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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำร
บริษัท เกษมกิจ จากัด มีความประสงค์ที่จะทาการพัฒนาที่ดินบริ เวณถนนสุขุมวิท ตาบลพลา อาเภอบ้ าน
ฉาง จั ง หวัด ระยอง ให้ เ ป็ นโรงแรมจ านวน 1 อาคาร ได้ แ ก่ อาคารโรงแรม คามิ โ อ บ้ านฉาง สูง 7 ชั น้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการสถานที่พักผ่ อนสาหรับผู้ที่ต้องการสถานที่พักผ่ อน หากมาท่องเที่ยวหรื อติดต่อธุระในเขต
อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นเมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มที่จะเติบโตขึน้ อย่ างต่อเนื่ อง
โดยที่ตั ้งโครงการเป็ นตาแหน่งที่สามารถเดินทางสะดวก พร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ครบครัน ทาง โครงการจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินให้ เป็ นโรงแรมที่มีความทันสมัย เป็ นส่วนตัว มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พร้ อมทั ้งจัดแต่งภูมิสถาปั ตย์ พื ้นที่จอดรถ และพื ้นที่สีเขี ย วภายในโครงการ เพื่อความร่ มรื่ น สวยงาม และ
สาธารณูป โภคอื่นๆ อย่ างครบครัน ทั ้งนี ้ โครงการจะดาเนิ นการก่ อสร้ า งอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั น้
จานวน 1 อาคาร จานวนห้ องพัก 147 ห้ อง โดยโครงการได้ มีการดาเนิ นการบนพื ้นที่ 2 บริ เวณ ได้ แ ก่ บริ เวณที่ 1
สาหรับ ก่ อสร้ างอาคารโรงแรม บนพื ้นที่ข นาด 1-3-20.1 ไร่ (ประมาณ 2,880.40 ตารางเมตร) และบริ เวณที่ 2
สาหรับก่อสร้ างบริเวณที่จอดรถยนต์พื ้นที่ขนาด 0-1-82 ไร่ (ประมาณ 728 ตารางเมตร)
1.2 เหตุผลในกำรจัดทำรำยงำน
จากประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก าหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ กา ร
ดาเนินการ ซึง่ ต้ องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่ อนไขในการ
จัด ทารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม ประกาศในราชกิ จ จานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิ เ ศษ 3 ง
วันที่ 4 มกราคม 2562 หมวด 1 ข้ อ 3 ให้ โครงการโรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม
ที่มีจานวนห้ องพักตั ้งแต่ 80 ห้ องขึ ้นไป หรือมีพื ้นที่ใช้ สอยตั ้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้ องจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ โครงการฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องจัดทารายงานการประเมินผลกระ ทบ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อนาเสนอในขัน้ ตอนการขออนุญาตก่ อสร้ างโครงการต่อสานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั ้งนี ้โครงการได้ ดาเนิ นการจัดทารายงานฯ ส่งให้ สผ.
พิจารณาจนได้ รับความเห็นชอบแล้ วตามหนังสือที่ ทส.1010.5/12858 (ภาคผนวกที่ 1)
หลังจากได้ รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจาก สผ. แล้ ว ทางบริ ษัทฯ มี
หน้ าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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สิ่งแวดล้ อมที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขแนบท้ ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ สผ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับทราบปี ละ 2 ครั ้งเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นต่อไป โดยรายงานฉบับนี เ้ ป็ นการายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้ าง (รายงานผลการดาเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563)
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาข้ อมูลรายละเอียดโครงการ โรงแรม คามิโอ บ้ านฉาง ของบริษัท เกษมกิ จ จากัด ที่เสนอไว้ ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของหน่ วยงานราชการที่เกี่ ย วข้ อง และทาการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ประเมิ นผลการปฏิ บัติตามมาตรการฯ พร้ อมทั ้งเสนอแนะมาตรการป้ องกัน แล ะแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
1.4 แผนกำรดำเนินกำรประจำปี พ.ศ. 2563
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการ โรงแรม คามิโอ บ้ านฉาง ของบริ ษัท เกษมกิ จ จากัด
ที่ผ่ านความเห็นชอบจากส านั ก นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมเมื่ อเดื อนกันยายน 2558
บริษัทฯ จึงได้ จัดทาแผนงานการก่ อสร้ างโครงการ ซึ่งการดาเนิ นงานก่ อสร้ างโครงการคาดว่าจะใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 13 เดือน โดยเริ่มตั ้งแต่งานปรับพื ้นที่และฐานราก งานโครงสร้ าง งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่ง
และงานเก็บทาความสะอาด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1-1
ตำรำงที่ 1-1
รำยกำร
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