดูจากตาราง 1.1-2

ดูจากตาราง 1.1-2

0

0.0

ดูจากตาราง 1.1-2

ดูจากตาราง 1.1-2

25

100.0

ตารางที่ 1.1(ต่อ)
รายการ
3.4

จำานวน (คน)

ท่านมีความวิตกกังวลต่อการดำาเนินของโครงการนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
เคียงชุมชนของท่านหรือไม่
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ
2
2. ไม่วิตกกังวลเลย
9
3. วิตกกังวล (เรียง 1-5)
14
อันตรายจากสารมลพิษ
เสียงดังรบกวน
ฝุน่ ละออง
กลิ่น
ขยะ/กากของเสีย
ดูจากตาราง 1.1-3
อุบัติเหตุทางบก
ปัญหานำ้าท่วม
อาชญากรรมเพิ่มขึน้
การจราจรติดขัด
รวม

3.5

ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0 - 100 เมตร

ท่านพึงพอใจต่อมาตรการจัดการผลกระทบ
ของโครงการนี้ หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่มีความคิดเห็น
ไม่ตอบ
รวม

3.6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ร้อยละ

8.0
36.0
56.0

ดูจากตาราง 1.1-3

25

100.0

17
1
7
0
25

68.0
4.0
28.0
0.0
100.0

ตารางที่ 1.1-2
อธิบายตารางข้อ 3.3 การเรียงลำาดับความสำาคัญ (1-5)
1.เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ = 15 คน (60%)
2. พอใจ (เรียง 1-5 ) = 10 คน (40%)
3. ไม่พอใจ (เรียง 1-5 ) = 0 คน ( 0 %)
ตารางเรียงลำาดับความพอใจ = 10 คน (40%)
เรือ่ ง
1.เศรษฐกิจในชุมชน

ลำาดับที่ 1

ลำาดับที่ 2

ลำาดับที่ 3

ลำาดับที่ 4

ลำาดับที่ 5

10 คน = 40%

0

0

0

0

0

0

10 คน = 40%

0

0

0

0

0

2. การสารธารณูปโภคและอุปโภคบริโภค

0

3. ราคาทีด่ นิ สูงขึน้

0

4. สร้างความเจริญให้กบั ท้องถิน่

0

อืน่ ๆ...................

0

4 คน =16% 6 คน = 24%
0

0

6 คน = 24% 4 คน =16%
0

0

ตารางที่ 1.1-3
อธิบายตารางข้อ 3.4 การเรียงลำาดับความสำาคัญ (1-5)
1. เฉยๆ/ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ตอบ = 2 คน (8 %)
2. ไม่วติ กกังวลเลย = 9 คน (36%)
3. วิตกกังวล = 14 คน (56%)
ตารางเรียงลำาดับความวิตกกังวล = 14 คน (56%)
เรือ่ ง

ลำาดับที่ 1

ลำาดับที่ 2

ลำาดับที่ 3

ลำาดับที่ 4

ลำาดับที่ 5

1. อันตรายจากสารมลพิษ

1 คน = 4%

1 คน = 4% 3 คน=12%

2 คน =8%

2 คน =8%

2. เสียงดังรบกวน

1 คน = 4%

3 คน=12% 5 คน =20%

2 คน =8%

0

3. ฝุน่ ละออง

7 คน=28%

5 คน =20% 1 คน = 4%

1 คน = 4%

0

4. กลิน่

0

1 คน = 4%

2 คน =8%

1 คน = 4%

0

5. ขยะ/กากของเสีย

0

2 คน =8%

2 คน =8%

4 คน =16%

2 คน =8%

6. อุบตั เิ หตุทางบก

1 คน = 4%

1 คน = 4%

1คน = 4%

3 คน=12%

5 คน =20%

7. ปัญหานำ้าท่วม

0

0

0

0

0

8. อาชญากรรมเพิ่มขึน้

0

0

0

0

0

4 คน =16%

1 คน = 4%

0

1 คน = 4%

4 คน =16%

10. การสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ

0

0

0

0

1 คน = 4%

11. อืน่ ๆ...............................

0

0

0

0

0

9. การจราจรติดขัด

5.8 จดหมายขออนุญาตตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมโรงเรียน
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