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4.2 วิธกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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4.2.3 วิธกี ารติดตามตรวจสอบระดับความสันสะเทื
่
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4.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
4.3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
ภาคผนวกที่ 3

ภาคผนวกที่ 4
ภาคผนวกที่ 5
ภาคผนวกที่ 6

หนังสือเลขที่ ทส. 1010.5/12858
เอกสารสาคัญต่างๆ
ผลวิเคราะห์คุณภาพสิง่ แวดล้อม
ภาคผนวกที่ 3-1 ผลวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
่
ภาคผนวกที่ 3-2 ผลวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียงโดยทัวไป
่
ภาคผนวกที่ 3-3 ผลวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบการสันสะเทื
่
อน
หนังสืออนุ ญาตขึน้ ทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
มาตรฐาน
ภาคผนวกที่ 6-1 ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่24 (พ.ศ.2547)
เรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
่
ภาคผนวกที่ 6-2 ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่10 (พ.ศ.2538)
เรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
่
ภาคผนวกที่ 6-3 ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่33 (พ.ศ.2552)
เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ภาคผนวกที่ 6-4 ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่21 (พ.ศ.2544)
เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไป
่
ภาคผนวกที่ 6-5 ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540)
เรื่องกาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัวไปประกาศ
่
ณ วันที่ 12 มี.ค. 2540
ตีพมิ พ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที2่ 7ง วันที่ 3 เม.ย. 2540
ภาคผนวกที่ 6-6 มาตรฐานความสันสะเทื
่
อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่37 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 127 ตอนพิเศษ69ง วันที่ 2 มิ.ย. 2533
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พืน้ ทีต่ งั ้ โครงการและเส้นทางคมนาคมเข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการ
ผังบริเวณช่วงก่อสร้างของโครงการ
แปลนแผนผังการก่อสร้างของโครงการ
บริเวณพืน้ ทีข่ องโครงการ
วิศวกรรรับเรื่องร้องเรียนประจาโครงการ
รถบรรทุกของโครงการ
การฉีดพรมน้าเพื่อป้องกันฝุน่ ละออง
การคลุมพืน้ ทีท่ อ่ี าจก่อให้เกิดมลภาวะ
กองวัสดุภายในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พนักงานทาความสะอาดโครงการ
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยและกล่องรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
ตาแหน่งการวางเครื่องจักรห่างจากผูร้ บั ฝุน่
ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
ห้ามติดเครื่องยนต์ถา้ ไม่ได้ปฏิบตั งิ าน
วิศวกรคุมโครงการฯ
ถังน้าใช้สารองบ้านพักคนงาน
กระบะล้างอุปกรณ์
ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
ร่องระบายน้าภายในโครงการ
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พืน้ ทีส่ าหรับขนย้ายวัสดุก่อสร้างและพืน้ ทีจ่ อดรถบรรทุกของโครงการ
เครื่องสแกนนิ้วกาหนดเวลาทางาน
กล่องปฐมพยาบาล
ป้ายเตือนคาแนะนาการทางาน
อุปกรณ์ป้องกันนิรภัย
การจัดอบรมชีแ้ จงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หวั หน้าคนงาน
บริเวณบ้านพักคนงาน
น้าดื่มของโครงการ
จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
่
การติดตามตรวจสอบคุณภาพเสียงโดยทัวไป
่
การติดตามตรวจสอบความสันสะเทื
่
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แผนการดาเนินการประจาปี 2563
รายละเอียดเลขทีโ่ ฉนดของโครงการ
สรุปการใช้พน้ื ทีภ่ ายในโครงการ
แนวอาคารและระยะถอยร่น
ตารางผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไป
่
ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทัวไปบริ
่
เวณพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการ
ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทัวไปบริ
่
เวณอพาทเม้นท์วรี วรรณติดกับพืน้ ทีโ่ ครงการ
ด้านทิศใต้
ผลการติดตามตรวจสอบระดับความสันสะเทื
่
อนของสถานีท1่ี บริเวณพืน้ ทีก่ ่อสร้าง
ผลการติดตามตรวจสอบระดับความสันสะเทื
่
อนของสถานีท2่ี บริเวณบริเวณอพาทเม้นท์
วีรวรรณติดกับพืน้ ทีโ่ ครงการด้านทิศใต้
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