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สารบัญ

จ

บทที่ 1 บทนา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาของโครงการ

โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา ของบริษัท สิรีน พร5อพเพอร.ตี้ แอนด. ดีเวลลอปเมนท.
จํ า กั ด ซึ่ งโครงการไดรั บความเห็ นชอบในรายงานการวิ เคราะห. ผลกระทบสิ่ งแวดลอม ตามเงื่ อนไขที่
คณะกรรมการผูชํานาญการมีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่ งระบุใหโครงการจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่ งแวดลอมเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุก 6 เดือน ดังนั้น บริษัท สิรีน พร5อพเพอร.ตี้ แอนด. ดีเวลลอปเมนท. จํากัด จึงได
มอบหมายใหบริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด เปAนผูดําเนินการศึกษาในครั้งนี้
1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา

(1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา
(2) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปCองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา
1.3

ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปCองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในชวงดําเนินการและจัดทํารายงานผลการติดตามฯ
ของโครงการดังกลาวครั้งนี้มีขอบเขตครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขการเห็นชอบ
รายงานการวิ เ คราะห. ผ ลกระทบสิ่ ง แวดลอมของโครงการ และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ขอปรับลดตามที่ไดรับความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ในรายงานฯ ฉบับนี้เปA นการดํ าเนินการติดตามตรวจสอบมาตรการดังกลาวในชวงเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560
1.4

สถานภาพโครงการในป*จจุบนั

สถานภาพโครงการในปF จ จุ บั น โครงการอยู ระหวางการดํ า เนิ น การกอสราง ดั ง แสดง
รายละเอียดการติดตามตรวจสอบไดในบทที่ 3

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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บทที่ 2
ขอบเขตและวิธีการติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

บทที่ 2
ขอบเขตและวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
2.1

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป%องกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางตามเงื่อนไขมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับความเห็นชอบตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการผูชํานาญการมีมติเห็นชอบรายงานฯ โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยไดทําการตรวจสอบเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการปAองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ.ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการตางๆ รวมถึง
ปCญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแกไข/ปรับปรุงปCญหาดังกลาว พรอมทั้งถายภาพการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ
เพื่อใชประกอบในการจัดทํารายงาน และจัดทําเปEนรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปAองกันแกไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเปEนการรายงานผลในชวงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
2.2

วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ซึ่งเปEนมาตรการตามที่กําหนดไวในรายงาน
การวิเคราะห.ผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงดังภาคผนวก ก

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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บทที่ 3
ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯตรวจ
สอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

บทที่ 3
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดลอมในระยะดํ าเนิ นการของโครงการ ในชวงเดือนมกราคม-เดื อน
มิถุนายน พ.ศ.2560โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัทที่ปรึกษาไดดําเนิน การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยพบวาโครงการได
ดําเนินการตามมาตร/การฯ ที่กําหนด อยางไรก็ตามมีมาตรการฯ บางขอที่โครงการ ยังไมไดดําเนินการ และ/หรือ
พบวามีอุปสรรคในการดําเนินการ ซึ่งสามารถแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดดังภาคผนวก ก
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

ตารางที่ 3.1-1ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะก&อสราง)
องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
1.1สภาพภูมิประเทศ

1.2 ดินและการชะลาง
พังทลาย

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. โครงการไมมีการถมดินบริเวณดานหลังโครงการใหเทากับระดับดิน
ดานหนาโครงการแตอยางใด
2. การดํ า เนิ นการขุ ด และถมดิน ใหดํ าเนิ นการตามที่ ออกแบบไวอยาง
เครงครัด
3. ติดตั้งป@า ยประกาศเพื่อ ใหรายละเอียดโครงการโดยระบุชื่อ เจาของ
โครงการวิ ศ วกรควบคุ ม การกอสรางที่ อ ยู หมายเลขโทรศั พ ท. ห รื อ
สถานที่ ที่ส ามารถติ ด ตอไดของเจาของโครงการและผู รั บผิ ด ชอบที่
สามารถติ ด ตอไดตลอด 24 ชั่ว โมงเพื่ อ รั บเรื่ อ งรองเรีย นหรื อ
ขอเสนอแนะ
4. จัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการเขาพบผูพักอาศัย/ อาคารขางเคียงเพื่อ
สอบถามถึงผลกระทบจากการกอสรางโครงการพรอมทั้งติดตั้งกลองรับ
ความคิดเห็นที่บริเวณป@อมยามเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมี
ปCญหาเกิดขึ้นตองหาแนวทางแกไขอยางเรงดวน

– ทางโครงการไมมี การถมดินบริเวณดานหลังโครงการให
เทากับระดับดินดานหนาโครงการ
– ทางโครงการไดดําเนินการขุดและถมดินตามที่ไดออกแบบ
ไว
– ทางโครงการไดปฏิบัตติตามมาตรการ โดยไดแสดงป@าย
รายละเอียดบริเวณหนาโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1

มาตรการทั่วไป
1. จัดใหมีพื้นที่กองดินโดยเฉพาะและในกรณีที่มีการเก็บกองไวหลายวัน
ตองปIดปกคลุมดวยผาใบทึบ/ พลาสติกหรือเก็บในพื้นที่ที่ปIดลอมเพื่อ
ป@องกันการชะลางดินหลีกเลี่ยงการดําเนินการกอสรางฐานรากและ
ระบบสาธารณู ป โภคในชวงฤดู ฝ นถาหากมี ค วามจํ า เปN น ที่ จ ะตอง
ดําเนินการในชวงฤดูฝนตองมีการขุดรองน้ําดักโดยรอบบริเวณหลุมหรือ
บอขุดขนาด 0.6 เมตรพรอมบอพักชั่วคราวขนาด 1.2 x 1.2 x 0.5
เมตรเพื่อเบี่ยงน้ําหลากออกจากพื้นที่ขุดและในหลุมหรือบอขุดตองมี

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการโดยการจั ด ให
เจาหนาที่ ของโครงการเขาพบผูพั ก อาศั ย ขางเคี ยงพื้ น ที่
โครงการ และพื้ น ที่ ใ กลเคี ย งโดยรอบเพื่ อ ติ ด ตาม
ประสานงาน รับฟCงขอคิดเห็นรวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ
รวมทั้งไดจัดใหมีกลองรับความคิด ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2
และ รูปที่ 3.1-3
– ทางโครงการไดใชผาใบพลาสติกปIดคลุมกองดินในพื้นที่ปIด
ลอมเพื่อป@องกันการชะลางดิน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-4
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.2 ดินและการชะลาง
พังทลาย(ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

การระบายน้ําออกจากหลุมหรือบออยางเพียงพอที่จะไมทําใหสภาพของ
ดินเปลี่ยนไป
มาตรการปองกันการพังทลายของดิน
2. การขุ ด หรื อ เปI ด หนาดิ น ใชระบบกํ า แพงกั น ดิ น เพื่ อ ป@ อ งกั น ดิ น ทลาย
เนื่องจากสภาพการทํ างานในหนวยงานหรื อจากการรั บน้ํ าหนัก ของ
น้ํ า ฝนที่ อุมไวทั้ ง นี้ ร ะบบกํ า แพงกั น ดิ น ที่ จ ะใชในแตละจุ ด ตองมี ก าร
เตรียมการและจัดทําการขออนุญาตจากวิศวกรผูควบคุมงานกอนการ
ดําเนินการ
3. ไมดําเนินการใดๆที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพบอดินขุดโดยมิได
รับอนุ ญาตจากวิ ศวกรผูควบคุม งานกอนและหากมีค วามจํ าเปN นตอง
ดําเนินการจะตองมีวิธีการป@องกันการรบกวนและเสริมความเขมแข็ง
ระบบป@องกันดินพังทลายกอนพรอมทั้งใหเตรียมการและจัดทําการขอ
อนุญาตกอนการปฏิบัติงาน
4. ไมกองดินไวบริเวณปากหลุมของบอดินที่เปIดโดยใหกองหางจากปาก
หลุมไมนอยกวาระยะแขนของรถขุดดิน
5. การกองดินไวนาน (เกินกวา 3 วัน) ตองดําเนินการปรับแตงกองดินใหมี
ความลาดเอี ยงที่เหมาะสมกับลั กษณะดิน เพื่ อไมใหเกิด การพังทลาย
เนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการทํางานในหนวยงานหรือการรับ
น้ําหนักของน้ําฝนที่อุมไว
6. การกองดินที่สูงเกินกวา 2 เมตรตองทําการขออนุญาตจากวิศวกรผู
ควบคุมงานโดยตองทําการตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของพื้นที่ที่
จะกองดินนั้นวาสามารถรองรับน้ําหนักดินที่จะกองไดหรือไม
7. การกองดินหินหรือทรายบนพื้นที่ใหใชพลาสติกหรือผาใบคลุมเพื่อลด
การฟุ@งกระจายของฝุQนละอองหรือทํา การพรมน้ํ ากองดิน ตามความ
เหมาะสม
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน
ในขั้ น ตอนตางๆ ไดมี ก ารเตรี ย มการและจั ด ทํ า การขอ
อนุญาตจากวิศวกรผูควบคุมงานกอนการดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการโดยการวางกองดิน
หางจากบริเวณปากหลุมของบอดินที่เปIด
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้หากมีการกองดิน
ที่สู ง เกิ น 2 เมตรจะตองทํ า การขออนุ ญาตจากวิ ศวกรผู
ควบคุมงานกอนการดําเนินงาน
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-4
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.2 ดินและการชะลาง
พังทลาย(ตอ)

1.3 สภาพทางธรณีวิทยา
และสภาพทางธรณี
สัณฐาน
1.4 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ:นละอองจากการ
ก&อสราง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
8. ในชวงที่มีฝนตองมีการขุดรองน้ําดักโดยรอบบริเวณหลุมหรือบอขุดเพือ่

เบี่ยงน้ําหลากออกจากพื้นที่ขุดและในหลุมหรือบอขุดตองมีการระบาย
น้ํ า ออกจากหลุ ม หรื อ บออยางเพี ย งพอที่ จ ะไมทํ า ใหสภาพของดิ น
เปลี่ยนไป
9. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป@ อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น ที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการป@องกันและพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก
สรางในการขุดดินหรือถมดินพ.ศ. 2548
1. โครงการจั ด ใหมี ก ารซอมอพยพในในกรณี เ กิ ด แผนดิ น ไหวเพื่ อ เปN น
แนวทางใหผูรับเหมาและคนงานกอสรางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1. จัดสรางรั้ว Metal Sheet (steel, 18 gaหนา 1.27 มิลลิเมตร) ความ
สูง 6 เมตรโดยรอบแนวเขตที่ดินเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการและ
ป@องกันฝุQนละอองฟุ@งกระจายไปยังพื้นที่ขางเคียง
2. การกอสรางตัวอาคารจะมีการใชผาใบ (Mesh sheet) คลุมมิดชิด
รอบตัวอาคารทั้ง 4 ดานตลอดความสูงอาคารตลอดระยะเวลาการ
กอสราง
3. ติดตั้งแผงกันวัสดุตกหลนที่มั่นคงแข็งแรงเปNนระยะๆในขณะทําการ
กอสรางเพื่อป@องกันเศษวัสดุกอสรางตกหลนจากชั้นที่ทําการกอสราง
ลงมาที่พื้นลางและดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี
4. การกอสรางอาคารชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น จั ด ใหมี ก ระบะใสเศษวั ส ดุ จ ากการ
กอสรางมีการคลุมผาใบใหมิดชิดกอนใชทาวเวอร.เครนยกลงมาสูพื้นชั้น
ลาง
5. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
6. ควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุกใหเปNนไปตามขอกําหนดกฎหมายและ
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบตั ิตามมาตรการ ดังแสดงในรูปที่ 3.15
– อยูระหวางดําเนินการจะดําเนินการเมื่อเริ่มกอสรางชั้นที่ 4
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-6
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจัดใหมีกระบะ
สําหรับใสเศษวัสดุจากการกอสรางไวบนอาคารดังแสดงใน
รูปที่ 3.1-7
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
– ทางโครงไดควบคุ ม น้ํ า หนั ก รถบรรทุ ก ใหเปN น ไปตามขอ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ
1) ฝุ:นละอองจากการ
ก&อสราง(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
กําชับใหผูขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
และกําชับใหขับรถดวยความระมัดระวัง
7. จัดใหมีการสเปรย.น้ําในชั้นที่มีการกอสรางเพื่อป@องกันฝุQนละออง
8. รถบรรทุกทุกคันที่เขา-ออกพื้นที่โครงการจะตองคลุมกระบะใหมิดชิด
ป@องกันการตกหลนของเศษวัสดุกอสรางบนถนนสาธารณะ
9. จัดใหมีจุดลางลอรถภายในพื้นที่โครงการบริเวณทางเขา-ออกโครงการที่
ติ ด กั บ ถนนศรี ร าชา-หนองยายบู โดยทํ า เปN น บอลางรถมี เ หล็ ก รู ป
สามเหลี่ยมทั้งทางขึ้น-ลงเพื่อขูดดินจากลอรถซึ่งรถทุกคันกอนออกจาก
พื้นที่โครงการตองลางลอรถเพื่อไมใหมีดินติดลอรถไปรวงหลนบนถนน
สาธารณะ
10. ถามีดินหรือทรายหกหลนบนถนนสาธารณะตองเก็บกวาดใหเรียบรอย
ในทันที
11. ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุQนตามความ
เหมาะสมของสภาพอากาศตลอดระยะเวลาการกอสราง
12. บริเวณปากทางเขา-ออกตองปIดทึบตลอดเวลาเปIดเฉพาะเมื่อมีรถเขาออก
13. จัดใหมีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่กอสรางโดยกองวัสดุเทาที่
จําเปNน
14. เมื่อเปIดหนาดินแลวใหปIดหนาดินดวยคอนกรีตหรือยางแอสฟCลต.ทันทีที่
ไมมีความจําเปNนตองทํางานที่ผิวพื้น
15. ติด ตั้ ง พั ด ลมเพื่ อ ชวยการระบายอากาศในระหวางที่ มี ก ารกอสราง
ภายในอาคาร
16. จัดเทคนิคการกอสรางใหเปNนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปและใหมี
การหลอคอนกรีตในพื้นที่กอสรางนอยที่สุด

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

กฏหมายกําหนด
– ทางโครงการไดใชวิธีฉีดพรมน้ําในบริเวณที่มีฝุQนในชั้นที่มี
การกอสราง
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการโดยการปI ด คลุ ม
รถบรรทุกเพื่อป@องกันวัสดุตกหลนดังแสดงในรูปที่ 3.1-8
– ทางโครงการไดมีจดุ สําหรับลางลอรถบริเวณหนาโครงการ
โดยใชเครื่อง Waterjet ลางทําความสะอาดดังแสดงในรูป
ที่ 3.1-9
– ทางโครงการจั ด ใหมี พ นั ก งานคอยดู แ ลทํ า ความสะอาด
บริเวณพื้นถนน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-10
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงในรูปที่ 3.1-10
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-11
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการโดยกองวัสดุในบริเวณ
พื้นที่กอสรางเทานั้น ดังแสดงในรูปที่ 3.1-12
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการโดยปIดหนาดินดวย
คอนกรีต
– ทางโครงการเปNนอาคารเปIดโลงจึงชวยทําใหอากาศมีการ
ระบาย ในระหวางการกอสราง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยใชการกอสราง
แบบการหลอคอนกรี ต ใหเปN น ระบบสํ า เร็ จ รู ป หรื อ กึ่ ง
สําเร็จรูป
3-5

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560
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และคุณค&าต&างๆ
1.4 คุณภาพอากาศ
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1.5 เสียง
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

17. จัดหาแผนเหล็กอยางหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณที่มีรถ
วิ่งผานเพื่อป@องกันรถจมโคลนในชวงฝนตก
18. ตรวจสอบเครื่ อ งยนต. ของรถที่ ใ ชในการขนสงดิ น วั ส ดุ ก อสรางและ
เครื่องจักรกลอื่นๆใหอยูในสภาพดีอยูเสมอเพื่อลดการเกิดมลสารทาง
อากาศ
19. จัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการเขาพบผูพักอาศัยขางเคียงเพื่อสอบถาม
ถึ ง ผลกระทบจากการกอสรางโครงการพรอมติ ด ตั้ ง กลองรั บ ความ
คิดเห็นที่บริเวณป@อมยามเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปCญหา
เกิดขึ้นตองหาแนวทางแกไขอยางเรงดวน
1. จัดทํารั้วชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ เปNนรั้วโครง เหล็ก ดานนอกจะ
เปNนแผน Metal Sheet สูง 6 เมตร (Steel, 18 gaหนา 1.27
มิลลิเมตร) ซึ่ง สามารถลดเสียงไดประมาณ 25dB(A)
2. ขั้นตอนการขุดเจาะ และขึ้นโครงสราง กําหนดใหมี การติดตั้งวัสดุดูด
ซับเสียง(ชนิดแผน Cylenceรุน Zoundblock STC42 ติดตั้งกับแผน
ไมอัดหนา 10 มิลลิเมตร)ซึ่งมีความสามารถในการลดเสียง ประมาณ
42 dB(A) โดยยึดติดที่โครงเหล็ก ที่ ระยะหางจากแนวกอสรางอาคาร
0.70 เมตร โดย ใชความสูงของแผนกันเสียง 6 เมตร จากระดับพื้น แต
ละชั้ น ขณะกอสราง โดยปI ด รอบอาคารทั้ ง 4 ดานของชั้ น ที่ กํ า ลั ง
กอสราง และติดตั้งเปNนแบบ เลื่อนขึ้นไดตามชั้นที่กําลังกอสราง ตั้งแต
การ กอสรางบริเวณชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 19
3. ขั้นตอนการเก็บงานและตกแตง กําหนดใหมีการ ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง
(ชนิดแผน Cylenceรุน Zoundblock STC42) ซึ่งมีความสามารถใน
การ ลดเสียงประมาณ 42 dB(A) โดยยึดติดที่ดานนอก ของโครงเหล็ก
ที่ระยะหางจากแนวกอสรางอาคาร 0.70 เมตร โดยใชความสูงของ
แผนกันเสียง 6 เมตร จากระดับพื้นแตละชั้นขณะกอสราง สําหรับ ชั้น
ที่ 3-5 จะปIดลอมพื้นที่ทํางานทุกดานที่มีชอง เปIด (รวมดานบนและ

– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-13
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ โดยตรวจสอบ
เครื่องยนต.ของรถที่ใชและเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ
– ทางโครงการไดปฏิบัตติมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-2

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัตติมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-5
– อยูระหวางดําเนินการ

– อยูระหวางดําเนินการ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.5 เสียง(ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
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ดานลาง) เพื่อป@องกันเสียง ออมผาน และติดตั้งเปNนแบบเลื่อนขึ้นได
ตามชั้นที่ กําลังกอสรางจนถึงชั้นที่ 19
ขั้ น ตอนการเก็ บ งานและตกแตงบริ เ วณชั้ น ที่ 2 และ ชั้ น 6 ขึ้ น ไป
กํ า หนดใหมี ก ารติ ด ตั้ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บ เสี ย ง (ชนิ ด แผน Cylenceรุ น
Zoundblock STC42 ติดตั้งกับแผนไมอัดหนา 10 มิลลิเมตร)ซึ่งมี
ความสามารถในการลดเสียงประมาณ 42 dB(A)โดย ยึดติดที่ดานนอก
ของโครงเหล็ก ที่ระยะหางจาก แนวกอสรางอาคาร 0.70 เมตร โดยใช
ความสู ง ของ แผนกั น เสี ย ง 6 เมตร จากระดั บ พื้ น แตละชั้ น ขณะ
กอสราง โดยปIดรอบอาคารทั้ง 4 ดานของชั้นที่ กําลังกอสราง และ
ติดตั้งเปNนแบบเลื่อนขึ้นไดตาม ชั้นที่กําลังกอสรางจนถึงชั้นที่ 19
เลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงตํ่า ทั้งงานกอสราง และ
งานดิน
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังบริเวณที่อยู ใกลบานพักอาศัย
และอาคารใกลเคียง
หลีกเลี่ยงการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณ.ที่มีเสียงดัง พรอมๆ กัน
เลือ กใชวัสดุ หรือ อุปกรณ.ต กแตงสํ าเร็ จรูป ที่ตัด แตง มาจากโรงงาน
เพียงแตนํามาประกอบที่หนางาน เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดังดัง
ใหดําเนินการภายในบริเวณที่จัดไว โดยให กระทําในหองที่มิดชิดและ
อยูหางจากพื้นที่พัก อาศัยขางเคียงมากที่สุด
อุปกรณ.และเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปNนครั้ง คราว ใหดับเครื่อง
หรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
กําหนดชวงเวลาการทํางานกอสรางวันจันทร. – เสาร. ทั้งนี้โครงการจะ
เริ่มกอสรางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนกรณีที่มีงานตอเนื่อง เชน
งานเท คอนกรีด งานปูน ซึ่งจะทํางานไดไมเกิน 20.00 น. ทั้งนี้จะตอง
แจงใหบานขางเคียงทราบลวงหนาไม นอยกวา 3 วัน สําหรับในวัน
อาทิตย.และวันหยุดนักขัตฤกษ.โครงการจะงดกิจกรรมการกอสราง

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– อยูระหวางดําเนินการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยการทํากิจกรรมที่
มีเสียงดังจะทําในบริเวณตรงกลางพื้นที่กอสราง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยกําชับพนักงานให
ดับเครื่องจักรทุกครั้งที่ไมใชงาน
– ทางโครงการไดกํ า หนดชวงเวลาการทํ า งานกอสรางให
เปNนไปตามมาตรการกําหนด
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1.5 เสียง(ตอ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
11. กรณีใชอุปกรณ. เครื่องจักรที่ตองมีการตอกหรือกอใหเกิดเสียงดัง ตอง
หาวัสดุ เชน กระสอบปQาน หรือแผนไมมารองรับ เพื่อลดเสียงจาก
กิจกรรม ดังกลาว
12. กรณี ที่ พ บวาระดั บ เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ผ ลรบกวนผู พั ก อาศั ย ในบริ เ วณ
ขางเคี ย ง ใหดํ าเนิ น การปรั บ เปลี่ย น วิ ธี ก ารกอสราง และ/หรื อ หา
มาตรการลดระดับ ความเขมของเสียงเพื่อลดผลกระทบตอผูอยูอาศัย
ในบริเวณขางเคียง และไมใหเกินคาที่กําหนดตาม กฎหมาย
13. จํ า กั ด ความเร็ ว ของยานพาหนะที่ ทํ า การขนสงวั ส ดุ กอสรางและ
อุปกรณ.ตางๆเขาสูพื้นที่โครงการ เมื่อ ผานเขตชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณ
ขางเคียงโครงการดวย ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
14. หามรถบรรทุกเรงเครื่องและกดแตรโดยไมจําเปNน
มาตรการลดผลกระทบทางดานเสียงที่มีต&อคนงานใน พื้นที่ก&อสราง
1. จั ด หาอุ ป กรณ. ป@ อ งกั น อั น ตรายสวนบุ ค คล(PPE)เชน ที่ อุ ด หู (Ear
Plugs)หรือที่ครอบหู (Ear Muffs)ใหกับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ
ใกลเคียง พื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทํางานกับเครื่องจักร อุปกรณ.
ที่มีเสียงดัง
2. ใชน้ํามันหลอลื่ นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวน ของเครื่องจัก ร
และบํารุงรักษาเครื่องจักรใหมี สภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
3. ผูรับเหมาตองควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสี ยง ดั งรบกวนผูพั ก
อาศัย/ประกอบอาชีพบริเวณ ขางเคียง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งปCจจุบันไมมีการ
รองเรียนจากผูพักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจํากัดความเร็ว
ของยานพาหนะที่ทําการขนสงวัสดุ กอสรางและอุปกรณ.
ตางๆเขาสูพื้นที่โครงการ ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
– ทางโครงการไดกําชับพนักงานขับรถบรรทุกหามรถบรรทุก
เรงเครื่องและกดแตรโดยไมจําเปNน
– ทางโครงการไดจั ด หาอุ ป กรณ. ป@ อ งกั น สํ า หรั บ คนงาน
กอสรางไวอยางเพียงพอ ดังแสดงในรูปที่ 3.1-14
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ และไดบํารุงรักษา
เครื่องจักรใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดควบคุมคนงาน
ไมใหสงเสียงดังรบกวนผูพักอาศัย/ประกอบอาชีพบริเวณ
ขางเคียง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.6 ความสั่นสะเทือน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. กําหนดชวงเวลาการทํางานกอสรางวันจันทร. – เสาร.ทั้งนี้โครงการจะ
เริ่มกอสรางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนกรณีที่มีงานตอเนื่องเชนงาน
เทคอนกรีดงานปูนซึ่งจะทํางานไดไมเกิน 20.00 น. ทั้งนี้จะตองแจงให
บานขางเคียงทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันสําหรับในวันอาทิตย.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ.โครงการจะงดกิจกรรมการกอสราง
2. จัดลําดับการขึ้นเสาเข็มโดยใหเริ่มจากบริเวณที่ใกลกับอาคารที่ใกล
ที่สุดเปNนอันดับแรก

– ทางโครงการไดกํ า หนดชวงเวลาการทํ า งานกอสรางให
เปNนไปตามมาตรการกําหนด

3. จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิดและควบคุมการกอสรางให
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงนอยที่สุด
4. มีการขุดดินเปNนแนวลึกกวาง 2 เมตรลึก 2 เมตรดานทิศเหนือของ
โครงการตลอดแนวเพื่อตัดการสงผานคลื่นความสั่นสะเทือนในดินจาก
จุดกําเนิดไปยังพื้นที่ขางเคียง
5. การกอสรางของโครงการไดจัดใหมีระบบป@องกันดินพังทลายซึ่งเปNน
ระบบ Cut and back fill
6. จัดใหมีการติดตั้งแผนป@ายขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพรอม
หมายเลขโทรศัพท.ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการที่สามารถติดตอ
ได
7. จัดใหมีเจาหนาที่ประสานงานรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กอสราง
8. ทําการประชาสัมพันธ.ใหผูพักอาศัยที่อยูโดยรอบรับทราบถึงมาตรการ
ชดเชยความเสียหายการรับเรื่องราวรองทุกข.กอนเริ่มงานกอสรางอยาง
นอยประมาณ 1 สัปดาห.
9. บริษัท รับเหมากอสรางและบริษัท ประกั นภัย ของผู รับเหมาเจาของ
โครงการพรอมดวยเจาของอาคารขางเคียงทําการตรวจสอบสภาพ
บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบั ติต ามมาตรการและดํา เนิน การขึ้ น
เสาเข็มเสร็จเรียบรอยแลว โดยที่ไมมีเรื่องรองเรียนจากผู
อาศัยบริเวณใกลเคียง
– ทางโครงการไดมีวิศวกรดูแลและควบคุมงานกอสรางอยาง
ใกลชิด รายชื่อวิศวกรในภาคผนวก ข
– ทางโครงการอยูในระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการอยูในระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-1
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการโดยไดติดตั้งกลองรับ
ความคิดเห็นไวบริเวณหนาโครงการเพื่อรับเรื่องรองเรียน
อางถึงรูปที่ 3.1-3
– ทางโครงการไดทํ า การประชาสั ม พั น ธ. กั บ ผู พั ก อาศั ย
โดยรอบโครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ค
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
ภาคผนวก ง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.6 ความสั่นสะเทือน
(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
อาคารขางเคียงรวมกันพรอมทั้งถายรูปสภาพอาคารกอนการกอสราง
ไวเปNนหลักฐาน
10. กรณีที่อาคารในบริเวณขางเคียงเกิดการชํารุดเสียหายอันเปNนผลสืบ
เนื่ อ งมาจากความสั่ น สะเทื อ นของโครงการจะตองมี ก ารเจรจากั บ
เจาของเพื่อทําความตกลงในการซอมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
11. จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการกอสรางอาคารโดยจะตองครอบคลุมถึง
คาเสี ย หายจากอาคารขางเคี ย งอั น เนื่ อ งมาจากการกอสรางของ
โครงการ
12. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการและถนนศรีราชา-หนอง
ยายบูไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
13. กํ า หนดใหรถทุ ก คั น ปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอยางเครงครั ด โดยไมใช
ความเร็วและไมบรรทุกน้ําหนักเกินที่กฎหมายกําหนด

1.7 ทรัพยากรน้ําและ
คุณภาพน้ํา
1) อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําผิวดิน

มาตรการดานการใชน้ํา
1. จัดใหคนงานมีน้ําสะอาดใชอยางเพียงพอและจัดใหมีการสํารองน้ําใช
สําหรับคนงานปริมาตร 15 ลูกบาศก.เมตร (5 ลูกบาศก.เมตร จํานวน 3
ถัง )
2. ประชาสัมพันธ.และกําชับคนงานใหใชน้ําอยาง ประหยัด และสอดสอง
ดูแลใหคนงานปIดกrอกน้ํา เมื่อไมตองการใชน้ํา
3. จัดหานํ้าดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะใหกับ คนงานกอสรางใน
ปริมาณที่เพียงพอในอัตรา 2 ลิตร/คน/วัน
4. จั ด ใหมี ก ระบะหรื อ ภาชนะสํ า หรั บ ลางอุ ป กรณ. กอสราง เพื่ อ ที่ จ ะ

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ในกรณีที่อาคารในบริเวณขางเคียงเกิดการชํารุดเสียหาย
อันเปNนผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนของโครงการ
ทางโครงการจําทําการซอมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่
เกิ ด ขึ้ น อยางเร็ ว ที่สุ ด ซึ่ ง ปC จ จุ บั น ไมมีค วามเสี ย หายใดๆ
เกิดขึ้น
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
ภาคผนวก จ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
– ทางโครงการไดกําหนดใหรถทุกคันปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัดโดยไมใชความเร็วและไมบรรทุกน้ําหนักเกิน
ที่กฎหมายกําหนด
– ทางโครงการไดจัดเตรียมถังสํารองน้ําสําหรับคนงานอยาง
เพียงพอดังแสดงในรูปที่ 3.1-15
– ทางโครงการไดกําชับคนงานใหใชน้ําอยาง ประหยัด
– ทางโครงการไดจั ด เครื่ อ งกรองน้ํ า และถั งสํ า รองรองดื่ ม
ใ ห กั บ ค น งา น ก อ ส ร า งอย า งเ พี ย งพอดั งแ ส ด งใ น
รูปที่ 3.1-16
– ทางโครงการไดจั ด เตรี ย มกระบะสํ า หรั บ ลางอุ ป กรณ.
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
1.7 ทรัพยากรน้ําและ
คุณภาพน้ํา
1) อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําผิวดิน(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
สามารถลางอุปกรณ.กอสรางไดใน ปริมาณมาก

มาตรการการจัดการน้ําเสีย
1. จัดใหมี หองสวมชาย-หญิง ที่ถู กหลัก สุข าภิ บาลจํา นวน 6 หอง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย สําหรับลูกจาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ จัดใหมีถังบําบัด
น้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร อากาศ ขนาดความสามารถ 16.80
ลูกบาศก.เมตร/ วัน จํานวน 1 ชุด น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดฯ จะ ระบาย
ออกสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนน ศรีราชา-หนองยายบู
2. จัดใหมีบอพักภายในโครงการ และระบายลงราง ระบายน้ําชั่วคราว
กอนระบายออกสูทอระบายน้ํา ริมถนนศรีราชา-หนองยายบู
3. จัดใหมีตะแกรงดักมูลฝอย/เศษวัสดุกอสรางกอน ระบายลงสูทอระบาย
น้ําริมถนนศรีราชา-หนองยายบู
4. กํ า หนดใหมี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลทํ า ความสะอาดหองสวมใหถู ก
สุขลักษณะอยูเสมอ
5. ประสานงานใหทางเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์เขามาทําการสูบ
ตะกอนไปกําจัดทุก 6 เดือน หรือ ตามความเหมาะสม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 1. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป@ อ งกั น และแกไขผลกระทบตอทรั พ ยากร
ทางดานชีวภาพ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพไดแกคุณภาพอากาศเสียงความสั่นสะเทือน
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ
การพังทลายของดินคุณภาพน้ําและคุณคาการใชประโยชน.ของมนุษย.
บนบก
อยางเครงครัด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน 1. ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป@ อ งกั น และแกไขผลกระทบตอทรั พ ยากร
น้ํา
สิ่งแวดลอมทางกายภาพไดแกคุณภาพอากาศเสียงความสั่นสะเทือน
การพังทลายของดินคุณภาพน้ําและคุณคาการใชประโยชน.ของมนุษย.
อยางเครงครัด
บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

กอสรางดังแสดงในรูปที่ 3.1-17
– ทางโครงการไดจั ดใหมี หองน้ํา 6 หองสํา หรับ คนงานดั ง
แสดงในรูปที่ 3.1-18

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-19
– ทางโครงการไดจั ด คนงานในการดู แ ลทํ า ความสะอาด
หองน้ําอยางสม่ําเสมอ
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3. คุณค&าการใช
ประโยชน(ของ
มนุษย(
3.1 การใชน้ํา

3.2 การจัดการน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูล

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. จัดใหคนงานมีน้ําสะอาดใชอยางเพียงพอ
2. ประชาสัมพันธ.และกําชับคนงานใหใชน้ําอยางประหยัดและสอดสอง
ดูแลใหคนงานปIดกrอกน้ําเมื่อไมตองการใชน้ํา
3. จัดหาน้ําดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะใหกับคนงานกอสรางใน
ปริมาณที่เพียงพอในอัตรา 2 ลิตร/คน/วัน
4. จัดใหมีการสํารองน้ําใชสําหรับคนงานปริมาตร 15 ลูกบาศก.เมตร (5
ลูกบาศก.เมตรจํานวน 3ถัง)
5. จัดใหมีกระบะหรือภาชนะสําหรับลางอุปกรณ.กอสรางเพื่อที่จะสามารถ
ลางอุปกรณ.กอสรางไดในปริมาณมาก
6. ตรวจสอบคุณภาพน้ําใชเบื้องตนโดยสังเกตจากกลิ่นสีตะกอนทุกๆ
เดือนหากพบเห็นวาไดรับการปนเปtuอนใหทําความสะอาดลางถังเก็บน้ํา
สํารองทันที
7. ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําสํารองอยางนอยปvละ 2 ครั้ง (ทุก 6
เดือน)
8. ลางถังเก็บน้ําสํารองครั้งละ 1 ถังจนกวาจะครบตามจํานวนถังเก็บน้ํา
สํารองจะไมลางพรอมกันทั้งหมดเพื่อป@องกันการขาดแคลนน้ําใช
9. น้ําที่เกิดจากการลางถังเก็บน้ําสํารองใหใชฉีดพรมถนนภายในพื้นที่
โครงการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ดังอางถึงรูปที่ 3.1-15
– ทางโครงการไดกําชับคนงานใหใชน้ําอยางประหยัด

1. จัดใหมีหองน้ําและหองสวมชาย-หญิงที่ถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน 6
หอง
2. รวบรวมน้ําเสียจากการลางทําความสะอาดเขาสูบอพักและระบายออก
สูทอระบายน้ําริมถนนศรีราชา-หนองยายบู
3. น้ําเสียจากหองสวมจะเขาสูถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรอง
ไรอากาศขนาดความสามารถ 16.80 ลูกบาศก.เมตร/วันจํานวน 1 ชุดที่
สามารถรองรับน้ําเสียไดอยางเพียงพอ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดจั ด เครื่ อ งกรองน้ํ า และถั งสํ า รองรองดื่ ม
ใหกับคนงานกอสรางอยางเพียงพอ อางถึงรูปที่ 3.1-16
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ดังอางถึงรูปที่ 3.1-15
– ทางโครงการไดจั ด เตรี ย มกระบะสํ า หรั บ ลางอุ ป กรณ.
กอสรางอางถึงรูปที่ 3.1-17
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ตามมาตรการ ซึ่ ง หากพบเห็ น วา
ไดรับการปนเปtuอนใหทําความสะอาดลางถังเก็บน้ําสํารอง
ทันที
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีหองน้ํา 6 หองสําหรับคนงานอางถึง
รูปที่ 3.1-18
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-20
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.2 การจัดการน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูล(ต&อ)

3.3 การระบายน้ําและ
ปองกันน้ําท&วม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4. น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียมีคา BOD ไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตรจะ
ระบายลงสูทอระบายน้ําริมถนนศรีราชา-หนองยายบู
5. กํา หนดใหมี ผูรั บ ผิด ชอบในการดู แ ลทํ า ความสะอาดหองสวมใหถู ก
สุขลักษณะอยูเสมอ
6. กําหนดใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์มาสูบ
ตะกอนจากสวนแยกกากทุก 1 เดือน
7. ใหมีการปลูกตนไมรอบบริเวณหองสวม

– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอางอิ ง จากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคผนวก ฌ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหมีคนงานทํา
ความสะอาดหองน้ําอยางสม่ําเสมอ
– อยูระหวางดําเนินการ

8. เก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต
ละวันเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
1. จัดสรางรางระบายน้ําชั่วคราวขนาด 0.6 เมตรลึก 1.0 เมตรพรอมบอ
พักชั่วคราวขนาด 1.2x1.2x0.5 เมตรสําหรับระบายน้ําเพื่อไมใหน้ํา
หลากจากพื้นที่กอสรางไหลบาเขาพื้นที่ขางเคียง
2. ขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ําชั่วคราวและบอพักเปNนประจําตาม
ความเหมาะสม
3. ไมทําการทิ้งเศษวัสดุกอสรางจากการกอสรางอาคารใหลงไปยังทอ
ระบายน้ําสาธารณะดานหนาโครงการ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดสรางหองน้ําใกลบริเวณตนไม อางถึงรูปที่
3.1-18
– ทางโครงการเก็บสถิติและขอมูลดังแสดงในหัวขอที่ 3.2
– ทางโครงการอยูในระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการอยูในระหวางดําเนินการ

– ทางโครงการไดกําชับพนักงานไมใหทิ้งเศษวัสดุกอสราง
จากการกอสรางอาคารใหลงไปยังทอระบายน้ําสาธารณะ
ดานหนาโครงการ
4. เก็บกองวัสดุกอสรางใหเปNนระเบียบเพื่อไมใหขวางทิศทางการไหลของ – ทางโครงการไดจั ด ที่ เ ก็ บ กองวั ส ดุ ก อสรางไวอยางเปN น
น้ํา
ระเบียบ
5. จัดใหมีพื้ นที่ กองวัสดุ กอสรางอยางเปNน ระเบีย บโดยมีผ าใบปIด คลุ ม – ทางโครงการไดจั ด ที่ เ ก็ บ กองวั ส ดุ ก อสรางไวอยางเปN น
อยางมิดชิดและควรอยูหางจากรางระบายน้ําของโครงการ
ระเบียบ อางถึงรูปที่ 3.1-12
6. กําชับใหคนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุกอสรางลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว – ทางโครงการไดกําชับพนักงานใหทิ้งเศษวัสดุกอสรางจาก
หามทิ้งลงในรางระบายน้ําชั่วคราวของโครงการและจัดใหมีการเก็บเศษ
การกอสรางลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว เทานั้น
วัสดุกอสรางทําความสะอาดพื้นที่กอสรางในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.4 การจัดการมูลฝอย

3.5 การใชไฟฟา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. จัดใหมีถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตรวางไวตามจุดตางๆจุดละ 4 ถัง(ถัง
รองรับมูลฝอยยอยสลายไดถังรองรับมูลฝอยทั่วไปถังรองรับมูลฝอย
รีไซเคิลและถังรองรับมูลฝอยอันตราย)จํานวน 4 จุด
2. คัดแยกมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสรางโดยแยกมูลฝอยที่สามารถนํา
กลับมาใชประโยชน.ไดและมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดเพื่อลดปริมาณมูล
ฝอย
3. จัดสรางปลองทิ้งเศษวัสดุกอสรางของอาคารและทํารั้วกั้นลอมพื้นที่
รวบรวมเศษวัสดุจากการกอสรางเพื่อป@องกันการฟุ@งกระจายของฝุQน
และการปนเปtuอนของเศษมูลฝอยตอพื้นที่ภายนอก
4. จัดใหมีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวมมูลฝอยมีการแยกประเภท
ของมูลฝอยณแหลงกําเนิดและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
เทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ที่เขามาเก็บขนมูลฝอย
5. เศษวัส ดุกอสรางประเภทเศษหิน ปูนและทรายจะตองรวบรวมและ
จัดเก็บไวในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรอผูรับเหมานําไปกําจัดเชนการนําไป
ถมที่ดินซึ่งเจาของที่ดินยินยอม
6. กําชับคนงานใหทิ้งมูลฝอยลงในถังมูลฝอยที่ไดจัดเตรียมไว
7. ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอยถาพบวาไมเพียงพอให
จัดหามาเพิ่มเติม
8. ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเปNนประจําทุกครั้งหลังรถเก็บขนมูล
ฝอยจากเทศบาลเขาไปเก็บขน
1. ดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร.ไฟฟ@าชั่วคราวเพื่อใชในระยะกอสราง

– ทางโครงการจัดวางถังใสมูลฝอยไวบริเวณหนาโครงการดัง
แสดงในรูปที่ 3.1-21

2.
3.

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

กําชับคนงานใหใชไฟฟ@าอยางประหยัดและระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับการใชไฟฟ@า
ตองจัดเก็บสารไวไฟที่ใชในการกอสรางไวบริเวณพื้นที่จัดเก็บอยาง
มิดชิด

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดใหคนงานคั ด แยกมู ล ฝอยที่ ส ามารถนํ า
กลับมาใชประโยชน.ไดและมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดกอน
นําไปทิ้ง
– ทางโครงการอยูในระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดใหคนงานคั ด แยกมู ล ฝอยที่ ส ามารถนํ า
กลับมาใชประโยชน.ไดและมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดกอน
นําไปทิ้ง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบตั ิตามมาตรการ ซึ่งปCจจุบันเพียงพอตอ
ความตองการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-22
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.5 การใชไฟฟา(ต&อ)

3.6 ความปลอดภัยและ
การปองกันอัคคีภัย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.
5.
6.

ติดตั้งอุปกรณ.ตัดกระแสไฟฟ@าเพื่อป@องกันกระแสไฟฟ@าลัดวงจร
จัดใหมีชางเทคนิคไฟฟ@าควบคุมการปฏิบัติงาน
เลือกใชอุปกรณ.ไฟฟ@าที่ไดมาตรฐานประหยัดพลังงานและมีอายุการใช
งานยาวนาน

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการอางถึงรูปที่ 3.1-22
– ทางโครงการไดจั ด ใหมี ช างเทคนิ ค ไฟฟ@ า ควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน
– ทางโครงการไดเลื อ กใชอุ ป กรณ. ไ ฟฟ@ า ที่ ไ ดมาตรฐาน
ประหยัดพลังงาน

1.

จัดใหมีถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่กอสรางเพื่อเตรียมความพรอมกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม
จัดใหมีการตรวจสอบระบบป@องกันและเตือนอัคคีภัยใหสามารถใชงาน
ไดอยูเสมอหากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการ
แกไขทันที
ติดป@ายแนะนําการใชอุปกรณ.ป@องกันอัคคีภัยไวบริเวณที่อุปกรณ.ติด
ตั้งอยูเพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
กําหนดใหผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของการ
ทํางานและหมั่นตรวจสอบอุปกรณ.เครื่องใชไฟฟ@าใหมีสภาพดีพรอมใช
งานอยูเสมอ
จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมโดยติดตอประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหมาอบรมและซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับ
โครงการ

– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-23
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

2.
3.
4.
5.

มาตรการชดเชยค&าเสียหายต&อผูไดรับผลกระทบจากโครงการ
1. เมื่อคัดเลือกผูรับเหมาแลวใหทางโครงการจัดทําประกันอุบัติเหตุอัน
เกิดจากการกอสรางและเงื่อนไขการจายประกันที่ครอบคลุมความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย.สินจากอาคารขางเคียงและผูสัญจรเดินเทา
2. โครงการตองทําหนังสือแจงไปยังอาคารขางเคียงเพื่อแจงขออนุญาตใน
การบันทึกภาพอาคารทั้งสภาพภายนอกและภายในกอนดําเนินการ
บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการโดยไดจัดใหมีการซอม
อพยพหนีไฟ ดังแสดงในรูปที่ 3.1-24

– ทางโครงการไดจั ด ทํ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ดั ง แสดงใน
ภาคผนวก จ
– ทางโครงการไดทําหนังสือแจงอาคารขางเคียง ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง และภาคผนวก จ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.6 ความปลอดภัยและ
การปองกันอัคคีภัย(ต&อ)

3.7 การจราจร

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
กอสรางใดๆทั้งนี้ตองมีตัวแทนของโครงการผูรับเหมากอสรางตัวแทน
บริษัทประกันเขาสํารวจและบันทึกภาพรวมกันจากนั้นใหจัดทําสําเนา
ภาพดังกลาวพรอมลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝQายไวเปNนหลักฐานและใหเก็บไว
กับโครงการ 1 ชุดและเจาของอาคาร 1 ชุด
3. ระบุไ วในสัญญาวาจางผูรับเหมากอสรางวา “หากเกิดขอรองเรียน
เกี่ย วกั บความเสีย หายตออาคารขางเคี ยงไมวาจะเปN นฐานรากหรื อ
โครงสรางอาคารผูรับเหมากอสรางจะตองเขาไปตรวจสอบประเมิน
ความเสียหายและดําเนินการแกไขซอมแซมทันทีหรือใหเปNนไปตาม
ขอตกลงระหวางเจาของอาคารกับผูรับเหมาทั้งนี้ทุกกรณีผูรับเหมา
จะตองแจงใหโครงการรับทราบทุกครั้งและทุกขั้นตอน”
1. กําหนดใหมีการขนสงดินและวัสดุกอสรางในชวงเวลา 10.00 – 16.00
น. โดยหลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวนเพื่อลดปCญหาจราจร
2. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต.และกองเก็บวัสดุกอสรางภายในโครงการ
อยางเพียงพอสะดวกตอการเขา-ออกโครงการ
3.
4.
5.
6.

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

หามไมใหจอดรถบรรทุกเพื่อรอขนสงดินหรือวางวัสดุกอสรางในบริเวณ
ดานหนาโครงการเพื่อป@องกันการกีดขวางการจราจรอยางเด็ดขาด
จัดใหมีป@ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเขา-ออกโครงการ
ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเลีย้ วรถเขาสู
พื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย
จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวย ความสะดวกใหกับ
รถที่จ ะเขาหรื อ ออกจาก โครงการใหสามารถเขา-ออกโครงการได
โดยสะดวก และปลอดภัย ไมกีดขวางการจราจรบนถนน สาธารณะ
จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใชในการขนสงวัสดุ กอสราง รถยนต.
เขา-ออก โครงการรวมถึงรถ ของผูรับเหมาไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่ ว โมง ให ปฏิ บั ติ ต ามขอกํ า หนดของกฎหมายอยางเครงครั ด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดตกลงกั บผู รั บ เหมาให เขาไปตรวจสอบ
ประเมิน ความเสียหายและดําเนินการแกไขซอมแซมทันที
หาก เกิ ด ขอรองเรี ย นเกี่ ย วกั บ ความเสี ย หายตออาคาร
ขางเคียง
– ทางโครงการกําหนดใหมีการขนสงดินและวัสดุกอสรางใน
ชวงเวลา 10.00 – 16.00 น.
– ทางโครงการจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บวัสดุกอสรางภายใน
โครงการ และที่จอดรถยนต.อยางเพียงพอ ดังแสดงในรูปที่
3.1-25
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการไดการขนสงดินหรือ
วางวัสดุกอสรางจะทําในบริเวณโครงการเทานั้น
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-1
– ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปNน
3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 3.1-26
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจํากัดความเร็ว
ของรถบรรทุ ก รถยนต. เ ขา-ออก โครงการไมใหเกิ น 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง
3-16

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.7 การจราจร(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ําหนักบรรทุก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขา
สูเขตชุมชน
7. เลือ กขนาดรถบรรทุ กที่ ทําการขนสงวัส ดุอุป กรณ. การกอสรางใหมี
ความเหมาะสม พรอมทั้งมีการ วางแผนดานการขนสงวัสดุอุปกรณ.
เชน เสนทางที่ ใชในการขนสงชวงเวลาที่ ข นสงและความถี่ ใ นการ
ขนสง เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานและ ลดผลกระทบตอ
ปริมาณการจราจรบนถนนที่ เกี่ยวของกับโครงการ
8. จัดการจราจรใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาใน การเดินรถบริเวณ
ถนนศรีราชา-หนองยายบู ที่จํากัดเวลาเดินรถทางเดียวในชวงเวลา
เรงดวนเชา (07.00-08.00 น.) และชวงเวลาเรงดวนเย็ น (17.0020.00 น.)
9. ควบคุ ม รถที่ใ ชขนสงวั สดุ อุป กรณ. กอสรางไมให บรรทุ กน้ํ า หนั กเกิ น
เพราะอาจทําใหถนนชํารุด
10. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใชในการขนสงวัสดุอุปกรณ. กอสรางใหอยูใน
สภาพดีไมใหเกิดเสียงดัง
11. กรณีมีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหลนบนพื้นผิว จราจรในโครงการ ตอง
รีบใหพนักงานเก็บหรือทํา ความสะอาดทันที
12. จัดใหมีจุดลางลอรถภายในพื้นที่โครงการบริเวณ ทางเขา-ออกโครงการ
ที่ติ ดกั บ ถนนศรี ราชา-หนอง ยายบู โดยทํ า เปN นบอลางรถมีเ หล็ก รู ป
สามเหลี่ยม ทั้งทางขึ้น-ลง เพื่อขูดดินจากลอรถ ซึ่งรถทุกคัน กอนออก
จากพื้นที่โครงการตองลางลอรถเพื่อไมให มีดินติดลอรถไปรวงหลนบน
ถนนสาธารณะ
13. ใชผาใบคลุมวัสดุอุปกรณ.กอสรางขณะขนสงให มิดชิดและแนนหนา
เพื่อป@องกันการตกหลนของ วัสดุอุปกรณ.กอสรางและกรณีที่ความยาว
ของวัส ดุ กอสรางมากกวากระบะบรรทุก จะตองติด ตั้ ง สั ญ ญาณให

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ โดยการเลื อ กใช
รถบรรทุกใหเหมาะสมกับารใชงาน และขนสงในชวงเวลาที่
กําหนด
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยควบคุมรถที่ใช
ขนสงวัสดุอุปกรณ.กอสรางไมให บรรทุกน้ําหนักเกิน
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งหากพบดินโคลน
หรื อ เศษวั ส ดุ ต กหลน จะใหพนั ก งานเก็ บ หรื อ ทํ า ความ
สะอาดทันที
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-9

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-8
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.7 การจราจร(ต&อ)

3.8 การสื่อสาร

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
รถยนต. ที่ ต ามหลั ง มองใหชั ด เจน และ เปN น ไปตามขอกํ า หนดของ
กรมการขนสงทางบก
14. กําชับใหพนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร อยางเครงครัด และ
กําชับใหระมัดระวังเปNนพิเศษ ชวงผานชุมชน
1. ทําการประชาสัมพันธ. และทําหนังสือแจงให ประชาชนโดยรอบในรัศมี
100 เมตร ที่คาดวาจะ ไดรับผลกระทบดานการบดบังคลื่นสัญญาณ
วิทยุ และโทรทัศน.จากการพัฒนาโครงการ ซึ่งในหนังสือ ดังกลาวจะ
ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท.ของ บุคคลผูรับเรื่อง ที่ผูไดรับผลกระทบ
สามารถติดตอ กับโครงการไดโดยตรง โดยกําหนดระยะเวลาให แจงกับ
โครงการในชวงเวลาตั้งแตเริ่มกอสราง อาคารแลวเสร็จ จนถึงภายหลัง
การจดทะเบียนนิติ บุคคลอาคารชุดแลวเปNนเวลา 1 ปv
2. จัดใหมีการปรับแกจานรับสัญญาณ และติดตอ บริษัทที่เกี่ยวของให
ดําเนินการติดตั้งจุดขยาย สัญญาณในบริเวณที่ไดรับแจงวาเกิดการอับ
สัญญาณ โดยจะมีการตรวจสอบกอนวาเกิดการอับ สัญญาณอันสื บ
เนื่องมาจากโครงการจริง
3. กรณี ที่ อ าคารของโครงการกอใหเกิ ด ผลกระทบดาน การบดบั ง
คลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน. ตอ อาคารขางเคียง ทางโครงการตอง
ดําเนินการ พิจารณาชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ ดังกลาว
รวมกับผูเสียหายตามความเหมาะสม ใน กรณีที่ไมสามารถหาขอยุติเพื่อ
ตกลงรวมกั บ ผู ที่ ไดรั บ ผลกระทบไดจะตองมี ก ารตกลงรวมกั น ที่
ประกอบดวยบุคคล 3 ฝQาย (ไตรภาคี) ไดแกบริษัท สิรีนพรrอพเพอร.ตี้
แอนด. ดี เ วลลอปเมนท. จํ า กั ด ผู ที่ ไ ดรั บ ผลกระทบ และบุ ค คลหรื อ
หนวยงานที่ทั้งสองฝQายยอมรับ เพื่อรวมหาขอยุติ และใหเกิดความเปNน
ธรรมตอทุกฝQาย

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยกําชับใหพนักงาน
ขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร อยางเครงครัด
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึง ภาคผนวก ค

– อยูระหวางดําเนินการ

– โครงการมีพรอมในการชดเชยผลกระทบดังกลาว แตยังไม
มีการความเสียหายเกิดขึ้นและขอรองเรียนเกิดขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
3.9 การใชประโยชน(
ที่ดิน

4. คุณค&าต&อคุณภาพ
ชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
1) สภาพเศรษฐกิจ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.

1.

2.
3.
4.
5.

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

โครงการไดมีก ารออกแบบ และปฏิบั ติ ตาม ขอกํา หนด/กฎหมายที่
เกี่ยวกับการใชประโยชน. ที่ดิน ดังนี้
1) กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ อุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555
2) กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2535) แกไข เพิ่ ม เติ ม โดย
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
3) กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 55 (พ.ศ.2543) แกไข เพิ่ ม เติ ม ตาม
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
คัดเลือกผูรับเหมาที่มีคุณภาพ มีประวัติการทํางาน ที่ดี โดยผูรับเหมา
ดังกลาวจะใหความสําคัญตอการ คัดเลือกคนงานโดยมีทะเบียนประวัติ
คนงาน กอสรางทุกคนซึ่งคนงานเหลานี้จะทราบระเบียบปฏิบัติในการ
กอสรางที่จะไมสงผลกระทบตอชุมชน ขางเคียง
จัดใหมีรั้วรอบพื้นที่กอสรางและใหคนงานออกจากพื้นที่กอสรางตาม
กฎเกณฑ.ที่กําหนดไว
กําหนดใหผูรับเหมากอสราง ควบคุมคนงานกอสรางใหอยูในความสงบ
เรียบรอย ไมกอใหเกิด ความเดือดรอนรําคาญ โดยออกกฎระเบียบ
ควบคุม อยางเครงครัดพรอมกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
ปฏิบัติตามมาตรการป@องกันและแกไขผลกระทบ สิ่งแวดลอมตามที่ได
เสนอไวอยางเครงครัด
จัดใหมีผูดูแลโครงการประสานงาน แจงแผนการ ทํางานของโครงการ
และทําความเขาใจกับผูอยู อาศัยในบริเวณขางเคียงเปNนระยะๆ พรอม
ทั้ งให หมายเลขโทรศั พ ท. ติ ด ตอเพื่ อ รั บ ฟC ง ปC ญ หาจากการ กอสราง
โครงการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– โครงการไดมีการออกแบบ และปฏิบัติตาม ขอกําหนด/
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใชประโยชน. ที่ดิน

– ทางโครงการไดคัดเลือกพนักงาน โดยมีทะเบียนประวัติ
คนงานกอสรางทุกคนซึ่งคนงานเหลานี้จะทราบระเบียบ
ปฏิ บั ติ ใ นการกอสรางที่ จ ะไมสงผลกระทบตอชุ ม ชน
ขางเคียง ทะเบียนประวัติคนงานในภาคผนวก ฉ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการอางถึงรูปที่ 3.1-5
– ทางโครงการไดออกกฎระเบียบพรอมกําหนดบทลงโทษที่
ชัดเจนสําหรับคนงานดังแสดงในรูปที่ 3.1-27
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-2
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
1) สภาพเศรษฐกิจ(ต&อ)

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

6. กําหนดใหผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีที่พัก คนงานชั่วคราวสําหรับ
คนงานกอสราง ที่มีการ จัดการระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดย
ตองมี ลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเทาหรือไมต่ํากวาที่กําหนดในแนวทาง
ในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ชั่วคราวของลูกจางในกิจการกอสราง
ของวิศวกรรม สถานแหงประเทศไทย
7. จัดใหมีทางเขา-ออกที่พักคนงานทางเดียว และมีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยควบคุมดูแลการเขา-ออกพื้นที่บานพักคนงานอยูตลอดเวลา
8. จัดใหมีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้ง บทลงโทษตางๆ ภายใน
พื้นที่ที่พักคนงาน เชน เขต ปลอดยาเสพติด การทิ้งมูลฝอย การจํากัด
ความเร็ว ของยานพาหนะ เปNนตน
9. จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยดูแลความประพฤติ และ ความเปNนระเบียบ
เรี ย บรอยของที่ พั ก และความประพฤติ ข องคนงานกอสรางอยาง
เครงครัด
10. ในกรณี ที่ บ านพั ก คนงานกอสรางชั่ ว คราว ภายหลั ง การกอสราง
โครงการแลวเสร็จ ผูรับเหมากอสราง ตองดําเนินการรื้อถอนอาคาร
รวมทั้งระบบ สุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด โดยทําการเก็บกวาดทํา ความ
สะอาดพื้นที่ รวมทั้งฉีดพนสารฆาแมลงและ เชื้อโรคที่เปNนพาหะนําโรค
และทําการปรับระดับ พื้นที่บริเวณดังกลาวใหอยูในสภาพเรียบรอย
ดังเดิม
11. ปฏิบัติตามมาตรการป@องกันดานทรัพยากรทาง กายภาพ ชีวภาพ และ
คุณคาการใชประโยชน.ตอ มนุษย.อยางเครงครัด
12. คัดเลือกผูรับเหมาที่มีคุณภาพ มีประวัติการทํางาน ที่ดี โดยผูรับเหมา
ดังกลาวจะใหความสําคัญตอการ คัดเลือกคนงาน โดยมีทะเบียนประวัติ
คนงานกอสรางทุกคน ซึ่งคนงานเหลานี้จะทราบระเบียบ ปฏิบัติในการ
กอสรางที่จะไมสงผลกระทบตอชุมชน ขางเคียง

– ทางโครงการไดจัดใหมีที่พัก คนงานชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสรางที่ถูกสุขลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 3.1-28

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดจัดใหมีทางเขา-ออกที่พักคนงานทางเดียว
ดังแสดงในรูปที่ 3.1-29
– ทางโครงการไดติดประกาศกฎระเบียบ รวมทั้ง บทลงโทษ
ตางๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน อางถึงรูปที่ 3.1-27
– ทางโครงการไดจั ด ใหมี หั ว หนาคนงานคอยดู แ ลความ
ประพฤติและความเปNนระเบียบเรียบรอยของที่พัก
– ทางโครงการจะดําเนินการเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการไดมี ก ารคั ด เลื อ ก
ผูรับเหมาที่มีคุณภาพ พรอมทั้งทําประวัติทะเบียนคนงาน
กอสรางทุกคน ดังภาคผนวก ฉ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม
1) สภาพเศรษฐกิจ(ต&อ)

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
13. จัดใหมีรั้วรอบพื้นที่กอสรางและใหคนงานออกจาก พื้นที่กอสรางตาม
กฎเกณฑ.ที่กําหนดไว
14. กําหนดใหผูรับเหมากอสราง ควบคุมคนงาน กอสรางใหอยูในความสงบ
เรียบรอย ไมกอใหเกิด ความเดือดรอนรําคาญ โดยออกกฎระเบียบ
ควบคุม อยางเครงครัดพรอมกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
15. จัดใหมีผูดูแลโครงการประสานงาน แจงแผนการทํางานของโครงการ
และทําความเขาใจกับผูอยู อาศัยในบริเวณขางเคียงเปNนระยะๆ พรอม
ทั้ งให หมายเลขโทรศั พ ท. ติ ด ตอเพื่ อ รั บ ฟC ง ปC ญ หาจากการ กอสราง
โครงการ
16. ในกรณีที่อาคาร/บาน ไดรับผลกระทบจากการ กอสรางโครงการใหแจง
ตัวแทนเจาของโครงการ ซึ่งตัวแทนเจาของโครงการจะเขาไปดูแลทันที
พรอมทั้งยืนยันวาจะเยียวยาผูไดรับผลกระทบโดย ไมรอเงินจากบริษัท
ประกันภัย
17. จัดใหมีงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายจากการกอสรางในกรณีที่
เกิดการชํารุดของสาธารณูปโภคตางๆ อาทิ ถนน ทอระบายน้ํา เปNนตน
โดยโครงการเปNนผูรับผิดชอบคาใชจาย
18. มีสวนรวมกับเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ในการ บํารุง/ปรับปรุง
สวนสาธารณะ สวนหยอมในทองถิ่น เพื่อชวยดูดซับฝุQนละออง และ
สรางความรื่นรมย.

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-5
– ทางโครงการไดออกกฎระเบียบพรอมกําหนดบทลงโทษที่
ชัดเจนสําหรับคนงานอางถึงรูปที่ 3.1-27
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-2

– โครงการมีพรอมในการชดเชยผลกระทบดังกลาว แตยังไม
มีการความเสียหายและขอรองเรียนเกิดขึ้น
– โครงการมีพรอมในการชดเชยผลกระทบดังกลาว แตยังไม
มีการความเสียหายเกิดขึ้น
– อยูระหวางดําเนินการ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.2 การสาธารณสุข
และสุขภาพ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. จัดใหมีหองปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ.ในการปฐม พยาบาลเบื้องตนที่
สํานักงานกอสราง และจัดใหมี เบอร.โทรศัพท.ของโรงพยาบาลที่อยูใกล
บริเวณพื้นที่ โครงการ เพื่อติดตอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง มีรถ
สําหรับนําคนเจ็บสงแพทย.หรือโรงพยาบาล ประจําตลอดเวลาทํางาน
2. ตรวจสุขภาพของคนงานกอสรางกอนรับเขาทํางาน และทุกๆ 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาการกอสราง
3. จัดทํารั้ว Metal Sheet (Steel, 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร) สูง 6
เมตร
4. การกอสรางตัวอาคารจะมีการใชผาใบ (Mesh sheet) คลุมมิดชิด
รอบตัวอาคารทั้ง 4 ดาน ตลอด ความสูงอาคาร ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง
5. จัดเตรียมหนากากกันฝุQนใหกับคนงานกอสราง

– ทางโครงการไดจัดใหมีหองปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ.ใน
การปฐมพยาบาลเบื้องตนที่พื้นที่กอสรางกอสราง ดังแสดง
ในรูปที่ 3.1-30

6. จัดใหมีการสเปรย.น้ําในชั้นที่มีการกอสรางเพื่อป@องกันฝุQนละออง
7. การกองวัสดุที่มีฝุQนหรือเศษวัสดุที่เหลือใช ใหปIดหรือคลุมดวยผาใบ
ดานบนและดานขางอีก 3 ดาน ใหมิดชิด
8. การกระทําใดๆ ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะใหจัดทําใน พื้นที่ที่คลุมผาใบ
หรือในหองที่มีหลังคาและผนังปIด ดานขางอีก 3 ดาน
9. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเขา-ออก ให ปราศจากเศษดินทราย
ตกคางตลอด ระยะกอสราง
10. เศษวัสดุที่เหลือใชตองไมมีการกองหรือเก็บไวที่ หนางานโดยจัดใหมี
รถบรรทุกมารับไปกําจัด
11. จัดใหมีหนากากป@องกันสําหรับคนงานที่เกี่ยวของ กับการทํางานที่ใช
สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เชน การ ทาสี เปNนตน
12. จัดใหมีชองระบายอากาศเพื่อใหอากาศถายเทได สะดวก
บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดตรวจสุขภาพของคนงานกอสราง ดังแสดง
ในภาคผนวก ช
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-5
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดจั ด เตรี ย มหนากากกั น ฝุQ น ใหกั บ คนงาน
กอสราง อางถึงรูปที่ 3.1-14
– ทางโครงการไดใชวิธีการพรมน้ําในบริเวณที่ฝุQนในชั้นี่มีการ
กอสราง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-12
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-10
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการอางถึงรูปที่ 3.1-14
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.2 การสาธารณสุข
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
13. กํ า หนดใหมี ก ารติ ด ตั้ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บ เสี ย ง(ชนิ ด แผน Cylence รุ น
Zoundblock STC42
14. กําหนดชวงเวลาการทํางานกอสรางวันจันทร. – เสาร. ทั้งนี้โครงการจะ
เริ่มกอสรางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนกรณีที่มีงานตอเนื่อง เชนงาน
เท คอนกรีด งานปูน ซึ่งจะทํางานไดไมเกิน 20.00 น. ทั้งนี้จะตองแจง
ใหบานขางเคียงทราบลวงหนาไม นอยกวา 3 วัน สําหรับในวันอาทิตย.
และวันหยุด นักขัตฤกษ.โครงการจะงดกิจกรรมการกอสราง
15. เลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงตํ่า ทั้งงานกอสราง และ
งานดิน
16. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังบริเวณที่อยู ใกลบานพักอาศัย
และอาคารใกลเคียง
17. หลีกเลี่ยงการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณ.ที่มีเสียงดัง พรอมๆ กัน
18. เลื อ กใชวั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ. ต กแตงสํ า เร็ จ รู ป ที่ ตั ด แตง มาจากโรงงาน
เพียงแตนํามาประกอบที่หนางาน เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดัง
19. กิจกรรมประเภท ตัด เจี ยร หรื อกิจ กรรมที่ มีเ สียง ดั งใหดํา เนิน การ
ภายในบริเวณที่จัดไว โดยให กระทําในหองที่มิดชิดและอยูหางจาก
พื้นที่พัก อาศัยขางเคียงมากที่สุด
20. อุปกรณ.และเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปNนครั้งคราว ใหดับเครื่องหรือ
เบาเครื่องลงระหวางการพัก
21. กรณีใชอุปกรณ. เครื่องจักรที่ตองมีการตอกหรือกอใหเกิดเสียงดัง ตอง
หาวัสดุ เชน กระสอบมารองรับ เพื่อลดเสียงจากกิจกรรมดังกลาว
22. จั ด หาอุ ป กรณ. ป@ อ งกั น อั น ตรายสวนบุ ค คล (PPE)เชน ที่ อุ ด หู (Ear
Plugs)หรือที่ครอบหู (Ear Muffs)ใหกับ คนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทํางานกับเครื่องจักรอุปกรณ.ที่มี
เสียงดัง
23. ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวน ของเครื่องจักร และ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดกําหนดเวลา
การทํางานใหเปNนไปตามมาตรการกําหนด

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดทํากิจกรรมที่มี
เสียงดังในบริเวณกลางพื้นที่กอสราง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดทํากิจกรรมที่มี
เสียงดังในบริเวณกลางพื้นที่กอสราง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยการดับเครื่องจักร
ทุกครั้งที่ไมใชงาน
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดทํากิจกรรมที่มี
เสียงดังในบริเวณกลางพื้นที่กอสราง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการอางถึงรูปที่ 3.1-14

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ และไดบํารุงรักษา
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.2 การสาธารณสุข
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
บํารุงรักษาเครื่องจักรใหมีสภาพ พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
24. จัดเตรียมน้ําดื่ม(คนละ 2 ลิตร/วัน) ที่สะอาดไว อยางเพียงพอ
25. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ําดื่ม
26. จัดใหมีการอบรมชี้แจงคนงานดานสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร
เชน รับประทานอาหารที่ ปรุงสุกใหมๆ ไมนําสัตว.ที่ปQวยตายมาบริโภค
ดื่ ม และใชน้ํ า สะอาดลางมื อ ทุ ก ครั้ ง กอนรั บ ประทาน อาหาร หรื อ
หลังจากเขาหองน้ําเปNนตน
27. จัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ และกําชับใหคนงาน
ดูแลความสะอาดสม่ําเสมอ
28. เขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อป@องกัน ปCญหาการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
29. จั ด ใหมี ผ าใบโดยรอบอาคารเพื่ อ ป@ อ งกั น ฝุQ น ละออง รวมทั้ ง ฝุQ น ผง
ปูนซีเมนต. ฟุ@งกระจายไปยังพื้นที่ ขางเคียง
30. ใหคนงานสวมเสื้อผาที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้ง ที่จะตองสัมผัสผง
ปูนซีเมนต.หรือสารเคมีที่เปNนอันตรายตอผิวหนังในการทํางาน
31. ดูแลความสะอาดภายในหองพักคนงานอยาง สม่ําเสมอ
32. ลางทําความสะอาดรองเทาที่ใสทํางาน ทุกครั้ง หลังเลิกใชงานและตาก
ใหแหงกอนนําไปใส
33. จัดใหมีการอบรมชี้แจงคนงานดานสุขอนามัย ดาน บุคคล เชน การ
รักษาความสะอาดรางกายสวมใส เสื้อผาที่แหงและสะอาด เปNนตน
34. ดูแลไมใหมีแหลงน้ําทวมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ กอสรางและบานพัก
คนงานเพื่อป@องกันการเกิด แหลงเพาะพันธุ.ยุง หรือแหลงเชื้อโรคตางๆ
35. จัดใหมีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได อยางเพียงพอมีฝา
ปIดมิดชิด และดูแลความสะอาด ไมใหมีมูลฝอยลนถังเพื่อป@องกันสัตว.
พาหะนําโรค เชน แมลงวนั หนู หรือแมลงสาบ รบกวน

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

เครื่องจักรใหมีสภาพ พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ
– ทางโครงการไดจั ด เตรี ย มเครื่ อ งกรองน้ํ า ดื่ ม ไวสํ า หรั บ
คนงานอยางเพียงพอ อางถึงรูปที่ 3.1-16
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดจั ด หองสวมที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะไวอยาง
เพียงพอ อางถึงรูปที่ 3.1-18
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการใหพนักงานสวมเสื้อผาที่มิดชิด และสวมถุงมือ
ทุกครั้ง ที่ทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีที่เปNนอันตราย
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-21
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บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
36. หากไมใช ขวดน้ํา กระป~อง หรือภาชนะอื่นที่อาจ เก็บขังน้ําใหคว่ําหรือ
ใสถุง เพื่อไมใหน้ําขังและเปNน แหลงเพาะพันธุ.ยุง
37. จั ด ใหมี เ จาหนาที่ รั ก ษาความสะอาดหองสวม และ หองอาบน้ํ า อยู
ประจํา
38. ไมอนุญาตใหคนงานเลี้ยงสัตว.ภายในพื้นที่กอสราง และบานพักคนงาน
39. จัดใหมีหองสวมที่สะอาดถูกสุขาภิบาล
40. กําจัดสัตว.ที่เปNนพาหะนําโรค เชน ยุงแมลงสาบแมลงวัน หนู ตลอดจน
หองน้ําหองสวม กอนและ หลังการรื้อถอนบานพักคนงาน
41. วาจางคนงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้นเพื่อ ป@องกันการเปNนพาหะ
นําโรค เชน โรคไขหวัด โรค วัณโรค เปNนตน
42. ตรวจสอบสุขภาพคนงานกอนรับเขาทํางานและ หลังรับเขาทํางานอยาง
นอยปvละ 2 ครั้ง
43. ลางทําความสะอาดรองเทาที่ใสทํางานทุกครั้งหลัง เลิกใชงานและตาก
ใหแหงกอนนําไปใส
44. จั ด ระบบสาธารณู ป โภค-สาธารณู ป การ ใหแก คนงานอยางถู ก
สุขลักษณะ เชน หองพัก หองน้ํา น้ําใช การระบายน้ําเสียจากสวม ถัง
รองรับมูลฝอย ฯลฯ ใหมีจํานวนและคุณภาพตามมาตรฐาน วิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ.
45. ควรลางมือบอยๆดวยน้ําและสบู โดยเฉพาะ หลังจากไอและจาม
46. ใชผาปIดปาก ปIดจมูกทุกครั้งเมื่อไอและจาม
47. จัดใหมีป@ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศ ทางการเขา-ออกโครงการ
ใหสามารถมองเห็นได อยางชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเลี้ยวรถเขา
สูพื้นที่โครงการไดอยางปลอดภัย
48. กําหนดใหมีการขนสงดิน และวัสดุกอสราง ในชวงเวลา 10.00 – 16.00
น. โดยหลีกเลี่ยงชวงเวลา เรงดวนเพื่อลดปCญหาจราจร
49. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใชในการขนสงวัสดุ กอสราง รถยนต.เขา-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสะอาดหอง
สวม และ หองอาบน้ําอยูประจํา
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ และไดทําทะเบียน
ประวัติพนักงานทุกคนดังภาคผนวก ฉ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ และไดตรวจสุขภาพ
คนงานดังภาคผนวก ช
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบตั ิตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัตติ ามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-1
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยกําหนดใหมีการ
ขนสงดิน และวัสดุกอสราง ในชวงเวลา 10.00–16.00 น.
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจํากัดความเร็ว
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.2 การสาธารณสุข
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ออก โครงการรวมถึงรถของ ผูรับเหมาตองไมเกินกฎหมายกําหนดและ
ไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสู เขตชุมชน
50. หามไมใหจอดรถบรรทุกเพื่อรอขนสงดิน หรือรับสง คนงาน หรือวาง
วัสดุกอสรางในบริเวณดานหนา โครงการอยางเด็ดขาด
51. ควบคุมรถที่ใชขนสงวัสดุอุปกรณ.กอสรางไมให บรรทุกน้ําหนักเกินตาม
กฎหมายกําหนดเพราะอาจ ทําใหถนนชํารุด

ของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

52. ในการบรรทุกวัสดุที่ใชในการกอสรางตองขับรถ ดวยความระมัดระวัง
เปNนพิเศษโดยเฉพาะระยะที่ ผานชุมชนและจุดเขา- ออกพื้นที่โครงการ
53. เลื อ กขนาดรถบรรทุ ก ที่ ข นสงวั ส ดุ อุ ป กรณ. ก าร กอสรางใหมี ค วาม
เหมาะสม พรอมทั้งมีการ วางแผนดานการขนสงวัสดุอุปกรณ. เพื่อให
สอดคลองกั บ แผนการดํ า เนิ น งานและลดผลกระทบ ตอปริ ม าณ
การจราจรบนถนนที่เ กี่ ย วของกั บ โครงการที่ กํา หนด และขนสงใน
ชวงเวลาที่ไดรับ ตามความเห็นชอบของเจาพนักงานตํารวจทองที่
มาตรการของอาคารขางเคียง
1. เมื่อทําโครงสรางอาคารตองทํา Chain Link ยื่นจากอาคาร เพื่อกันเศษ
วัสดุรวงหลนถัดลงไป 2 ชั้น เมื่อยาย Chain Link ไปแลวตองทําแผงตา
ขายกั้น รอบอาคาร โดยใชโครงเหล็กขึงดวยตาขายถี่ทุกชั้น
2. จัดเตรียมอุปกรณ. เชน สายรัดลําตัว เข็มขัดนิรภัย เชือกชวยชีวิต เปNน
ตน สําหรับคนที่ปฏิบัติงานในที่ สูงหรือเสี่ยงตอการตกหลนและบังคับ
ใชอยาง เครงครัด
3. ตองแขวนนั่งรานและขึงตาขายรอบทุก 2-3 ชั้น เพื่อใชในการทําผนัง
ภายนอก สําหรับคนงานที่ ทํางานกอสราง
4. บริเวณทางเขา-ออกตองมีเจาหนาที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลการเขาออกของเจาหนาที่คนงาน และยานพาหนะตางๆตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ
บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการและควบคุมรถที่ใ ช
ขนสงวัสดุอุปกรณ.กอสรางไมให บรรทุกน้ําหนักเกินตาม
กฎหมายกําหนดเพราะอาจ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยเลือกใชรถบรรทุก
ใหเหมาะกับการใชงาน

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-6
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการอางถึงรูปที่ 3.1-14
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-26
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.2 การสาธารณสุข
และสุขภาพ(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ความ ปลอดภัยและเปNนระเบียบเรียบรอย
5. กอนที่จะกอสรางโครงการจะตองจัดใหมีเจาหนาที่ จากบริษัทผูรับเหมา
เขาไปแจงบานพั ก อาศั ย บริ เ วณ ใกลเคี ย ง พรอมทั้ ง ใหหมายเลข
โทรศัพท.ของ เจาหนาที่ควบคุมการกอสรางเพื่อใหสามารถติดตอ กับ
โครงการไดโดยตรงซึ่งหากไดรับแจงผลกระทบ ตองหาแนวทางแกไข
โดยทันที
มาตรการภายในพื้นที่ก&อสราง
1. ติดป@ายแนะนําการทํางาน ป@ายเตือน เพื่อใหคนงานกอสรางปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง
2. จัดเตรียมอุปกรณ.ป@องกันอุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับคนงาน
เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุQนละออง ปลั๊กเสียบหู ถุง
มือ เปNนตน
3. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจ ดูแลความเรียบรอย
ตลอด 24 ชั่วโมง
4. การกอสรางทุกขั้นตอนจะตองมีวิศวกรที่เกี่ยวของ และประสบการณ.สูง
คอยควบคุ ม ดู แ ลอยางใกลชิ ด เพื่ อ ใหการกอสรางเปN น ไปตามหลั ก
วิศวกรรมและ ปลอดภัยตอคนงาน และชุมชนใกลเคียง
5. ปฏิบัติตามในการกําหนดรายละเอียดใหครอบคลุม ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย เรื่องความปลอดภัยใน งานกอสราง ซึ่งรวมถึงการใชอุปกรณ.
ป@องกัน สวน บุค คลและใหทางโครงการสามารถควบคุ ม ตรวจสอบ
ผูรับเหมาใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด
6. จัดใหมีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ กอสรางใหไดมาก
ที่สุดเพื่อลดปริมาณการเกิด อุบัติเหตุตางๆ
7. หามติ ด ตั้ ง กองเครื่ อ งมื อ หรื อ ขั้ น โครงสรางใดๆ ใน ที่ ส าธารณะ
ผูรับเหมาจะตองจัดใหมีพื้นที่สําหรับ การดังกลาว ภายในเขตที่ดินที่

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงภาคผนวก ค

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจัดทําคูมือการ
ทํางานสําหรับพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-31
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-14
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-26
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการโดยกอสรางทุ ก
ขั้นตอนจะตองมีวิศวกรที่เกี่ยวของคอยควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
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องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.2 การสาธารณสุข
และสุขภาพ(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4. 3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย

1.
2.

3.
4.
5.
บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

ดําเนินการกอสราง
เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟไดงายหางจากบริเวณที่มี การเชื่อมหรือบริเวณ
ที่มีประกายไฟ
ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟ@า และจัดเตรียมอุปกรณ.ดับเพลิงที่
จําเปNน
หามสูบบุหรี่ในบริเวณวัตถุไ วไฟและขณะปฏิบัติงาน จัดใหมีหัวหนา
คนงานคอยกํากับดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝQาฝtน
มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออยูในบริเวณที่เห็น ชัดเจนและสะดวกใช
ติดป@ายคําแนะนําการใชอุปกรณ.แตละตัวไวบริเวณ ที่ติดตั้งอุปกรณ.
เพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถ ใชไดทันทีควบคุมดูแล
สอดสองการใชไฟฟ@ าของคนงาน และจั ดเตรีย ม อุป กรณ. ดับ เพลิง ที่
จําเปNน
จั ด ใหมี ถั ง ดั บ เพลิ ง เคมี ใ นสถานที่ ค าดวาจะเกิ ด เพลิ ง ไหมไดงาย
โดยเฉพาะสถานที่มีสารไวไฟ
จัดใหคนงาน และผูเกี่ยวของทุกคนมีอุปกรณ. ป@องกันความปลอดภัย
สวนบุคคลใหพรอมในขณะ ปฏิบัติงาน เชน หมวกเหล็กเข็มขัดนิรภัยถุง
มือ รองเทายาง เปNนตน
จัดใหมีถังดับเพลิงเคมีชนิดบรรจุในถังโลหะแบบ เคลื่อนยายชนิดผง
สารเคมีแหง ชั้น (class) A,B,C ขนาด 10 ปอนด. (4.5 กิโลกรัม) ติดตั้ง
ในบริเวณ กอสรางที่ตําแหนงตางๆ ซึ่งเหมาะสมและเห็นได ชัดเจน
และสามารถนํามาใชโดยสะดวกเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉิน
กําหนดใหคนงานทุกคนแตงกายใหรัดกุม เพื่อ ป@องกันอุบัติเหตุในขณะ
ปฏิบัติงาน
จัดใหมีน้ําดื่ม (2 ลิตร/คน/วัน) น้ําใช และสวมที่ถูก สุขลักษณะและมี
จํานวน/ปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมแกคนงาน
จั ด ใหมี เ ครื่ อ งเวชภั ณ ฑ. ใ นการปฐมพยาบาลเบื้ อ งตนเพื่ อ ชวยเหลื อ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-23
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจัดพื้นที่สําหรับ
สูบบุหรี่ใหกับพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-32
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดจัดทําคูมือการ
ทํางานสําหรับพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.1-31
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-27
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-27
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-14
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-27

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดเครื่องกรองน้ําสําหรับคนงาน อางถึงรูป
ที่ 3.1-16
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-30
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4. 3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัย(ต&อ)
2) ความปลอดภัย
2.1) ความปลอดภัยของ
คนงานก&อสราง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

คนงานไดทันทวงทีเมื่อประสบ อุบัติเหตุโดยไมคิดมูลคา และจัดใหมี
หมายเลขโทรศัพท.ของโรงพยาบาลที่อยูใกลบริเวณพื้นที่ โครงการไวใน
สํานักงานสนามเพื่อติดตอในกรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน และมีรถสําหรับนํา
คนเจ็บสงแพทย.หรือโรงพยาบาลตลอดเวลาทํางาน
1. จัดสรางรั้ว Metal Sheet (steel, 18ga หนา 1.27 มิลลิเมตร) ความ
สู ง 6 เมตร โดยรอบบริ เ วณ กอสรางและแสดงเครื่ อ งหมายให
สังเกตเห็นไดงาย วา เปNนเขตกอสรางอันตราย การเขา-ออกใน บริเวณ
กอสรางใหระมัดระวัง
2. ติดตั้งแผงกันวัสดุตกหลนที่มั่นคงแข็งแรงเปNน ระยะๆ ในขณะทําการ
กอสรางเพื่อป@องกันเศษวัสดุ กอสรางตกหลนจากชั้นที่ทําการกอสราง
ลงมาที่พื้นลางและดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี
3. การกอสรางอาคารชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น จั ด ใหมี ก ระบะใสเศษวั ส ดุ จ ากการ
กอสรางกอสราง มีการคลุมผาใบให มิดชิดกอนใชทาวเวอร.เครนยกลง
มาสูพื้นชั้นลาง
4. สําหรับอาคารที่กอสราง ตองจัดบันไดทางขั้น-ลง สําหรับคนงานและ
ผูเกี่ยวของใหเรียบรอย เพื่อ ความสะดวกในการทํางาน
5. มีนั่งรานที่ปลอดภัย แข็งแรง สําหรับคนงาน กอสราง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากวิศวกร ควบคุมงาน และมีราวกันตกสูงอยางนอย 0.90
เมตรหรือไมเกิน 1.10 เมตรจากพื้นนั่งราน
6. จัดทําลิฟต.ระบบขนถายวัสดุใหครบถวน และการ ติดตั้งตองไดรับความ
เห็นชอบจากวิศวกร ควบคุม หรือเปNนไปตามกฎกระทรวงกําหนด
7. ติดป@ายแนะนําการทํางานและป@ายเตือน เพื่อให คนงานกอสรางปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง โดยจะมี หัวหนาคนงานเปNนผูควบคุมดูแล
8. ในเวลากลางคืนจะตองติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อให สัญญาณแกคนงาน

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-5

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-6
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-7
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– อยูระหวางดําเนินการ
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-33
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
2) ความปลอดภัย
2.1) ความปลอดภัยของ
คนงานก&อสราง(ต&อ)

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
9.
10.
11.
12.

2.2) ความปลอดภัยของ
ประชาชน
โดยรอ

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

หรือบุคคลอื่นๆ ทราบถึงอาณา เขตบริเวณกอสราง
การกระทําใด ๆ ที่เห็นวาอาจเกิดอันตราย ให วิศวกรเปNนผูพิจารณา
กอนตัดสินใจดําเนินการ
จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยดูแลความเรียบรอยของ คนงานในการเก็บ
รักษาวัสดุไวไฟจําพวกทินเนอร. และอื่นๆ รวมทั้งการเดินสายไฟฟ@าและ
ใชไฟฟ@า ของคนงานกอสราง
ออกระเบี ยบและบทลงโทษแกคนงานกอสรางและ บุ คคลากรของ
บริษัทฯ เพื่อป@องกันการฝQาฝtน
ตองตรวจสอบสภาพความพรอมในการใชงาน ของ เครื่องจักรอยาง
สม่ํ า เสมอ มิ ฉ ะนั้ น อาจทํ า ใหเกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อ อุ บั ติ เ หตุ จ าก
เครื่องจักรได

1. จัดสรางรั้ว Metal Sheet (steel,18ga หนา 1.27 มิลลิเมตร)ความสูง6
เมตรโดยรอบบริเวณกอสราง
2. จัดใหมีการติดกลองวงจรปIด (CCTV)บริเวณป@อมยาม และภายในพื้นที่
กอสราง
3. จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่กอสรางตลอด 24
ชั่ ว โมง คอยดู แ ลไมใหบุ ค คลที่ ไ ม มี ส วนเกี่ ย วของกั บ การกอสราง
โครงการเขาไป ภายในพื้นที่กอนไดรับอนุญาต
4. จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานไมให กอความเดือดรอน
ตอชุมชนขางเคียง
5. ติ ด ตั้ ง ป@ า ยชื่ อ โครงการและหมายเลขโทรศั พ ท. ติ ด ตอ ในตํ า แหนงที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได อยางชัดเจน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยออกระเบียบและ
บทลงโทษแกคนงานกอสรางและบุคคลากรของบริษัทฯ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ และตองตรวจสอบ
สภาพความพรอมในการใชงาน ของ เครื่ อ งจั ก รอยาง
สม่ําเสมอ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-5
– ทางโครงการไดปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ ดั ง แสดงใน
รูปที่ 3.1-34
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-26
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-1
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

องค(ประกอบทาง
สิ่งแวดลอม
และคุณค&าต&างๆ
4.4 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. จัดสรางรั้ว Metal Sheet (steel, 18ga หนา 1.27 มิลลิเมตร) ความ
สูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณ กอสรางโดยรอบพื้นที่กอสราง
2. การกอสรางตัวอาคารจะมีการใชผาใบ (Mesh sheet) คลุมมิดชิด
รอบตัวอาคารทั้ง 4 ดาน ตลอด ความสูงอาคาร ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง
3. กําชับไมใหเก็บกองวัสดุกอสรางนอกพื้นที่โครงการ
4. จั ด ใหมี ค นงานเก็ บ กวาดพื้ น ที่ ก อสรางเปN น ประจํ า ทุ ก วั น หลั ง เลิ ก
กิจกรรมการกอสราง
5. จั ด ใหมี ก ลองรั บ ความคิ ด เห็ น ติ ด ตั้ งไวบริ เ วณป@ อ มยามเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
รองเรียน หากพบวามีเรื่อง รองเรียนตองรีบดําเนินการแกไขปCญหาโดย
เรงดวน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ป-ญหา/อุปสรรคการ
แกไข

– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-5
– อยูระหวางดําเนินการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดพนักงานทํา
ความสะอาดพื้นที่กอสรางเปNนประจําทุกวัน
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ อางถึงรูปที่ 3.1-3
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-1 ปายบริเวณหนาโครงการ

รูปที่ 3.1-2 การเขาพบปะผูพักอาศัย/ อาคารขางเคียง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-3กล&องรับความคิดเห็นบริเวณหนาโครงการ

รูปที่ 3.1-4 ผาคลุมกองดิน

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-5 รั้วรอบบริเวณโครงการ

รูปที่ 3.1-6 แผงกันวัสดุตกหล&น

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-7 กระบะสําหรับใส&เศษวัสดุจากการก&อสรางบนอาคาร

รูปที่ 3.1-8 การปNดคลุมรถบรรทุก

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-9 จุดลางลอรถภายในพื้นที่โครงการ (โดยใชเครื่อง Waterjet ลางทําความสะอาด)

รูปที่ 3.1-10 พนักงานทําความสะอาดพื้นถนน

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-11 ประตูหนาโครงการ

รูปที่ 3.1-12 กองวัสดุในบริเวณโครงการ

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-13 แผ&นเหล็กปูพื้นบริเวณหนาโครงการ

รูปที่ 3.1-14 อุปกรณ(ปองกันสําหรับคนงานก&อสราง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-15 ถังสํารองน้ําในบริเวณโครงการ

รูปที่ 3.1-16 เครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับคนงานในพื้นที่ก&อสราง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-17 กระบะสําหรับลางอุปกรร(ก&อสราง

รูปที่ 3.1-18 หองน้ําคนงานในพื้นที่ก&อสราง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-19 ตะแกรงดักมูลฝอย/เศษวัสดุก&อสราง

รูปที่ 3.1-20 ถังบําบัดน้ําเสีย

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-21 ถังขยะในบริเวณโครงการ

รูปที่ 3.1-22มิเตอร(ไฟฟาชั่วคราว

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-23ถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่ก&อสราง

รูปที่ 3.1-24แผนการซอมอพยพหนีไฟ

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ
มาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา,
าชา มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-25 ที่จอดรถยนต(ของโครงการ

รูปที่ 3.1-26 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-27 ปายกฎระเบียบแคมปWพักคนงาน โครงการ Plus Condominium Sriracha

รูปที่ 3.1-28 ที่พักคนงานโครงการ Plus Condominium Sriracha

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-29 ทางเขา-ออก ที่พักคนงาน

รูปที่ 3.1-30 หองปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ(ในการปฐม

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-31 คู&มือการทํางาน

รูปที่ 3.1-32 พื้นที่สําหรับสูบบุหรี่

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.1-33 ปายเตือนการทํางาน

รูปที่ 3.1-34 กลองวงจรปNดในโครงการ

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

3.2การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3.2.1
สภาพภูมิประเทศ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่อาจ เกิดจากการกอสราง หากพบวามีเรื่อง รองเรียนตองจัด
เจาหนาที่เขาตรวจสอบ และแกไขปCญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งปCจจุบันไมมีการรองเรียนเกิดขึ้น
3.2.2

ทรัพยากรดิน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบระบบป@องกันการพังทลายของ ดินจากการกอสรางของโครงการ ไมให ชะลางไปยัง
พื้นที่ขางเคียง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบระบบป@องกันการพังทลายของ ดินจากการกอสรางของโครงการไมพบ
การพังทลายของดิน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ตรวจสอบไมใหมีการอุดตันของดินตอ ระบบระบายน้ํา รวมถึงการหกหลน บริเวณถนนทางเขาออกโครงการ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– โครงการไดตรวจสอบระบบระบายน้ํา ซึ่งพบวาไมมีเศษดินบริเวณทอระบายน้ําและทางเขา-ออก

3.2.3

สภาพทางธรณีวิทยาและ สภาพทางธรณีสัณฐาน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการซอมอพยพในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดมีการการซอมอพยพในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน

3.2.4

คุณภาพอากาศ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจวัดปริมาณฝุQนละอองตรวจวัดปริมาณมลสารทางอากาศ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ผลการตรวจวิเคราะห.คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใต
ใกลกับบานพักอาศัยสูง 2 ชั้นและบริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิลเลี่ยน ดัชนีที่ตรวจวัด ไดแก ฝุQน
ละอองรวม (TSP) และฝุQนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน(PM-10), กrาซซัลเฟอร.ไดออกไซด. (SO2),
กrาซไนโตรเจนไดออกไซด. (NO2), กrาซคาร.บอนมอนอกไซด. (CO) และปริมาณกrาซไฮโดรคาร.บอน
ทั้งหมด (THC) แสดงดังตารางที่3.2.4-1 ซึ่งทั้ง 2 สถานี ทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ.มาตรฐาน
กําหนด ยกเวนบริเวณแนวเขตพื้น ที่โครงการทางดานทิ ศใตที่มีคา ฝุQน ละอองขนาดเล็กกวา 10

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

ไมครอน(PM-10) เกิ น เกณฑ. ม าตรฐานกํ า หนดใน วั น ที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 อยางไรก็ ต าม
คุณภาพอากาศในชวงเวลาอื่นๆ อาจมีคาแตกตางจากชวงที่ตรวจวัดได เนื่องจากสาเหตุหลายประการ
เชน ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน กิจกรรมของชุมชนที่
อยูใกลเคียง และกิจกรรมการกอสรางของโครงการ เปNนตน ดังนั้น เพื่อเปNนการป@องกันมิใหกิจกรรม
การกอสรางของโครงการไปสรางผลกระทบตอคุ ณ ภาพอากาศ ทางโครงการจะตองควบคุ ม
ผูรั บ เหมากอสรางใหปฏิบั ติ ต ามมาตรการป@ องกัน แกไขและลดผลกระทบตอคุณภาพอากาศอยาง
เครงครัด
ตารางที่ 3.2.4-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ:นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป
สถานีตรวจวัด

ดัชนีที่ตรวจวัด

26-27 พ.ค. 60
แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น 27-28 พ.ค. 60
16-17มิ.ย. 60
(47P 0710129 E, 1455916N)
17-18มิ.ย. 60
26-27 พ.ค. 60
27-28 พ.ค. 60
บริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิลเลีย่ น
16-17 มิ.ย. 60
(47P 0710665 E, 1455547 N)
17-18 มิ.ย. 60
1/
มาตรฐาน
1/

ผลการตรวจวัด
TSP(mg/m3)
PM-10(mg/m3)
0.297
0.133*
0.283
0.086
0.187
0.065
0.210
0.063
0.056
0.049
0.049
0.035
0.021
0.019
0.026
0.006
0.330
0.120

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 3.2-1 รูปถ&ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

3.2.5

เสียง
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง 2
ชั้นและบริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิลเลี่ยนทําการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.2.5-1 และตารางที่
3.2.5-2
ระดับเสียงโดยทั่วไป
1) คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง
2 ชั้ น มี ค าเกิ น เกณฑ. ม าตรฐานและบริ เ วณศู น ย. อ บรมเยาวชนคามิ ล เลี่ ย น มี ค าอยู ในเกณฑ.
มาตรฐานกําหนด ทั้งนี้เพื่อเปNนการป@องกันและลดผลกระทบจากเสียงดังของการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ ทางโครงการควรจัดใหมีกําแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง จัดทํา
รั้วชั่วคราวโดยใชแผนกันเสียงทําจากเมทัลชีทแบบ Aluminium Sheet รอบพื้นที่โครงการ
นอกจากนี้ จ ะตองควบคุ ม ผู รั บ เหมากอสรางใหปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป@ อ งกั น แกไขและลด
ผลกระทบฯอยางเครงครัด และควรมีการเฝ@าระวังโดยทําการติดตามตรวจวัดระดับเสียงตอไป
อยางตอเนื่อง
2) คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax)ทั้ง 2 สถานี มีคาอยูในเกณฑ.มาตรฐานกําหนด
3) Ldnและ L90 ไมมีเกณฑ.มาตรฐานกําหนด
ระดับเสียงรบกวน
1) แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง 2 ชั้นสวนใหญมีคาระดับเสียงรบกวน
เกินมาตรฐาน-กําหนด ทั้งนี้เพื่อเปNนการป@องกันและลดผลกระทบจากเสียงดังของการดําเนิน
กิ จ กรรมของโครงการ ทางโครงการควรจั ดใหมี กํา แพงกั น เสี ย ง เพื่ อลดผลกระทบตอพื้ น ที่
ขางเคียง จัดทํารั้วชั่วคราวโดยใชแผนกันเสียงทําจากเมทัลชีทแบบ Aluminium Sheet รอบพื้นที่
โครงการ นอกจากนี้จะตองควบคุมผูรับเหมากอสรางใหปฏิบัติตามมาตรการป@องกันแกไขและ
ลดผลกระทบฯอยางเครงครัด และควรมีการเฝ@าระวังโดยทําการติดตามตรวจวัดระดับเสียง
ตอไปอยางตอเนื่อง
2) บริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิลเลี่ยนมีคาระดับเสียงรบกวน สวนใหญอยูในเกณฑ.มาตรฐาน
กําหนด

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

ตารางที่ 3.2.5-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัด dB (A)1/
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด Leq 24 hr Lmax
L90
26-27 พ.ค.60
74.6*
101.2
64.1
27-28 พ.ค.60
74.3*
102.2
65.3
แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง 2 ชั้น
16-17มิ.ย.60
77.0*
95.2
71.2
(47P 0710093 E, 1455904N)

บริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิลเลีย่ น(47P 0710670 E,
1455593 N)

1/

มาตรฐาน2/

Ldn
74.7
74.5
81.1

17-18มิ.ย.60

72.4*

97.5

67.0

72.6

26-27 พ.ค.60
27-28 พ.ค.60
16-17มิ.ย.60
17-18มิ.ย.60

49.0
48.4
51.5
50.3
70

75.5
69.3
79.9
79.7
115

44.4
43.4
46.6
45.0
-

53.9
52.8
55.3
57.3
-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวั
ดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบทายรายงาน
2/
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
* มีคาเกินเกณฑ.มาตรฐานกําหนด

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

ตารางที่ 3.2.5-2 ผลการตรวจวัดค&าระดับเสียงรบกวน
สถานีตรวจวัด
แนวเขตพื้นที่
โครงการดานทิศใต
ใกลกับบานพัก
อาศัยสูง 2 ชั้น
(47P 0710093 E,
1455904N)

เวลา
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00
– 14:00
1/

มาตรฐาน

2/

26-27 พฤษภาคม 2560
Day
Night
21.9*
22.3*
25.3*
14.8*
19.6*
21.2*
19.7*
19.1*
0.9
1.0
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
1.2
10.0
ไมมีการรบกวน
12.9*
22.6*
21.4*
19.2*
21.7*
1.9
23.8*
-

27-28 พฤษภาคม
Day
Night
24.2*
20.6*
21.6*
14.4*
8.6
1.5
0.3
2.1
4.3
4.0
3.8
2.0
0.7
0.2
9.9
16.1*
ไมมีการรบกวน
5.1
17.8*
15.6*
19.7*
20.1*
17.2*
21.8*
-

ระดับเสียงรบกวน (dB(A))
16-17 มิถุนายน 25602/
17-18 มิถุนายน 25603/
Day
Night
Day
Night
12.7*
17.9*
11.6*
22.6*
15.0*
23.5*
15.5*
20.9*
ไมมีการรบกวน
22.1*
10.4*
20.2*
15.4*
15.1*
20.6*
9.3
17.2*
11.8*
37.7*
11.3*
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
13.2*
ไมมีการรบกวน
13.7*
5.5
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
17.5*
10.6*
16.0*
14.6*
10.0
17.2*
9.6
17.4*
6.1
15.6*
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
-

≤10

หมายเหตุ : 1/มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน
2/
กลางวัน Leq = 48.7 dB(A), L90 = 41.9 (ตรวจวัดเวลา 12.12-12.17 วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับการรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)
2/
กลางคืน Leq = 48.9 dB(A),L90 = 42.1 (ตรวจวัดเวลา 00.08-00.13 วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับ การรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)
3/
กลางวัน Leq = 47.5 dB(A), L90 = 42.1 (ตรวจวัดเวลา 12.25-12.27 วันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับ การรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)
3/
กลางคืน Leq = 42.8 dB(A), L90 = 40.2 (ตรวจวัดเวลา 01.55-02.00 วันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับ การรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

ตารางที่ 3.2.5-2 ผลการตรวจวัดค&าระดับเสียงรบกวน (ต&อ)
สถานีตรวจวัด

เวลา

บริเวณศูนย.
อบรมเยาวชน
คามิลเลี่ยน
(47P 0710670 E,
1455593N)

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 24:00
00:00 – 01:00
01:00 – 02:00
02:00 – 03:00
03:00 – 04:00
04:00 – 05:00
05:00 – 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00
– 14:00
1/

มาตรฐาน

2/

26-27 พฤษภาคม 2560
Day
Night
6.2
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
6.8
4.1
4.4
6.8
4.6
ไมมีการรบกวน
1.3
0.3
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
9.2
0.3
0.3
ไมมีการรบกวน
1.1
ไมมีการรบกวน
8.6
0.5
-

27-28 พฤษภาคม
Day
Night
5.0
ไมมีการรบกวน
2.6
7.1
5.7
5.1
8.3
2.7
ไมมีการรบกวน
7.6
5.2
5.2
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
8.7
ไมมีการรบกวน
5.6
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
2.6
ไมมีการรบกวน
-

≤10

ระดับเสียงรบกวน (dB(A))
16-17 มิถุนายน 25602/
17-18 มิถุนายน 25603/
Day
Night
Day
Night
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
3.2
6.3
2.8
ไมมีการรบกวน
0.7
10.0
12.1*
8.8
2.7
ไมมีการรบกวน
5.3
0.6
7.0
0.1
5.5
ไมมีการรบกวน
3.4
ไมมีการรบกวน
2.8
9.3
ไมมีการรบกวน
6.9
2.5
0.9
5.8
0.7
ไมมีการรบกวน
0.2
ไมมีการรบกวน
0.2
ไมมีการรบกวน
9.4
ไมมีการรบกวน
9.5
ไมมีการรบกวน
ไมมีการรบกวน
7.1
0.7
6.6
ไมมีการรบกวน
2.7
12.5
0.4
ไมมีการรบกวน
3.0
-

หมายเหตุ : 1/มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน
2/
กลางวัน Leq = 48.7 dB(A), L90 = 41.9 (ตรวจวัดเวลา 12.12-12.17 วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับการรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)
2/
กลางคืน Leq = 48.9 dB(A),L90 = 42.1 (ตรวจวัดเวลา 00.08-00.13 วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับ การรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)
3/
กลางวัน Leq = 47.5 dB(A), L90 = 42.1 (ตรวจวัดเวลา 12.25-12.27 วันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับ การรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)
3/
กลางคืน Leq = 42.8 dB(A), L90 = 40.2 (ตรวจวัดเวลา 01.55-02.00 วันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณที่ไดรับ การรบกวนซึ่งไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดตอเนื่อง)

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

รูปที่ 3.2.5-1 รูปถ&ายแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
3.2.6

ความสั่นสะเทือน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ โครงการ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ผลการตรวจวั ด ความสั่ น สะเทื อ น ทํ า การตรวจวั ด 24 ชั่ ว โมงตอเนื่ อ ง ระหวางวั น ที่ 26-28
พฤษภาคม 2560 และวันที่ 16-18มิถุนายน 2560 จํานวน 2 สถานี ไดแก แนวเขตพื้นที่โครงการดาน
ทิ ศ ใตใกลกั บ บานพั ก อาศั ย สู ง 2 ชั้ น และบริ เ วณศู น ย. อ บรมเยาวชนคามิ ล เลี่ ย นแสดงดั ง
ตารางที่ 3.2.6-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทั้ง 2 สถานี มีคาอยูในเกณฑ.มาตรฐาน
1) แนวเขตพื้นที่โครงการดานทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง 2 ชั้นคาความเร็วอนุภาคสูงสุดที่
เกิดขึ้นในแนวแกนตามยาวมีคา1.476 mm/s ความถี่มีคา 34Hz
2) บริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิลเลี่ยนคาความเร็วอนุภาคสูงสุดที่เกิดขึ้นในแนวแกนตามขวางมี
คา0.333 mm/s ความถี่มีคา >100Hz

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

ตารางที่ 3.2.6-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนค&าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต&ละวัน
แกนใดๆ
ความเร็วอนุภาค ความถี่
(mm/s)*
(Hz)

Standard1/
Result
(Peak particle compare to
velocity; mm/s) standard

สถานีตรวจวัด

วันที่

แนวเขตพื้นที่โครงการดาน
ทิศใตใกลกับบานพักอาศัยสูง
2 ชั้น
(47P 0710093 E,
1455904N)

26-28 พ.ค.60

1.476 (Vert)

73

17.3

Compliance

16-18มิ.ย. 60

1.032 (Long)

34

11

Compliance

26-28 พ.ค.60

< 0.200

N/A

-

Compliance

16-18มิ.ย. 60

0.333 (Tran)

>100

20

Compliance

บริเวณศูนย.อบรมเยาวชนคามิ
ลเลีย่ น(47P 0710670 E,
1455593 N)
1/

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงไวในใบรายงานผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบทายรายงาน
2/
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป@องกันผลกระทบตออาคาร
(ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2)
* Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนดิ่ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Applicable (ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได)

รูปที่ 3.2.6-1 รูปถ&ายแสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

3.2.7

ทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากถัง บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละ วัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการ ทํางานของระบบ
บําบัดน้ําเสีย
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้งที่ออกจากถังบําบัดนําเสียสําเร็จรูป เก็บตัวอยางวันที่ 28
พฤษภาคม 2560 และวันที่ 28 มิถุนายน 2560 แสดงดังตารางที่ 3.2.7-1 ผลการตรวจสอบ 1) ดัชนี
ที่ตรวจวิเคราะห.สวนใหญมีคาอยูในเกณฑ.มาตรฐานกําหนด 2) Sulfide มีคาเกินมาตรฐานกําหนดทั้งนี้
ผูรับผิดชอบควรตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและสภาพทั่วๆ ไปของระบบ ใหเปNนไป
ตามที่ไดออกแบบไว เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรหมั่นทําความสะอาด
ทอรางระบายน้ํ า และบอพั กน้ําในบริ เ วณที่ พักอยางสม่ํ า เสมอ เพื่ อลดปริ มาณตะกอนที่อาจสะสม
ตกคางภายในบอพักน้ํา
ตารางที่ 3.2.7-1 ผลการตรวจวิเคราะห(คุณภาพน้ําทิ้ง
ค&าที่ตรวจวัด

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Oil & Grease
Biochemical Oxygen Demand
Total Kjeldahl Nitrogen
Sulfide
pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Oil & Grease
Biochemical Oxygen Demand
Total Kjeldahl Nitrogen
Sulfide
หมายเหตุ :

วันที่

28 พฤษภาคม 2560

26 มิถุนายน 2560

ผลการตรวจวัด
(น้ําทิ้งจากระบบบําบัด
น้ําเสีย)
7.9
8
274
0.22
2.07
4.2
13.6*
7.9
5
266
0.23
4.55
7.75
16*

มาตรฐาน1/
(ประเภท ค)

หน&วย

5.0 - 9.0
≤ 50
≤ 500**
≤ 20
≤ 40
≤ 40
≤3
5.0 - 9.0
≤ 50
≤ 500**
≤ 20
≤ 40
≤ 40
≤3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L as N
mg/L as H2S
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L as N
mg/L as H2S

1/

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ตีพิมพ.ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)
* มีคาเกินเกณฑ.มาตรฐานกําหนด
** เปNนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชตามปกติ
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รูปที่ 3.2.7-1 รูปถ&ายแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
3.2.8

การใชน้ํา
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบสภาพของเสนทอน้ําประปา กrอกน้ําและถังสํารองน้ํา ใหอยูในสภาพดี อยูเสมอ หากพบ
ขอบกพรองจะตองรีบ ดําเนินการแกไข
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการได ตรวจสอบสภาพเสนทอน้ําประปา กrอกน้ํา และถังสํารองน้ํา ใหอยูในสภาพดีและ
พรอมใชอยูเสมอ

3.2.9

การจัดการน้ําเสียและสิ่งและสิ่งปฏิกูล
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. เก็บตัวอยางน้ําจากบอพักน้ําทิ้งมาทําการวิเคราะห.
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดเก็บตัวอยางน้ําจากบอพักน้ําทิ้งที่ออกจากถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปมาทําการตรวจ
วิเคราะห.
มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ตรวจสอบการรั่วซึมและความสะอาดของหองน้ํา-หองสวม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบการรั่วซึมและความสะอาดของหองน้ํา-หองสวม อยางสม่ําเสมอ
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3.2.10

การระบายน้ําและปองกันน้ําท&วม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําภายในพื้นที่กอสราง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน และการอุดตันของรางระบายน้ําเดือนละ 1 ครั้ง

3.2.11

การจัดการมูลฝอย
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยใหเพียงพอ สะอาด และอยูในสภาพดีอยูเสมอ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหพนักงานทําความสะอาดถังขยะใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ

3.2.12

การใชไฟฟา
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบอุปกรณ.ไฟฟ@า และสายไฟ ให อยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ และทํา การซอมแซมทันทีที่
พบวาอุปกรณ. ดังกลาวชํารุดเสียหาย
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบอุปกรณ.ไฟฟ@า และสายไฟใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

3.2.13

ความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัย
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบอุปกรณ.ดับเพลิง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบอุปกรณ.ดับเพลิงทุกๆ 1 เดือน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ตรวจสอบการซอมอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟ อางถึงรูปที่ 3.1-24

3.2.14

การจราจร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ติ ด ตามตรวจสอบใหมี ก ารขนสงวั ส ดุ กอสรางในชวงเวลาที่ กํา หนดและไมใหมี ก ารจอดรถของ
โครงการบนถนนสาธารณะ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดชวงเวลาในการขนสงวัสดุ-กอสรางตามเวลา 10.00 – 16.00 น.
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ตรวจสอบป@ายการจราจรและลูกศร แสดงการเขาออกใหสามารถมองเห็นได อยางชัดเจน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
3.2.15

การสื่อสาร
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. จัดใหมีเจาหนาที่คอยรับเรื่องรองเรียน จากผูอยูอาศัยที่อยูใกลเคียงพื้นที่ โครงการตลอดระยะเวลา
การกอสราง แลวเสร็จ จนถึงภายหลังการจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุดแลวเปNนเวลา 1 ปv กรณี
พบวามีเรื่องรองเรียนตองจัด เจาหนาที่เขาตรวจสอบทันที หากพบวา เปNนการเสียหายที่เกิดจาก
โครงการทาง โครงการจะตองทําการแกไขโดยทันที และหากไมสามารถตกลงกันไดใหใช ไตรภาคี
เขามาชวยไกลเกลี่ย
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัด ใหมี ก ลองรั บความคิ ดเห็ นเพื่ อรั บ ขอรองเรี ยนบริเ วณหนาโครงการ อางถึ ง
รูปที่ 3.1-3

3.2.16

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบใหผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามมาตรการ ดังกลาวอยางเครงครัด
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ

3.2.17

การสาธารณสุข และสุขภาพ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเวชภัณฑ.ในการปฐมพยาบาล ในสํานักงานกอสรางใหพรอมใชงานอยู เสมอ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดเตรียมเวชภัณฑ.ในการปฐมพยาบาลไวใหพรอมใชงานอยางเสมอ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
2. ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง และไมให มีการฉีกขาดของผาใบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– อยูระหวางดําเนินการ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
3. ตรวจสมรรถนะการไดยินเสียงของ คนงานกอสราง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
4. ตรวจสอบใหมีการจัดเตรียมน้ําดื่มเพื่อให มีความเพียงพอตอการบริโภค
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับคนงานกอสรางในบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งเพียงพอ
ตอการบริโภค
มาตรการติดตามตรวจสอบ
5. ตรวจสอบบานพักคนงานใหมีความ สะอาดอยูสม่ําเสมอ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดมีการตรวจสอบความสะอาดและความเปNนระเบียบเรียบรอยของบานพักคนงาน
เปNนประจําทุกวัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
6. ตรวจสุขภาพของคนงานกอสราง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
7. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตางๆและสัตว.ที่เปNนพาหะนําโรค
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดดูแลไมใหมีสัตว.ที่เปNนพาหะนําโรคในบริเวณโครงการ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
8. ตรวจสอบหองน้ําหองสวมใหความ สะอาดอยูสม่ําเสมอ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดและดูแลหองน้ําใหสะอาดพรอมใชอยูเสมอ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
9. ตรวจสอบป@ายชื่อโครงการป@ายการจราจรและลูกศรแสดงการเขาออก ใหสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน การปฏิบัติงานของ รปภ. การจํากัดความเร็ว และการจอดรอ เพื่อการขนสงดิน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจั ด ใหมี พ นั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย คอยดู แ ลป@ า ยชื่ อ โครงการและระบบ
การจราจรในบริเวณหนาโครงการเปNนประจําทุกวัน

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด

3-61

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

มาตรการติดตามตรวจสอบ
10. ตรวจสอบใหมีเจาหนาที่รักษาความ ปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบรอย และคอยอํานวยความ
สะดวกทางเขา-ออกของโครงการ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลการจราจรในบริเวณหนาโครงการ
เปNนประจําทุกวัน
มาตรการติดตามตรวจสอบ
11. ติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากผูอาศัยใกลเคียงพื้นที่โครงการและเขาพบ ผูพักอาศัยขางเคียง
เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ พรอมติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่ บริเวณ
ป@อมยามเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่ อาจเกิดขึ้น หากมีปCญหาตองหาแนว ทางแกไขในทันที ตลอด
ระยะกอสราง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดจัดใหมีกลองรับความคิดเห็นในบริเวณดานหนาโครงการเพื่อรับฟCงขอคิดเห็นและ
ขอรองเรียน ซึ่งหากมีปCญหาขอรองเรียนเกิดขึ้น ทางโครงการจะดําเนินการแกไขในทันที
มาตรการติดตามตรวจสอบ
12. บันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่กอสรางโดย มีรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการ เกิดความเสียหาย
การบาดเจ็บ เปNนตน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่กอสราง อางถึงรูปที่ 3.1-1 ซึ่งปCจจุบันยังไมมีการเกิด
อุบัตติเหตุในพื้นที่กอสราง
มาตรการติดตามตรวจสอบ
13. ตรวจสอบใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการป@องกันและแกไขผลกระทบ สิ่งแวดลอมรวมกับดานอา
ชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ตลอดระยะกอสราง ดานอุบัติเหตุจากการกอสราง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
14. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมกับดานการป@องกัน
อัคคีภัย ตลอดระยะกอสราง
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการ โดยไดมีการฝ’กอบรมการซอมหนีไฟใหกับพนักงาน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)
โครงการ พลัสคอนโดมิเนียม ศรีราชา, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2560

มาตรการติดตามตรวจสอบ
15. ตรวจสอบอุปกรณ.ป@องกันอันตรายสวน บุคคลของคนงานกอสราง (PPE)ใหอยูใน สภาพดีพรอมใช
งานอยูเสมอ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบอุปกรณ.ป@องกันอันตรายสวนบุคคลใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
16. ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนใหมี ความพรอมใชงานอยูเสมอ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดตรวจสอบจํานวนรายการของชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนใหอยูในสภาพดีพรอมใช
งานอยูเสมอ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
17. อบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการ รักษาความปลอดภัยโดยหัวหนางาน เพื่อใหคนงานใหเขาใจ
ตรงกันถึงมาตรการป@องกันความปลอดภัย (Morning Talk)
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดมีการจัดฝ’กอบรมและประชุมทําความเขาใจใหกับคนงานกอนเริ่มงานทุกเชา
มาตรการติดตามตรวจสอบ
18. บันทึกขอมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการกอสราง และจัดทํา รายงานความปลอดภัย
ประจําวันประจํา สัปดาห. และประจําเดือน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
– ทางโครงการไดบันทึกสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่กอสราง อางถึงรูปที่ 3.1-1 ซึ่งปCจจุบันยังไมมีการเกิด
อุบัตติเหตุในพื้นที่กอสราง

บริษัท เอเวอร.กรีน คอนซัลติ้ง จํากัด
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
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ภาคผนวก ข
วิศวกรผู้ดแู ลโครงการ

ภาคผนวก ข 1

ภาคผนวก ค
การประชาสัมพันธ์รอบโครงการ

ภาคผนวก ค 1

ภาคผนวก ง
ทาประกันภัยผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ

ทาประกันภัยผู้รับเหมาและเจ้ าของโครงการ
พร้ อมรูปถ่ายสภาพอาคารเป็ นหลักฐาน

ภาคผนวก ง 1

ภาคผนวก จ
ประกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน

ประกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน

ภาคผนวก จ 1

ภาคผนวก ฉ
ทะเบียนประวัตพิ นักงาน

ทะเบียนประวัติคนงานรายงาน (DC บริ ษทั ) โครงการ Plus Condominium Sriracha
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ - สกุล
นางสาวรสริ นทร์
นางพิมภา
นายวัชรา
นางนิด
นางมอม
นายพรประสิทธิ์
นายบุญหลาย
นายฮัน
นายไข่
นายบอย
นายอิน
นายจัน
นายเจ
นายยุทธ
นายวีว่า
นายเดช
นายซีนา่
นายนัมโบ
นายวี
นายไหล
นายดี
นายวัน
นายลี
นายสุเพียะ
นายลีเฮา
นายวิทย์
นางทารี
นางนะ
นางเรต
นางมล
นางสุไพร
น.ส.เร็ จ
น.ส.สุเคร่ ง
นางซี
นางดา
นางเลน
นายสุวิทย์
นางวาสนา
นายพรศักดิ์
นายเมธา
นายคมเพชร
นายประพนธ์

กับพะวงค์
มะลัย
มิ่งแสง
โสภี
เฮือน
เข็มแก้ ว
ผาพิมพ์
ไฮ
โท
เวิง
สเรน
ใหม่
ตู๊ด
จันวี
โปรงปราง
เรื อง
มุด
โดย
โป๊ ะ
เลง
นา
สม
อิน
เรื อน
รัว
เติมพล
เกิม
เลียะ
วืน
อา
เดียว
บึง
เวิง
เศษโถ
แก่นท้ าว
อินทร์ จนั ทร์
คาสุข
หิตะคุณ
คาไฮ

เลขประจาตัว
ประชาชน
1-4712-00017-41-7
1-3304-00491-65-1
1-4712-00244-61-8
00-1050-152508-4
00-1026-135979-7
3-3310-00296-15-8
1-4017-00025-44-3
00-1026-135925-8
00-1050-152503-3
00-1050-165422-4
00-1026-137353-6
00-1049-148716-9
00-1026-126507-5
00-1409-123753-7
00-1050-152502-5
00-1026-135800-6
00-1026-135802-2
00-1049-131982-7
00-1050-169226-6
11-1111-111111-1
00-2204-114525-1
00-1049-135985-3
00-1050-152452-5
00-1049-158174-2
00-2001-138171-0
00-1049-135952-7
00-1050-152477-1
00-1049-136007-0
00-1049-148860-2
00-1049-148353-8
00-1049-136018-5
00-1049-136021-5
00-1049-136024-0
11-1111-111111-1
00-1026-136003-5
11-1111-111111-1
3-4502-00156-23-4
00-1049-116613-3
1-3304-0010045-8
1-3313-00062-08-3
1-4712-00327-12-1
1-2096-00142-07-2

ตาแหน่ ง
ผู้ชว่ ยสโตร์
ผู้ชว่ ยสโตร์
ขับรถ
แม่บ้านPlus
แม่บ้าน CEL
ช่างไฟ-ประปา
ช่างไฟ-ประปา
ช่างไฟ-ประปา
ช่างไฟ-ประปา
ช่างปูน,ช่างไม้
ช่างปุน,ช่างไม้
ช่างปูน
ช่างเหล็ก
ช่างเหล็ก
ช่างเชื่อม
ช่างเชื่อม
ช่างทัว่ ไป
ช่างทัว่ ไป
ช่างทัว่ ไป
ช่างทัว่ ไป
ช่างทัว่ ไป
Survey
Survey
Survey
Survey
Survey
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
กรรมกร
พ่อบ้านแค้ มป์
แม่บ้านแค้ มป์
Tower Crane
Tower Crane
Tower Crane
ช่างซ่อมบารุ ง เครน,ลิฟท์

ค่ าแรง
(บาท/วัน)
275
230
300
220
220
340
330
300
295
300
320
280
280
300
290
300
350
280
300
280
280
300
280
290
290
280
200
220
200
210
220
220
220
220
220
210
300
210
400
410
400
300

ภาคผนวก ฉ 1

ภาคผนวก ช
การตรวจสุขภาพคนงาน

ภาคผนวก ช 1

ภาคผนวก ช 2

ภาคผนวก ซ
บิลค่ารถขยะ

บิลค่ ารถขยะ

ภาคผนวก ซ 1

ภาคผนวก ฌ
รายงานผลตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม

ภาคผนวก ฌ 1

ภาคผนวก ฌ 2

ภาคผนวก ฌ 3

ภาคผนวก ฌ 4

ภาคผนวก ฌ 5

ภาคผนวก ฌ 6

ภาคผนวก ฌ 7

ภาคผนวก ฌ 8

ภาคผนวก ฌ 9

ภาคผนวก ฌ 10

ภาคผนวก ฌ 11

ภาคผนวก ฌ 12

ภาคผนวก ฌ 13

ภาคผนวก ฌ 14

ภาคผนวก ฌ 15

ภาคผนวก ฌ 16

ภาคผนวก ฌ 17

ภาคผนวก ฌ 18

