บทที่ 1
บทนำ

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของกำรจัดทำรำยงำน

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด มีควำมประสงค์พฒ
ั นำที่ดินเป็ นอำคำรชุ ดพักอำศัยภำยใต้ชื่อ
โครงกำร UNITY 26 (ยู นิ ตี้ 26) ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณถนนสมเด็ จ เจ้ำ พระยำ แขวงคลองสำน เขตคลองสำน
กรุงเทพมหำนคร เป็ นโครงกำรประเภทอำคำรอยู่อำศัยรวม (อำคำรชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อำคำร ระดับควำมสู ง
22.95 เมตร มีจำนวนห้องชุดเพื่อกำรพักอำศัย 105 ห้อง โครงกำรมีพื้นที่อำคำรรวมทั้งสิ้ น 6,483 ตำรำงเมตร
ซึ่ ง ก่ อ สร้ำ งภำยหลั ง ได้ รั บ มติ เ ห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรผู ้ ช ำนำญกำรฯ ของส ำนั กนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ โครงกำรเข้ำข่ำ ยที่จะต้องศึกษำและจัด ทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อม (EIA) ตำม
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซึ่ง
ต้องจัด ทำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำร
จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้ นไป หรือมีพนที
ื้ ่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้ นไป ต้อง
จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เสนอต่อสำนั กงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรดำเนิ นกำร
ภำยหลังจำกได้รบั กำรเห็นชอบในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) จำกสำนั กนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ทำงเจ้ำของโครงกำร บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์
จำกัด มีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและลดผลกระทบ และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ำยของหนั งสื อเห็นชอบ โดย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อปเม้นท์ จำกัด ได้จัดจ้ำง
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดำเนิ นงำนตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้ องกั น และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมและมำตรกำรติ ด ตำมตรวจสอบคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้อ ม (EIA
Monitor) เพื่อนำเสนอหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยรำยงำนฉบับนี้ เป็ นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมระยะรื้ อถอนโครงกำร โดยรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนระหว่ำงเดือนกันยำยน ถึ ง
พฤศจิกำยน พ.ศ.2562
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รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 1-2
โครงกำร UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

1.2

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำรำยงำน

1) เพื่อสรุปผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้ อถอน) โครงกำร
UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็ อ ปเม้นท์ จำกัด ระหว่ำงเดือนกันยำยน ถึ ง พฤศจิกำยน
พ.ศ.2562
2) เพื่ อน ำผลกำรติ ดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม มำเปรี ยบเทีย บค่ำ มำตรฐำนที่หน่ วยงำน
รำชกำรก ำหนด และน ำไปเป็ นแนวทำงในกำรจัด ระบบกำรจัด กำรสิ่ ง แวดล้อม เพื่ อลดผลกระทบต่ อคุ ณภำพ
สิ่งแวดล้อมทั้งภำยในโครงกำรและต่อพื้ นที่
3) เพื่อสรุป เป็ นข้อมูล คุ ณภำพสิ่ งแวดล้อม น ำเสนอต่ อผู ร้ ับ ผิ ดชอบของโครงกำรเอง และหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง
1.3

ขอบเขตกำรศึกษำ

ศึกษำข้อมูลรำยละเอียด โครงกำร UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ที่เสนอไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสำรข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมของหน่ วยงำน
รำชกำรที่เ กี่ย วข้อง และทำกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ ตำมมำตรกำรฯ ประเมิน ผลกำรปฏิบัติต ำมมำตรกำรฯ
พร้อมทั้ง เสนอแนะมำตรกำรป้ องกัน และลดผลกระทบเพิ่ม เติ ม กรณี ที่ผลกำรตรวจวัด มี แนวโน้ม ว่ำ กำรด ำเนิ น
กิจกำรของโครงกำรอำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
1.4

แผนกำรดำเนินกำรประจำปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ. 2563

จำกรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงกำร UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิ ตี้
ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสำนั กนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม ตำม
เลขที่ ทส 1010.5/12546 ลงวัน ที่ 10 กันยำยน 2562 และแสดงแผนกำรติ ด ตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดัง ตำรำงที่ 1-1
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รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 1-3
โครงกำร UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ค.1
 หมำยถึง กำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรรวบรวมผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรฯประจำเดือน
ค.1 หมำยถึง กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ตำม EIA ระบุ
(ผลกำรปฏิบตั ิตำมระหว่ำงเดือนกันยำยน ถึง เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562)
การจัดส่งรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการปฏิบตั ิงานจริงของโครงการ

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 1-4
โครงกำร UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

1.5

สถำนภำพของโครงกำรในปั จจุบนั

สถำนภำพทัว่ ไปของโครงกำรอยู่ ระหว่ ำงกำรก่ อสร้ำงงำนฐำนรำก แสดงดัง ภำพกำรก่อสร้ำงโครงกำร
ปั จจุบนั รูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 สภำพภำยในพื้ นที่โครงกำร เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ.2562
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รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 1-5
โครงกำร UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) (ระยะรื้ อถอน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

รูปที่ 1-1 (ต่อ) สภำพภำยในพื้ นที่โครงกำร เมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2562

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com

