รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

บทที่ 2
การปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สิ้นสุ ดช่ วงการก่อสร้ าง)
บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในช่ วงการก่ อสร้าง โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็ ก เซล ลาดพร้าว สุ ทธิส าร) ตั้งอยูถ่ นนซอยลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร อยู่ภายใต้การ
ดาเนิ น งานของ บริ ษทั ออลล์ อิ น สไปร์ ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) โดยอาศัยข้อ มู ล จากการสัม ภาษณ์
เจ้าหน้าที่ การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้อง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริ ง พร้อมเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาให้เป็ นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาหนดพร้อมทั้งบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ได้กาหนดไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้ งนี้ จากการติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้อ ม ในช่ ว งการก่ อ สร้ า ง พบว่ า โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็ ก เซลลาดพร้ า ว สุ ทธิสาร) ได้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยผลการปฏิบตั ิตาม
มาตรการฯ ในช่ วงการก่ อสร้าง ฉบับประจาเดื อ นกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สิ้ น สุ ดช่ วงการก่ อ สร้าง)
ดังแสดงในตารางที่ 2-1

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan
(ดิ เอ็กเซล ลาดพร้ าว - สุ ทธิสาร) ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สิ้นสุ ดช่ วงการก่ อสร้ าง)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
เรื่ องทั่วไป

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. โครงการจะต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ The Excel Ladprao
-Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์
อินสไปร์ ดีเวลวอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) อย่างเคร่ งครัด
2. โครงการจะต้ อ งบั น ทึ ก ผลการติ ด ตามตรวจสอบการ
ด าเนิ นการหรื อปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้ อ มและส่ งผลด้ า นการด าเนิ นการมายั ง
หน่ วยงานผู ้ อ นุ ญาต และส านั ก งานน โยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอ
รายงานผลการปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

- โครงการได้ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ตามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผล ก ระท บ สิ่ งแ วดล้ อ มโค รงก าร The Excel Ladprao Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์
อินสไปร์ ดีเวลวอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) อย่างเคร่ งครัด
- โครงการได้ท าการบัน ทึ ก ผลการติ ด ตามตรวจสอบการ
ดาเนิ น การหรื อ การปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มเรี ยบร้ อ ย ทั้ ง นี้ โครงการได้จัด ส่ ง
รายงานให้หน่ วยงานผูอ้ นุ ญาต และสานักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ฉบับประจาเดือ น
มกราคม - มิถุน ายน พ.ศ. 2563 เมื่ อวัน ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 เรี ยบร้อยแล้ว

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ก-1

- ภาคผนวก ก-1
- ภาคผนวก ก-4
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
เรื่ องทั่วไป (ต่ อ)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
เอกสารอ้ างอิง
ตามมาตรการและแนวทางแก้ ไข
3. ในกรณี ที่ โ ครงการมี ค วามจ าเป็ นต้อ งเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด - ปั จจุ บ ัน โครงการยังไม่ มีความจาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลง
ไม่มี
- ภาคผนวก ก-1
โครงการ หรื อมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ รายละเอี ย ดโครงการ เนื่ อ งจากมาตรการที่ ไ ด้รั บ ความ
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน เห็ น ชอบในปั จจุ บ ันมี ความเหมาะสมดี อยู่แล้ว อย่ างไรก็
รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็ นชอบไว้ ตามหากโครงการต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
แล้ว ให้ โครงการแจ้ง ให้ห น่ วยงานที่ มีอ านาจหน้ าที่ ในการพิ จารณา โครงการ หรื อ มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบ
อนุ มตั ิหรื ออนุ ญาตดาเนิ นการดังนี้
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
1) หากหน่ วยงานผูอ้ นุ มัติ ห รื อ อนุ ญ าตเห็ น ว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลง สิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทางโครงการจะ
ดัง กล่ าว เกิ ด ผลดี ต่ อสิ่ ง แวดล้อ มมากกว่า หรื อ เที ยบเท่ า มาตรการที่ ด าเนิ น การแจ้งต่ อ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการ
กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความ พิ จารณาอนุ มัติ ห รื อ อนุ ญาตทัน ที รวมทั้งจะปฏิ บ ัติตาม
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่ วยงานผูอ้ นุ มตั ิหรื ออนุ ญาตรับจดแจ้งให้เป็ นไป อย่างเคร่ งครัด
ตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้ นๆ ต่ อ ไป
พร้ อมกับให้จดั ทาสาเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้ง
ไว้ แจ้งให้ กับสานั ก งานนโยบาย และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อทราบ
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
เรื่ องทั่วไป (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
2) ห าก หน่ วยงาน ผู ้ อ นุ มติ ห รื อ ผู ้ อ นุ ญ าต เห็ น ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสาคัญในรายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบไว้แ ล้ว
ให้หน่ วยงานผูอ้ นุ มตั ิหรื ออนุ ญาตจัดส่ งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้สานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการผูช้ านาญการพิ จารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ ยวข้อง
ให้ ความเห็ นชอบประกอบก่ อนดาเนิ นการเปลี่ยนแปลง และเมื่ อ
โครงการได้รั บ อนุ มัติ ห รื อ อนุ ญ าตให้ มี การเปลี่ ย นแปลง ให้
หน่ วยงานผูอ้ นุ มตั ิ หรื อ อนุ ญาตแจ้งผลการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว
ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อทราบ

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
เอกสารอ้ างอิง
ตามมาตรการและแนวทางแก้ ไข
- ปั จจุ บ ั น โครงการยังไม่ มี ค วามจาเป็ นต้อ งเปลี่ ย นแปลง
ไม่มี
- ภาคผนวก ก-1
รายละเอี ย ดโครงการ เนื่ องจากมาตรการที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็ นชอบในปั จจุบนั มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม
หากโครงการต้องการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ
หรื อมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ด้รั บ
ความเห็ น ชอบไว้แ ล้ว ทางโครงการจะด าเนิ น การแจ้งต่ อ
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการพิ จ ารณาอนุ มัติ ห รื อ
อนุ ญาตทันที รวมทั้งจะปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2-4

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
เรื่ องทั่วไป (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4. เมื่ อ เจ้ า ของโครงการด าเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ นแล้ ว
และก่ อนที่จะมีการโอนสิ ทธิ์ ให้กับนิ ติบุคคล (ในกรณี ที่มีการ
โอนสิ ทธิ ) เจ้าของโครงการมีหน้ าที่ตอ้ งแจ้งให้ นิติบุคคลผูร้ ั บ
โอนทราบถึ งสิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ในการปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการ
ป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ระบุ ไว้ในรายงานการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ มอย่ างเคร่ งครั ด หากเจ้าของ
โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิ ทธิ และหน้าที่ และหลักฐาน
การรับทราบถึงสิ ทธิ และหน้าที่ดงั กล่าวของนิ ติบุคคล ให้ถือว่า
เจ้าของโครงการยัง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ที่
ก าหน ดไว้ ใ น มาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ร ะบุ ไ ว้ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด

- ปั จจุ บ ันโครงการได้ด าเนิ นการก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว
โดยโครงการได้ใบรั บรองการก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
และเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) เรี ยบร้ อยแล้ว และโครงการ
ได้ทาการแจ้งให้นิติบุคคลผูร้ ับโอนทราบถึงสิ ทธิ และหน้าที่ใน
การปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ร ะบุ ไ ว้ในรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ก-5
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
เรื่ องทั่วไป (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

5. หากได้รั บ การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนว่ าได้รั บ ความ
เดื อ ดร้ อ น ร าคาญจากกิ จกรรมการด าเนิ น โครงการหรื อ
โครงการก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ สาธารณสมบัติหรื อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรื อนิ ติบุคคล
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จะต้องด าเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่ าวโดยไม่ ชักช้า และแจ้งหน่ วยงานอนุ ญ าต
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง
หรื อมาตรการในการแก้ไขปั ญหาต่อไป

- ปั จจุบนั โครงการยังไม่ได้รับการร้องเรี ยนจากประชาชนหรื อ
ผูพ้ กั อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างว่าได้รับความเดือนร้อน จาก
โครงการหรื อ โครงการก่ อ ให้ เกิ ดความเสี ย หายแก่ สาธารณ
สมบัติ หรื อชีวิต และทรั พย์สิน ของประชาชนหรื อผูพ้ กั อาศัย
ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการได้ทาการติดตั้งกล่องรั บ
ความคิ ด เห็ น บริ เ วณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งโครงการเพื่ อ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรี ยนที่อาจเกิดจากการก่ อสร้ างเรี ยบร้อยแล้ว หากพบว่ามี
เรื่ องร้ อ งเรี ยน จะทาการค้น หาสาเหตุ และแก้ไขปั ญหาทัน ที
และแจ้งผลการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรี ยนให้กบั ผู ้
ร้องเรี ยนทราบโดยเร่ งด่วน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1. ช่ วงการก่ อสร้ าง
1.1 ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. จัดทารั้ ว Metal Sheet โดยรอบพื้ นที่ โครงการ ความสู ง - โครงการได้จัด ท ารั้ ว Metal Sheet รอบโครงการ และ
6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็ นสัดส่ วน
บริ เวณรอบแนวเขตที่ ดิ น เพื่ อ กั้น ขอบเขตพื้ นที่ โครงการ
อย่างเป็ นสัดส่ วน เพื่อช่วยบดบังทัศนี ยภาพที่ไม่เหมาะสม
ระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง ตลอดจนเพื่ อ ความเป็ นระเบี ย บ
เรี ย บร้ อ ย รวมทั้ง ลดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่นละออง และ
ระดั บ เสี ย ง รวมทั้ งได้ จั ด ท าประตู ท างเข้ า - ออกพื้ นที่
ก่ อสร้ าง เป็ นประตู เลื่ อนผ้าใบทึ บ จะปิ ดทึ บตลอดเวลาเปิ ด
เฉพาะเมื่ อมี รถเข้า - ออก เท่ านั้ น โดยปั จจุ บ ัน โครงการได้
ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จเรี ยบร้อย
2. ดู แ ลบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งให้ มี ค วามเป็ นระเบี ย บ - โครงการได้มี แ ต่ ง ตั้ง เจ้า หน้ า ที่ ค วามปลอดภัย ในการ
เรี ยบร้อย
ท างาน (จป. วิชาชี พ ) เพื่ อ ควบคุ มดู แ ลการก่ อ สร้ างให้ มี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 3
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 4

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 5
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
(ต่อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3. จัดท าป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการขนาด(ก×ย) ไม่น้อย
กว่ า 2×3 เมตร โดยแสดงชื่ อ ประเภท และขนาดของ
โครงการเจ้า ของโครงการ บริ ษั ท ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ระยะเวลาที่ ใช้ในการก่ อสร้ าง พร้ อมระบุ ชื่ อ และเบอร์
โทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ ส านั ก งานเขตวั ง
ทองหลาง และเลขที่ หนังสื อเห็ นชอบ พร้ อมทั้งแสดงช่อง
ทางการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนสาหรั บผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ เพื่ อ
สามารถประสานโครงการรวมทั้งช่องทางการประสานกับ
หน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยติ ด บริ เวณด้า นหน้ า พื้ น ที่
ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
4. ปรั บ สภาพพื้ น ที่ ต ลอดจนก่ อ สร้ างโครงการเฉพาะ
ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น

- โครงการมีการติดตั้งแผ่นป้ ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้า หน้ า ที่ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ด ้ า นหน้ า
โครงการเพื่อให้ผทู ้ ี่อยู่ใกล้เคียงและสัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงในกรณี ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ

- โครงการกาชับให้ผรู ้ ั บเหมาทาการปรั บสภาพพื้นที่ของโครงการ
เฉพาะภายในพื้นที่ขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น รวมทั้งจัดทา
รั้ วทึ บรอบพื้ นที่ โครงการและบริ เวณรอบแนวเขตที่ ดิน เพื่ อ กั้น
ขอบเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างเป็ นสัดส่ วนร่ วมด้วย
5. จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ ของโครงการดูแลสภาพรั้ ว ให้มีความ - โครงการได้จดั ทารั้ว Metal Sheet รอบโครงการ และบริ เวณรอบ
สมบูรณ์และมัง่ คงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง
แนวเขตที่ดิน เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็ นสัดส่ วน เพื่อ
ช่วยบดบังทัศนี ยภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจน
เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รวมทั้งลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง และระดับ เสี ยง รวมทั้งได้จดั ทาประตูทางเข้า - ออกพื้นที่
ก่อสร้ าง เป็ นประตูเลื่อนผ้าใบทึบจะปิ ดทึบตลอดเวลาเปิ ดเฉพาะเมื่อ
มีรถเข้า - ออก โดยปั จจุบนั โครงการได้ดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
เรี ยบร้อย

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการฯและแนว
ทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 6

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 3
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 4

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.1.2 คุณภาพอากาศ

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1. มาตรการด้ านการประชาสั มพันธ์
- จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการขนาด (ก×ย) ไม่น้อยกว่า
2×3 เมตร โดยแสดงชื่ อ ประเภท และขนาดของโครงการ
เจ้าของโครงการ บริ ษัทผูร้ ั บเหมาก่ อสร้ าง ระยะเวลาที่ ใช้ ใน
การก่ อสร้ าง พร้ อมระบุ ชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์ของเจ้าหน้ าที่
โครงการ ส านั ก งานเขตวัง ทองหลาง และเลขที่ ห นั ง สื อ
เห็นชอบ พร้ อมทั้งแสดงช่องทางการรั บเรื่ องร้องเรี ยนสาหรั บผู ้
ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการรวมทั้งช่อง
ทางการประสานกับหน่ วยงานที่ รั บผิดชอบ โดยติ ดไว้บริ เวณ
ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน
2. มาตรการด้ านการเตรี ยมและดูแลพื้นที่ก่อสร้ าง
1) จัดวางตาแหน่ งเครื่ องจักรและกิ จกรรมที่จะก่ อให้เกิ ดฝุ่น
ให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด

2) ลดปริ มาณน้ าไหลและน้ าโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการมี ก ารติ ดตั้ งแ ผ่ น ป้ ายข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายละเอี ย ดโครงการพร้ อ มเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ
โครงการ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ผูร้ ั บ ผิด ชอบโครงการที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ด ้า นหน้ า
โครงการเพื่ อให้ ผูท้ ี่อ ยู่ใกล้เคี ยงและสั ญจรผ่านไปมา
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงในกรณี ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 6

- โค รงก ารได้ เ ลื อ ก จั ด วางต าแ ห น่ งเค รื่ อ งจั ก ร
และกิ จ กรรมที่ ท าให้ เ กิ ด ฝุ่ นอยู่ ห่ า งจากผู ้พ ั ก อาศั ย
ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่ โครงการและผูร้ ั บฝุ่นมากที่สุด
รวมถึ งได้มีการตรวจสอบ บารุ งรั กษา เครื่ องจัก รที่ ใช้
ในการก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ใ นสภาพ ดี อ ยู่ เ สมอ ตลอด
ระยะเวลาการก่ อ สร้ า ง หากพบว่า มี ก ารช ารุ ด หรื อ
เสี ยหาย จะรี บดาเนิ นการซ่อมแซมทันที
- โครงการได้จัด ท ารางระบายน้ าชั่ว คราว ส าหรั บ
รองรั บ การระบายน้ าไหลและน้ าโคลนจากพื้ น ที่
ก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-2

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 7
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3) ไม่กองหรื อเก็บเศษวัสดุที่ เหลื อใช้ไว้หน้ างานเป็ น - โครงการจัดให้มีพ้นื ที่กองเศษวัสดุในบริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง
ระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกาจัด
เท่าที่ จาเป็ นเท่ านั้น และได้ขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออก
จาก พื้ นที่ก่ อสร้ างอย่างสม่ าเสมอ กาหนดให้รถบรรทุ กทุ ก
คันที่ใช้ในการขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง หิ น ดิน ทราย ที่เข้า - ออก
จากพื้ นที่ โครงการ มี ก ารคลุ ม กระบะรถบรรทุ กด้วยผ้าใบ
อย่างมิ ดชิด เพื่ อป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยัง
พื้นที่ขา้ งเคียง และป้ องกันการร่ วงหล่นลงบนพื้นถนนที่ใช้
เป็ นเส้นทางขนส่ งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
3. มาตรการด้ านการเดินและใช้ เครื่ องจักร
1) ใช้ผา้ ใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ งวัสดุก่อสร้าง หิ น - โครงการได้ ก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คั น ที่ เ ข้ า -ออก
ทราย เพื่ อป้ องกั น การร่ วงหล่ น บนถนนที่ ใช้งานเป็ น โครงการ ปิ ดคลุ ม กระบะท้า ยรถบรรทุ ก ด้วยผ้าใบอย่ า ง
มิด ชิด เพื่ อ ป้ อ งกัน การฟุ้ง กระจายของฝุ่นละอองและเศษ
เส้นทางขนส่ ง
วัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรื อกระจายขณะรถวิง่
2) อุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรกลที่ มีการใช้งานเป็ นครั้ ง - โครงการกาหนดให้คนงานก่อสร้ างดับเครื่ องยนต์ทุกครั้ ง
คราวให้ดบั เครื่ องลงระหว่างการพัก
หลังปฏิ บตั ิงานเรี ยบร้ อยแล้ว และต้องไม่ติดเครื่ องยนต์ทิ้ง
ไว้โดยเด็ดขาด
3) ควบคุมความเร็ วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้ างไม่ให้เกิ น - โครงการได้ติ ด ป้ ายจากัด ความเร็ วบริ เวณด้านหน้ าและ
25 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ าง ไม่ เกิ น 20 กิ โ ลเมตร/ชั่วโมง โดย
กาหนดให้ค นขับ รถบรรทุก ขนส่ งดิน วัสดุ ก่อสร้ าง จากัด
ความเร็ วตามป้ ายจากัดความเร็ วที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งกาชับ
ให้ขบั รถด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเข้าสู่ เขตชุมชนและจุดทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการ

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 8
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 9

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 9

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 10

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 11
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.2 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
4. มาตรการด้ านการใช้ เครื่ องมื อก่ อสร้ าง
1) ใช้อุปกรณ์ เครื่ องจักรที่ได้รับการบารุ งรั กษาอย่างดี
เท่ า นั้ น และต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งสม่ า เสมอใน
ระหว่างการก่อสร้าง
2) จัดให้ มี พ นั ก งานคอยกวาดเศษดิ น ทราย บริ เวณ
ปากทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

5. มาตรการด้ านการจัดการของเสี ย
- ก าชับผูร้ ั บเหมามิให้ เผาท าลายวัสดุ มู ลฝอยในพื้ นที่
ก่อสร้าง
6. มาตรการด้ านการก่ อสร้ าง
1) หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรี ต ถ้าต้องทาต้องทาให้ผิว
คอนกรี ตเปี ยกก่อน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการได้ตรวจสอบ บารุ งรักษา เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ในสภาพดี อ ยู่ เสมอ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง
- โครงการได้จดั ให้ มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ต ก
หล่ น บริ เ วณปากทางเข้า - ออกพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งโครงการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยัง
พื้ น ที่ ข ้า งเคี ย งและจัด ให้ มี ค นงานคอยดู แ ลบริ เวณพื้ น ที่
ก่อสร้างให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยู่เสมอ

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 12
- ภาคผนวก ข-2

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 13

- โครงการได้ก าชับ และสั่ ง ห้ ามคนงานเผาขยะและวัส ดุ
ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 14

- โครงการได้ท าการหลีก เลี่ ย งการขูด ผิวคอนกรี ต หากมี
ความจาเป็ นต้องทาโครงการจะทาให้ผิวคอนกรี ตเปี ยกก่อน
เสมอ เพื่ อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละอองจากการขูดผิว
คอนกรี ต และได้จดั ให้มีคนงานคอยทาความสะอาดและฉี ด
พรมน้ าบริ เวณพื้นที่โครงการและบริ เวณไหล่ทางของถนน
สาธารณะอยู่เสมอ

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 13
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.2 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

2) การเก็ บ กองทรายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ างต้อ งเก็ บ ใน - โครงการได้จดั เก็บทรายใน Bund และฉี ดพรมน้ าให้เปี ยกอยู่
Bund และฉี ดพรมน้ าให้เปี ยกชื้นเสมอ
เสมอ พร้ อ มทั้ง ได้ท าการฉี ด พรมน้ าในพื้ น ที่ โ ครงการเป็ น
ประจา เพื่อช่วยลดฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างร่ วมด้วย

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15

3) การน าปู นซี เมนต์ผงเข้ามาในพื้ นที่ ก่อสร้ างต้อง
นาเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด
4) ในกรณี ที่ ต ้ อ งใช้ ปู น ผงปริ มาณน้ อ ยสามารถ
นามาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด
7. มาตรการด้ านการขนส่ ง
1) กาหนดช่ วงเวลาในการขนส่ งกรณี ใช้รถบรรทุ ก
ขนาด 6 ล้อ ในช่ วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่ งอยู่ น อก
ช่วงเวลาเร่ งด่วน และเจ้าพนักงานตารวจท้องที่อนุ ญาต
ให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริ เวณโครงการได้

- โครงการได้เลื อ กใช้ปู น ซี เมนต์ผงที่ บ รรจุ ในภาชนะที่ ปิ ด
มิ ด ชิ ด เท่ า นั้ นและจัด เก็ บ อย่ า งถู ก วิ ธี เพื่ อ ป้ อ งกั น การฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 16

- โครงการได้ติ ดป้ ายกาหนดช่วงเวลาในการส่ งดิน และวัสดุ
อุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ า ง ให้ อ ยู่ น อกช่ วงเวลาเร่ ง ด่ ว นและให้
เป็ นไปตามข้อบังคับพนักงานจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร
รวมทั้งกาชับให้ผขู ้ บั รถบรรทุกปฏิ บตั ิตามข้อบังคับบัญชาการ
จราจรทางบกอย่างเคร่ งครัด
2) จัดให้ มีการท าความสะอาดล้อรถบรรทุ กที่ ขนส่ ง - โครงการจัด ให้ ค นงานคอยฉี ด น้ าท าความสะอาดล้างล้อ
โดยใช้น้ าฉี ดก่อนออกจากบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ ง รถบรรทุกก่อนออกจากบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มี
เพื่ อป้ องกั น การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจาก พนักงานคอยท าความสะอาดภายในโครงการและรอบพื้น ที่
รถบรรทุก
โครงการเป็ นประจา เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองภายในโครงการร่ วม
ด้วย

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 11

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 13
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2-12

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.2 คุณภาพอากาศ (ต่ อ)

1.1.3 เสี ยง

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3) บริ เวณปากทางเข้า-ออกโครงการเชื่ อมกับถนนซอย
ลาดพร้ าว 62 ซึ่ งจะต้องปิ ดทึบตลอดเวลา โดยเปิ ดเฉพาะ
เมื่ อ มี ร ถเข้ า -ออก และต้ อ งรั ก ษาพื้ นผิ ว ให้ ส ะอาด
ปราศจากเศษหิ น ดิ น ทราย หรื อ ฝุ่ น ตกค้างจากการ
ก่อสร้างเสร็ จ

- โครงการจะปิ ดทึ บประตู บ ริ เวณปากทางเข้ า - ออก
ตลอดเวลา โดยจะเปิ ดเฉพาะเมื่ อ มี รถเข้า - ออกโครงการ
เท่ านั้ น เพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกนอก
พื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานทาความสะอาด คอย
กวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นโดยรอบพื้ นที่โครงการ และ
ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 3
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 13

4) ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ างหรื อบริ เวณที่ทาให้
เกิ ดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่ อสร้ าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ใน
การฉี ดพรมน้ า หากในแต่ ละวันมี ปริ มาณฝุ่นมากซึ่ งจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป

- โครงการจัด ให้มีคนงานคอยฉี ด พรมน้ า ในช่ วงตอนเช้า
ตอนบ่ายและตอนเย็น บริ เวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริ เวณที่ทา
ให้ เกิ ด ฝุ่นตลอดระยะเวลาก่ อ สร้ าง และจะเพิ่ มความถี่ใน
การฉี ด พรมน้ า หากในแต่ ล ะวัน มี ป ริ ม าณฝุ่นมาก ซึ่ งจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15

5) ห้ ามจอดรถเพื่ อ รอการขนส่ ง ดิ น บนถนนซอย - โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สาหรั บจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่
ลาดพร้ าว 62 และถนนโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการโดย ก่ อสร้ าง สาหรั บ งานขนส่ ง ขนส่ งดิ น โดยไม่ให้จอดล้ าเข้า
เด็ดขาด
ไปในพื้ น ผิวการจราจรของถนนสาธารณะและภายนอก
พื้นที่โครงการเรี ยบร้อยแล้ว
1. ในช่วงก่ อสร้ างฐานรากจัดทารั้ว Metal Sheet ความสู ง - ตลอดช่ วงการก่ อ สร้ างโครงการได้จดั ท ารั้ ว Metal sheet
6 เมตร ความหนา 1.27 มิ ล ลิ เมตร (หรื อ เที ย บเท่ า ) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อช่วยลดระดับความดังของเสี ยง
โดยรอบแนวเขตที่ดิน ซึ่งสามารถลดเสี ยงได้ 25 dB(A) รวมถึงได้มีการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หาก
พบว่ามี การชารุ ด หรื อเสี ยหาย จะรี บ ดาเนิ น การซ่ อมแซม
ทันที

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 17

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
2. ช่ วงที่ มี กิ จกรรมก่ อสร้ างพร้ อมกั น ได้แก่ งานโครงสร้ าง
1.1.3 เสี ยง
อาคารและงานสถาปั ตยกรรม รวมงานระบบสาธารณู ปโภค
ติ ดตั้งแผ่น กัน เสี ยง เลื อกใช้เป็ น Metal Sheet ความหนา 1.27
มิลลิเมตร (หรื อเทียบเท่า) เพื่อป้ องกันเสี ยง รายละเอียด ดังนี้
1) ด้านทิศเหนื อ
- อาคาร A ในการก่ อ สร้ างชั้น ที่ 1-5 ติ ด ตั้ง Metal Sheet
ความสู ง 3.6 เมตร ห่ างจากจุดกาเนิ ดเสี ยง 0.5 เมตร และในการ
ก่ อ สร้ างชั้น ที่ 6-8 ติ ดตั้ง Metal Sheet ความสู ง 2.4 เมตร ห่ าง
จากจุด กาเนิ ดเสี ยง 1 เมตร (เคลื่อนย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง)
- อาคาร B ในการก่ อ สร้ างชั้น ที่ 1-8 ติ ด ตั้ง Metal Sheet
ความ สู ง 2.4 เมตร ห่ างจากจุดกาเนิ ดเสี ยง 1 เมตร (เคลื่อนย้าย
ไปตามชั้น ที่ก่อสร้าง)
2) ด้านทิศตะวันออก
- อาคาร A ในการก่ อสร้ างชั้น ที่ 1-3 ติ ด ตั้ง Metal Sheet
ความสู ง 3.6 เมตร ห่ างจากจุดกาเนิ ดเสี ยง 0.5 เมตร และในการ
ก่ อนสร้ างชั้นที่ 4-8 ติ ดตั้ง Metal Sheet ความสู ง 2.4 เมตร ห่ าง
จาก จุดกาเนิ ดเสี ยง 1 เมตร (เคลื่อนย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง)

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
เอกสารอ้ างอิง
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
- ตลอดช่ วงการก่ อ สร้ า งโครงการได้จัด ท ารั้ ว Metal
ไม่มี
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2
sheet โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อช่วยลดระดับความดัง
ของเสี ยง รวมถึงได้มีการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการ
ก่ อ สร้ า ง หากพบว่ า มี ก ารช ารุ ด หรื อ เสี ย หาย จะรี บ
ดาเนิ นการซ่อมแซมทันที
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.3 เสี ยง (ต่ อ)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

- ตลอดช่ วงการก่ อ สร้ า งโครงการได้จัด ท ารั้ ว Metal
sheet โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ าง เพื่อช่วยลดระดับความดัง
ของเสี ยง รวมถึ งได้มีก ารตรวจสอบตลอดระยะเวลา
การก่ อสร้ าง หากพบว่ามีการชารุ ดหรื อเสี ยหาย จะรี บ
ดาเนิ นการซ่อมแซมทันที

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2

- โครงการได้ดาเนิ นกิ จกรรมก่ อสร้ างผนังคอนกรี ตปิ ด
ล้อ มชั้น ของอาคารไว้แ ล้ว ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน โครงการได้
ดาเนิ นการก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 4

- โครงการได้ติดป้ ายกาหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างให้
อยู่ในช่วง 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นจะเป็ น
การเก็บงานรวมถึงทาความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น.
ซึ่ ง หากโครงการมี กิจกรรมก่ อสร้ างต่ อ เนื่ อ งและเกิ น
ช่ วงเวลาจะท าการแจ้ง ผู ้อ ยู่ อ าศัย ข้า งเคี ย งให้ ท ราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 18
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 19
- ภาคผนวก ข-3

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3) ด้านทิศใต้
- อาคาร A และ B ในการก่ อสร้างชั้นที่ 1-8 ติดตั้ง Metal
Sheet ความสู ง 2-4 เมตร ห่ างจากจุ ด ก าเนิ ดเสี ย ง 1 เมตร
(เคลื่อนย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง)
4) ด้านทิศตะวันตก
- อาคาร B ในการก่ อสร้ างชั้นที่ 1-4 ติ ดตั้ง Metal Sheet
ความสู ง 4.8 เมตร ห่ างจากจุ ดก าเนิ นเสี ยง 0.5 เมตร และใน
การก่ อสร้ างชั้นที่ 5-8 ติ ดตั้ง Metal Sheet ความสู ง 2.4 เมตร
ห่ างจากจุ ด ก าเนิ ด เสี ย ง 1 เมตร (เคลื่ อ นย้ายไปตามชั้น ที่
ก่อสร้าง)
3. ในช่ วงกิ จกรรมงานตกแต่ งภายในและภายนอก จะเริ่ ม
ดาเนิ นการเมื่ อก่ อสร้ างผนังคอนกรี ตปิ ดล้อมชั้นของอาคาร
ไว้แล้ว ซึ่ งผนังคอนกรี ตอาคารจะเป็ นเสมือนกาแพงกันเสี ยง
ในลักษณะ ห้องปิ ดทึบอีกชั้นหนึ่ ง (ประเมินกรณี ที่มีกิจกรรม
ก่อสร้ างงาน สาธารณู ปโภค ง่ายตกแต่งและงานเก็บทาความ
สะอาดพร้อมกัน)
4. กาหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ 08.0018.00 น. กรณี มีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการก่ อสร้างเกินเวลา
ในกิ จกรรม ก่ อสร้ างที่ ต่ อเนื่ องเป็ นครั้ งคราวโดยไม่ ให้ เกิ น
เวลา 22.00 น. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผพู ้ กั อาศัยใกล้เคียงทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม้น้ อยกว่า 3 วัน และจะต้องได้รั บ
อนุ ญ าตจาก หน่ วยงานอนุ ญ าตก่ อ นจึ งจะสามารถท าได้
สาหรับวันอาทิตย์จะไม่ มีการก่อสร้างใดๆ

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.3 เสี ยง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

5. ก่ อสร้ างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่ อลดผลกระทบ - โครงการได้ใช้ ร ะบบการเจาะเสาเข็ ม เพื่ อ ลดความ
ต่อผูอ้ ยู่ใกล้เคียง
สัน่ สะเทือนที่จะมีผลกระทบต่อคนงาน รวมถึงโครงการ
ได้ตรวจสอบ บารุ งรั กษา เครื่ องจักรที่ใช้ในการก่อสร้ าง
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 20
- ภาคผนวก ข-2

6. อุ ปกรณ์ และเครื่ องจักรกลที่ มีการใช้งานเป็ นครั้ งคราว - โครงการก าหนดให้ คนงานก่ อสร้ างดับเครื่ อ งยนต์ทุ ก
ให้ดบั เครื่ องหรื อเบาเครื่ องลงระหว่างการพัก
ครั้ งหลั ง ปฏิ บั ติ ง าน เรี ยบร้ อ ยแล้ ว และต้ อ งไม่ ติ ด
เครื่ องยนต์ทิ้งไว้โดยเด็ดขาด
7. ตรวจสอบอุ ปกรณ์ เครื่ องจักรที่ ใช้งานให้ อยู่ ในสภาพ - โครงการได้ตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา เครื่ องจักรที่ ใช้ใน
สมบู ร ณ์ พ ร้ อ มใช้ ง านอย่ า งสม่ า เสมอในระหว่ า งการ การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง
ก่ อ สร้ า ง เช่ น หยอดน้ ามัน หล่ อ ลื่ น ซึ่ ง จะช่ วยลดการ
8. ใช้น้ ามันหล่อลื่นช่วยลดการเสี ยดสี ระหว่างชิ้นส่ วนของ เสี ยดสี ระหว่างชิ้นส่ วนของเครื่ องจักร เป็ นต้น
เครื่ องจักร

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 10

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 12
- ภาคผนวก ข-2

9. โครงการต้ อ งก าหนดให้ ผู ้รั บ เหมาควบคุ ม คนงาน - โครงการได้มีก ารก าชับ ให้ ผูร้ ั บ เหมาควบคุ มคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ยู่อาศัยข้างเคียง
ก่อสร้างไม่ให้ทากิจกรรมหรื อส่ งเสี ยงดังจนส่ งผลกระทบ
ถึ ง บริ เวณ ข้ า งเคี ย ง น อกจากนี้ โครงการได้ ท าการ
ตรวจสอบเครื่ อ งจัก รที่ ใช้ง านในโครงการเป็ นประจา
เพื่อให้เครื่ องจักรอยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานอยู่เสมอ และ
ช่วยลดผลกระทบด้านเสี ยงต่อชุมชนร่ วมด้วย

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 12
- ภาคผนวก ข-2

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.3 เสี ยง (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

10. ในการขนส่ งวัสดุ ก่ อ สร้ างเข้ามาในพื้ น ที่ โครงการ
โครงการต้อ งก าชับ ผู ้รั บ เหมาให้ ด าเนิ นการขนส่ ง ให้
ถู กต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุ มควบคุ มคนงาน
ไม่ ให้ โยนวัสดุ อุ ป กรณ์ ก่ อสร้ าง เช่ น เหล็ กเส้ น ซึ่ งการ
กระทาดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสี ยงดัง
11. จัดให้มีบริ ษัทควบคุมงานก่ อสร้ าง ควบคุ มผูร้ ั บเหมา
ให้ปฏิ บตั ิตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่ งครัด

- โครงการได้กาชับให้ผรู ้ ับเหมาดาเนิ นการขนส่ งและขน
ย้า ยวัส ดุ ก่ อ สร้ า งให้ ถู ก ต้อ งตามหลัก การขนย้า ยและ
จะต้อ งควบคุ ม คนงานไม่ ให้ มี ก ารโยนวัส ดุ อุ ป กรณ์
ก่ อ สร้ างเพราะจะท าให้ เกิ ด เสี ย งดัง และก าชับให้ ปฏิ บ ัติ
ตามข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยอย่างเคร่ งครัด
- โครงการได้จดั จ้างผูร้ ั บเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนกาชับ
ให้ผรู ้ ับเหมาควบคุมงานก่อสร้างและปฏิบตั ิตามมาตรการ
ที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เคร่ งครัด
- โครงการมีการติดตั้งแผ่นป้ ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการพร้ อ มเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ โครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ั บผิดชอบโครงการที่
สามารถติดต่อได้ดา้ นหน้าโครงการเพื่อให้ผทู ้ ี่อยู่ใกล้เคียง
และสั ญ จรผ่ า นไปมาสามารถติ ด ต่ อ กั บ โครงการได้
โดยตรงในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการเรี ยบร้อยแล้ว

12. จัดท าป้ ายประชาสั มพัน ธ์ โครงการขนาด (ก×ย) ไม่
น้อยกว่า 2×3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของ
โครงการเจ้า ของโครงการ บริ ษั ท ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ระยะเวลาที่ ใช้ในการก่ อสร้ าง พร้ อมระบุ ชื่ อ และเบอร์
โทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ ส านั ก งานเขตวั ง
ทองหลาง และเลขที่ หนังสื อเห็ นชอบ พร้ อมทั้งแสดงช่อง
ทางการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนสาหรั บผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ เพื่ อ
สามารถประสานโครงการรวมทั้งช่องทางการประสานกับ
หน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยติ ด บริ เวณด้า นหน้ าพื้ น ที่
ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-4

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-5

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 6

2-17

รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.4 ความสั่ นสะเทือน

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. เลื อ กใช้เสาเข็ มเจาะ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ านความ - โครงการได้ใช้ระบบการเจาะเสาเข็ ม เพื่ อ ลดความ
สั่นสะเทือน
สั่ น สะเทื อ น ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ คนงาน รวมถึ ง
โครงการได้ตรวจสอบ บารุ งรั กษา เครื่ องจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
2. กาหนดช่วงเวลาในการก่ อสร้างวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ 08.00
- 18.00 น. กรณี มีความจาเป็ นต้องด าเนิ น การก่ อสร้ างเกิ น
เวลาในกิ จกรรม ก่ อสร้ างที่ต่ อเนื่ องเป็ นครั้ งคราวโดยไม่ ให้
เกินเวลา 22.00 น. ให้ ประชาสัมพันธ์ ให้ผพู ้ กั อาศัยใกล้เคียง
ทราบล่วงหน้าเป็ น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และจะต้อง
ได้รับอนุ ญาตจาก หน่ วยงานอนุ ญาตก่ อนจึงจะสามารถท า
ได้ สาหรับวันอาทิตย์จะไม่ มีการก่อสร้างใดๆ
3. ก่ อนการท าเสาเข็มโครงการจะต้องจัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ เข้า
ชี้ แ จงกับ บ้าน/อาคารโดยรอบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้านทิ ศ
ตะวัน ออกและทิ ศตะวัน ตก ซึ่ งอยู่ ใกล้เคี ย งกั บ ต าแหน่ ง
เสาเข็มมากที่ สุด โดยแจ้งก าหนดวันเวลาการท าเสาเข็มให้
ทราบล่วงหน้า

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 20
- ภาคผนวก ข-2

- โครงการได้ก าหนดช่ วงเวลาในการก่ อ สร้ างให้ อ ยู่
ในช่วง 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นจะเป็ นการ
เก็ บ งานรวมถึ ง ท าความสะอาดจนถึ ง เวลา 18.00 น.
ซึ่ ง หากโครงการมี กิจกรรมก่ อสร้ างต่ อ เนื่ อ งและเกิ น
ช่ วงเวลาจะท าการแจ้ง ผู ้อ ยู่ อ าศัย ข้า งเคี ย งให้ ท ราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 18
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 19
- ภาคผนวก ข-3

- โครงการจัด ให้ มี เ จ้า หน้ า ที่ ป ระจ าโครงการและ
เจ้าหน้าที่ จากบริ ษทั ผูร้ ั บ เหมาเข้าถ่ายภาพสารวจบ้าน
ข้า งเคี ย ง ก่ อ นการก่ อ สร้ างเรี ย บร้ อ ยแล้ว เพื่ อ ใช้เป็ น
หลั ก ฐานในกรณี เมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ าได้ รั บ ความ
เสี ยหายจากการก่ อสร้ างของโครงการ รวมถึ งได้จัดท า
แบบบันทึกเรื่ องร้ องเรี ยน และติดตั้งตูร้ ั บความคิดเห็ น
บริ เวณด้า นหน้ าโครงการด้วย เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่พบข้อร้ องเรี ยนแต่อย่าง
ใด

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.4 ความสั้ นสะเทือน
(ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4. ก่ อ นก่ อ สร้ างโครงการต้อ งส ารวจถ่ ายภาพสภาพรั้ ว
ก าแพง และตัวอาคาร กรณี การก่ อสร้ างท าให้ เกิ ดความ
เสี ยหายต่ออาคารข้างเคียง จะต้องใช้เป็ นหลักฐานในการ
ชดใช้ความเสี ยหานที่ อ าจเกิ ดขึ้ น โดยต้องแจ้งล่ วงหน้ า
อย่างน้อย 1 เดือน

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาโครงการและเจ้าหน้าที่
จากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาเข้าถ่ายภาพสารวจบ้านข้างเคียง ก่อน
การก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในกรณี เมื่อ
มีการร้ องเรี ยนว่าได้รับความเสี ยหายจากการก่ อสร้ างของ
โครงการ รวมถึงได้จดั ทาแบบบันทึกเรื่ องร้ องเรี ยน และ
ติดตั้งตูร้ ับความคิดเห็นบริ เวณด้านหน้าโครงการด้วย เพื่อ
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเรี ยบร้ อ ยแล้ว ซึ่ งปั จจุ บนั ยังไม่ พ บข้อ
ร้องเรี ยนแต่อย่างใด
- โครงการได้ จัด ท าเป็ นประกั น ภั ย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบ
จากการก่ อสร้ าง โครงการจะเข้า ไปแก้ไ ขและให้ ค วาม
ช่วยเหลื อ ในทัน ที นอกจากนี้ ได้ท าการติ ด ตั้งกล่ อ งรั บ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและแบบฟอร์ มรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นบริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว

5. จัดให้มีเงินสารองเบื้องต้น เพื่อการชดเชยก่ อนการเคลม
ประกัน
6. จัดให้มีการประกันภัยความรั บผิดตามกฎหมายต่อชีวิต
ร่ างกาย และทรั พย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสาเนา
ตารางกรมธรรม์ป ระกันภัยไว้ในบริ เวณพื้ นที่ ก่อนสร้ าง
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างประสานบริ ษทั ประกัน โครงการ
จะด าเนิ นการแก้ไขหรื อชดใช้ค่ าเสี ยหายเบื้ องต้นให้ กั บ
ผูเ้ สี ยหายโดยกาหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นให้ชดั เจน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1
- ภาคผนวก ข-6
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.4 ความสั่ นสะเทือน (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

7. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่ อสร้ างอย่างใกล้ชิด และควบคุ ม - โครงการจัดให้มีวิศวกรโดยได้รับใบอนุ ญาตประกอบ
การก่ อสร้ างให้ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบ วิชาชีพวิศวกรรมเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
ต่อพื้นที่ขา้ งเคียงให้น้อยที่สุด
เพื่อให้งานออกมาตามที่ได้ออกแบบไว้ และแก้ไขปั ญหา
หน้างานที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยทันที
8. โครงการต้องน ารายละเอี ยดมาตรการป้ องกันและแก้ไข - โครงการได้น ารายละเอี ยดมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มโครงการ มาติ ด ไว้บ ริ เวณพื้ น ที่ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ มโครงการ มาติ ด ไว้บ ริ เวณพื้ น ที่
โครงการในที่ที่สามารถมองเห็ นได้ง่าย
โครงการในที่ ที่ สามารถมองเห็ นได้ง่าย และควบคุ มงาน
9. จัดให้ มีบริ ษัทควบคุ มงานก่ อสร้ าง ควบคุ มผูร้ ั บเหมาให้ ก่อสร้าง ควบคุมผูร้ ับเหมาให้ปฏิ บตั ิตามมาตรการที่ระบุไว้
ปฏิ บ ั ติ ตามมาตรการที่ ร ะบุ ไ ว้ในรายงานการประเมิ น ผล ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบอย่างเคร่ งครัด
กระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่ งครัด
10. โครงการจะต้องจัดให้ มีวงเงินชดเชยเบื้ องต้น เพื่ อใช้ได้ - โครงการได้ จัด ท าเป็ นประกั น ภั ย ตามกฎหมายที่
ทัน ที ในกรณี ผูพ้ ักอาศัยใกล้เคี ยงได้รั บ ผลกระทบจากการ เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบ
ก่อสร้างโครงการ
จากการก่ อสร้ าง โครงการจะเข้า ไปแก้ไ ขและให้ ค วาม
ช่วยเหลือในทันที
11. โครงการติ ด ตั้งเครื่ องมื อตรวจวัดคุ ณ ภาพอากาศ เสี ยง - โครงการได้จัด ให้ มีก ารตรวจวัดคุ ณ ภาพอากาศ เสี ย ง
และความสั้ นสะเทื อ น ภายในพื้ นที่ โ ครงการ โดยจะ และความสั้นสะเทือน ภายในพื้นที่โครงการ ตามมาตรการ
ก าหนดให้ ตั้ งเครื่ องมื อบริ เวณแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นทิ ศ การกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ใน
ตะวัน ออก ที่ อยู่ ใกล้กับ บ้านพักอาศัยภายในหมู่ บ ้าน THE เกณฑ์มาตรฐานกาหนด
GINZA

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 21

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-6

ไม่มี

- ภาคผนวก ค-2
- ภาคผนวก ค-3
- ภาคผนวก ค-4
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.5 การพังทลายของดิน

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. โครงการจะก่ อ สร้ า งแนว Sheet Pile ป้ องกั น การ
พังทลายของดินบริ เวณถังเก็บน้ าใต้ดิน และระบบบาบัด
น้ าเสี ย และในช่ ว งการถอน Sheet Pile ต้ อ งรี บการ
ด าเนิ นการกลบร่ องที่ เกิ ดการถอน Sheet Pile ดังกล่ าว
โดยทัน ที และบดอัดดิ นกลบให้ แน่ น เพื่ อป้ องกันการ
เคลื่ อ นตัวของดิ น ซึ่ ง วิธี ก ารดัง กล่ าวจะช่ วยป้ อ งกั น
ผลกระทบด้านกรพังทลายของดิ นสู ้ พ้ื น ที่ ข ้างเคี ยงได้
อย่างประสิ ทธิ ภาพ
2. โครงการจะก่ อสร้ างบ่อหน่ วงน้ า โดยใช้วิธีจมถังใน
ชั้น ดิ น เหนี ย วอ่ อ น เพื่ อป้ อ งกั น การพัง ทลายของดิ น
ข้างเคี ยง ซึ่ งวิธี ก ารนี้ เป็ นการท าเสาเข็มและหล่ อ ผนั ง
คอนกรี ตของบ่อหน่ วงน้ า แล้วจึงขุดดินในบ่อให้บ่อจม
ลงไปในดินด้วยน้ าหนั กตัวเอง จากนั้นหล่อผนังส่ วนที่
เหลือ และค่อยๆขุดดินออกจนถึงระดับก้นบ่อและหล่อ
ก้นบ่นปิ ดพื้นเข้าผนังและทาการหล่อฝาปิ ด
3. จัดให้มีบริ ษทั ควบคุมงานก่อสร้ างผูร้ ั บเหมาให้ปฏิ บ ัติ
ตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่ งครัด

- โครงการได้จดั ท าการป้ อ งกัน การพังทลายของดิ น ด้วย
Sheet Pile และในช่วงการถอน Sheet Pile โครงการได้มีการ
ดาเนิ นการกลบร่ องที่ เกิ ดการถอน Sheet Pile เรี ยบร้ อยแล้ว
เพื่ อป้ องกันการเคลื่อนตัวของดิ น และป้ องกัน อันตรายต่ อ
พื้นที่ขา้ งเคียงหรื อคนงานก่อสร้ างและการเคลื่อนตัวของดิน
หรื อการสไลด์ของดินเรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 22
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 23

- โครงการได้จัด ทาบ่อหน่ วงน้ า โดยใช้วิธีจมถังในชั้นดิ น
เหนี ยวอ่ อ น เพื่ อ ป้ องกั น การพั ง ทลายของดิ น ข้ า งเคี ย ง
เรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 24

- โครงการได้กาชับให้ ผรู ้ ั บเหมาปฏิ บ ัติตามมาตรการที่ระบุ
ไว้ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รั บ
ความเห็นชอบอย่างเคร่ งครัด

ไม่มี

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

เอกสารอ้ างอิง

- ภาคผนวก ก-1
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.5 การพังทลายของดิน
(ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4. ก่ อ นก่ อ สร้ างโครงการต้อ งส ารวจถ่ า ยภาพสภาพรั้ ว
ก าแพง และตัวอาคาร กรณี การก่ อสร้ างท าให้ เกิ ดความ
เสี ยหายต่ออาคารข้างเคียง จะต้องใช้เป็ นหลักฐานในการ
ชดใช้ค วามเสี ยหายที่ อาจเกิ ด ขึ้ น โดยต้อ งแจ้งล่ วงหน้ า
อย่างน้อย 1 เดือน

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาโครงการและเจ้าหน้าที่
จากบริ ษัท ผู ้รั บ เหมาเข้า ถ่ า ยภาพส ารวจบ้า นข้า งเคี ย ง
พบปะพู ด คุ ยรายละเอีย ดของโครงการ ตลอดจนได้ให้
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างกับผู ้
พัก อาศัย ข้า งเคี ย ง ซึ่ งสามารถติ ด ต่ อ กั บ โครงการได้
โดยตรงตลอด 24 ชัว่ โมง และได้ทาการติด ตั้งกล่ องรั บ
เรื่ องร้องเรี ยนไว้ภายในโครงการเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการมีการติดตั้งแผ่นป้ ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการพร้ อ มเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ โครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ั บผิดชอบโครงการที่
สามารถติดต่อได้ดา้ นหน้าโครงการเพื่อให้ผทู ้ ี่อยู่ใกล้เคียง
และสั ญ จรผ่ า นไปมาสามารถติ ด ต่ อ กั บ โครงการได้
โดยตรงในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า ง
โครงการ

5. จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการขนาด (ก×ย) ไม่น้อย
กว่ า 2×3 เมตร โดยแสดงชื่ อ ประเภท และขนาดของ
โครงการเจ้า ของโครงการ บริ ษั ท ผู ้รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ระยะเวลาที่ ใช้ในการก่ อสร้ าง พร้ อมระบุ ชื่ อ และเบอร์
โทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการ ส านั ก งานเขตวั ง
ทองหลาง และเลขที่ หนั ง สื อเห็ น ชอบ พร้ อ มทั้ งติ ด
มาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มไว้
บริ เวณทางเช้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 19

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 6
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.1.6 คุณภาพน้า

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ วมส าหรั บ คนงานก่ อ สร้ า งให้ เพี ย งพอ
จานวน 14 ห้อง อยู่ทางด้านทิศเหนื อของพื้นที่โครงการ ซึ่ งมี
ลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผูอ้ ยู่อาศัยข้างเคียง
2. จัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปชนิ ดเติมอากาศจานวน
1 ชุ ด ออกแบบให้ รองรั บ น้ าเสี ย 8 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน ซึ่ ง
เพียงพอต่อปริ มาณน้ าเสี ยที่เกิ ดขึ้ นจากคนงานก่ อสร้ าง โดย
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ยให้ มี ค่ า BOD ในน้ าทิ้ งไม่ เกิ น 20
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ก่ อ นระบายออกสู ้ ท่ อ ระบายน้ าริ ม ถนน
ลาดพร้าว 62 ต่อไป
3. จัดให้มีคนงานดูแลทาความสะอาดห้องน้ าสม่าเสมอทุกวัน

- ตลอดช่วงการก่ อ สร้ างโครงการจัดให้ มีห้ องน้ าห้องส้วม
สาหรั บคนท างานและจัดให้ มี ระบบบ าบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป
ภายในโครงการเรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการได้ทาการติ ด ตั้งระบบบาบัด น้ าเสี ย เพื่อ ท าการ
บาบัดคุณ ภาพน้ าก่ อ นปล่อ ยออกสู่ ท่ อระบายน้ าสาธารณะ
และทาการตรวจวัดคุณ ภาพน้ าก่ อนปล่ อยออกเป็ นประจา
โดยผลการตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกาหนด

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 25
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 26

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 27
- ภาคผนวก ค-5

- โครงการจั ด ให้ มี ค นงานดู แ ลท าความสะอาดห้ อ งน้ า
สม่าเสมอทุกวัน
4. โครงการประสานบริ ษัทเอกชนที่ ได้รับอนุ ญาตจากกรม - โครงการได้มีการประสานงานให้ หน่ วยงานรั บผิดชอบเข้า
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด มาสู บกากตะกอนส่ วนเกินไปกาจัดเรี ยบร้อยแล้ว
(มหาชน) และบริ ษัท เอเชี ย เวสต์ แมนเน็ จเม้นท์ จากัด เป็ น
ต้น มาสู บกากตะกอนส่ วนเกินไปกาจัดเป็ นประจา
5. จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ที่มีความรู ้ ดูแลถังบาบัดน้ าเสี ยให้ท างาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ดูแลถังบาบัดน้ าเสี ยให้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเรี ยบร้อยแล้ว
6. ก าจัด สั ต ว์ที่ เป็ นพาหะน าโรค ได้แ ก่ หนู ยุ ง แมลงวัน - โครงการได้จัดให้ มี พนั กงานท าความสะอาดห้ องน้ า ห้ อง
ตลอดจนห้องน้ า ห้องส้วม โดยใช้การดักหรื อใช้สารเคมีการ ส้วมอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งได้ทาการกาจัดสั ตว์ ที่ เป็ นพาหะ
ฉี ดพ่ น ยาก าจัด แมลง การก าจัดแหล่ งเพาะพัน ธุ์ ยุ ง โดยใช้ นาโรคต่างๆเป็ นประจา เพื่อป้ องกันโรคติดต่อต่างๆ
ทรายกาจัดลูกน้ าเพื่อกาจักลูกน้ า พร้ อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็ น
แหลางเพาะพันธุ์ยุง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 28

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-7

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 29

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 28

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

1.1.6 คุณภาพน้า (ต่ อ)

7. ตรวจสอบการรั่ วซึ มของน้ าจากห้ องน้ า เพื่ อให้ห้ องน้ า - โครงการจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดและตรวจสอบ
สะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง
การรั่วซึ มของน้ าจากห้องน้ า เพื่อให้ห้องน้ าสะอาดและไม่
ส่ งกลิ่นรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง หากเกิดจุดรั่วซึม จะรี บ
ดาเนิ นการแก้ไขโดยทันที

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 28

1.2 ทรั พยากรสิ่ งแวดล้ อม
ทางชีวภาพ

- ดาเนิ นการตามมาตรการการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่ อ ทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพ ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพ
อากาศเสี ยง ความสั่ น สะเทื อ น การพั ง ทลายของดิ น
คุ ณภาพน้ า และคุ ณค่ าการใช้ป ระโยชน์ ของมนุ ษย์อย่ าง
เคร่ งครั ด เพื่ อไม่ ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ

- โครงการได้ปฏิ บตั ิตามมาตรการการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แ ก่
คุณภาพอากาศเสี ยง ความสัน่ สะเทือน การพังทลายของดิน
คุ ณภาพน้ า และคุ ณค่ าการใช้ป ระโยชน์ ของมนุ ษย์อย่ าง
เคร่ งครั ด เพื่ อไม่ ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมทาง
ชีวภาพอย่างเคร่ งครัด

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1

1. จัดให้มีการสารองน้ าใช้อย่างน้อย 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน - โครงการได้จดั ให้ มีถ ังเก็ บน้ าสารอง เพื่ อเก็บ น้ าใช้ให้
(สารองน้ าได้อย่างน้อย 1 วัน)
เพี ยงพอสาหรั บ ใช้งานอย่างน้อย 1 วัน รวมทั้งกาชับ ให้
คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด
2. กาชับให้มีคนงานใช้น้ าอย่างประหยัด
- โครงการได้ ติ ด ป้ ายรณรงค์ ใ ห้ ค นงานใช้ น้ าอย่ า ง
ประหยัด พร้ อ มทั้ ง ก าชับ ให้ ค นงานปฏิ บ ัติ ต ามอย่ า ง
เคร่ งครัด

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 30

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 31

1.3 คุณค่ าการใช้ ประโยชน์
ของมนุษย์
1.3.1 น้าใช้

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.2 น้าเสี ย

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

1. จั ด ให้ มี ห้ อ งส้ วมส าหรั บ คนงานก่ อ สร้ า งให้ เพี ย งพอ
จานวน 14 ห้อง อยู่ทางด้านทิศเหนื อของพื้นที่โครงการ ซึ่ งมี
ลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผูอ้ ยู่อาศัยข้างเคียง
2.จัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปชนิ ดเติมอากาศจานวน
1 ชุ ด ออกแบบให้ รองรั บน้ าเสี ย 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน บ าบัด
น้ าเสี ยให้มีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิ น 20 มิลลิกรั ม/ลิตร ก่ อน
ระบายออกสู่ ท่อระบายน้ าริ มถนนลาดพร้าว 62 ต่อไป

- โครงการจัดให้ มี ห้ องน้ าห้ องส้ วมสาหรั บคนท างาน
และจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปภายในโครงการ
เรี ยบร้อยแล้ว
- โครงการได้ท าการติ ดตั้งระบบบ าบัด น้ าเสี ย เพื่ อท า
การบ าบัด คุ ณ ภาพน้ าก่ อ นปล่ อ ยออกสู่ ท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ และทาการตรวจวัด คุณ ภาพน้ าก่ อ นปล่ อ ย
ออกเป็ นประจา โดยผลการตรวจวัด มี ค่ าผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด
- โครงการจัด ให้ มี คนงานดู แลท าความสะอาดห้ องน้ า
สม่าเสมอ เพื่อให้ห้องน้ าสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู ้
พักอาศัยข้างเคียง
- โค รงก ารได้ มี ก ารประสาน งาน ให้ หน่ วยงาน
รั บ ผิด ชอบเข้า มาสู บ กากตะกอนส่ วนเกิ น ไปก าจัด
เรี ยบร้อยแล้ว

3. จัดให้ มี คนงานดู แลท าความสะอาดห้ องน้ าสม่ าเสมอทุ ก
วัน

4. โครงการประสานบริ ษทั เอกชนที่ ไดรั บอนุ ญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด
(มหาชน) และบริ ษัท เอเชี ย เวสต์ แมนเน็ จเม้นท์ จากัด เป็ น
ต้น มาสู บกากตะกอนส่ วนเกินไปกาจัดเป็ นประจา
5. จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ที่มีความรู ้ ดูแลถังบาบัดน้ าเสี ยให้ท างาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ดูแลถังบาบัดน้ า
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เสี ยให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเรี ยบร้อยแล้ว

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 25
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 26
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 27
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 26
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 27
- ภาคผนวก ค-5

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 28

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-8

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 29
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.2 น้าเสี ย (ต่ อ)

1.3.3 การระบายน้าและการ
ป้ องกันน้าท่ วม

1.3.4 การจัดการมูลฝอย

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

6. ก าจั ด สั ต ว์ ที่ เป็ นพาหะน าโรค ได้ แ ก่ หนู ยุ ง แมลงวัน
ตลอดจนห้องน้ า ห้องส้วม โดยใช้การดักหรื อใช้สารเคมีการฉี ด
พ่ น ยาก าจัดแมลง การก าจัด แหล่ งเพาะพั น ธุ์ ยุ ง โดยใช้ทราย
กาจัดลูกน้ าเพื่อกาจัดลูกน้ า พร้ อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง
7. ตรวจสอบการรั่ วซึ ม ของน้ าจากห้ อ งน้ า เพื่ อ ให้ ห้ อ งน้ า
สะอาดและไม่ส่งกลิน่ รบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง

- โครงการได้จัด ให้ มี พ นั ก งานท าความสะอาดห้ อ งน้ า
ห้องส้ วมอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อป้ องกันสั ตว์ที่ เป็ นพาหะน า
โรค และจัด ให้ มีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ วิธีป้องกัน
โรคที่เกิ ดจากสัตว์เป็ นพาหะนาโรคแก่ พนักงานเรี ยบร้ อย
แล้ว
- โครงการจัดให้มีพนักงานทาความสะอาดและตรวจสอบ
การรั่วซึ มของน้ าจากห้องน้ า เพื่อให้ห้องน้ าสะอาดและไม่
ส่ งกลิ่นรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง หากเกิดจุดรั่วซึม จะรี บ
ดาเนิ นการแก้ไขโดยทันที
- โครงการได้จดั ให้มีรางระบายน้ าเพื่อรวบรวมน้ าเข้าสู่ บ่อ
พักน้ าชัว่ คราว เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ าริ มถนนซอยลาดพร้ าว 62 ด้านหน้ าโครงการ
เรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 28
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 32

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 28

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 7

- โครงการได้ก าหนดให้ รถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ เข้า - ออก
โครงการ ปิ ดคลุมกระบะท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบอย่าง
มิดชิด เพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษ
วัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรื อกระจายขณะรถวิง่

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 9

- จัดให้ มีรางระบายน้ าความกว้าง 0.3 เมตร ความลึก 0.5 เมตร
และความลาดเอี ย ง 1: 200 บริ เวณโดยอบพื้ นที่ ก่ อ สร้ า ง
รวบรวมน้ าเข้าสู ้บ่ อดักขยะและดักตะกอนเพื่อให้เศษดินหรื อ
เศษหิ น กรวด ทราย ที่ ไหลมากับน้ าฝนตกตะกอน และระบาย
ออกสู่ ท่อระบายน้ าริ มถนนซอยลาดพร้าว 62 ต่อไป
1. มาตรการด้ านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้ าง
- ใช้ผ ้าใบคลุ มรถบรรทุ กที่ ใช้ขนส่ งเศษวัสดุ ก่ อสร้ าง เพื่ อ
ป้ องการร่ วงหล่นลงบนถนน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้นที่ก่ อสร้ างหรื อบริ เวณที่ทาให้เกิ ดฝุ่น
เพื่ อ ป้ องกัน การฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

- โครงการจัด ให้ มีค นงานคอยฉี ด พรมน้ า บริ เวณพื้ น ที่
ก่ อ สร้ า ง และบริ เ วณที่ ท าให้ เกิ ด ฝุ่ นตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉี ดพรมน้ า หากในแต่
ละวัน มี ป ริ มาณ ฝุ่ น มาก ซึ่ งจะพิ จารณ าตามค วาม
เหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป
- โครงการได้ทาการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็ นไป
ตามข้อ กฎหมายก าหนดและก าชับ ให้ ผูข้ ับ รถบรรทุ ก
ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่ งครัด

- ควบคุ มน้ าหนั ก รถบรรทุ ก ตามพิ กั ด และก าชับ ให้ ผู ้ข ับ
รถบรรทุกปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้
ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
- ตรวจสอบเครื่ องยนต์ข องรถที่ ใช้ในการขนส่ ง ให้ อ ยู่ ใน
สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ
- ไม่ น าเศษวัส ดุ ก่ อ สร้ างไปทิ้ ง ในพื้ น ที่ ส าธารณะ หรื อ
สถานที่ที่อาจส่ งผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยอยู่ในบริ เวณนั้นๆ โดย
กาหนดมาตรการให้ ผูร้ ั บเหมาเป็ นผูร้ ั บผิดชอบน าวัสดุ จาการ
ก่ อสร้ าง รื้ อถอนสิ่ งก่ อสร้ าง (เฉพาะคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผนั ง
อิฐมวลเบา ผนั งอิฐบล็อก ผนั งอิ ฐมอญ และผนั งปู น เท่ านั้ น )
ส่ งไปเข้ากระบวนการแปรรู ป แล้วน้ ากลับ มาใช้ป ระโยชน์
(Recycling) ที่ ศูน ย์ก าจัดและแปรรู ปมู ลฝอยจากการก่ อสร้ าง
ซึ่ งตั้งอยู่ ที่ ศูนย์ก าจัดมู ลฝอยอ่อนนุ ช โดยปฏิ บ ัติ ตามเงื่อนไข
ของศูนย์

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

- โครงการได้กาชับให้คนงานขับรถตรวจสอบเครื่ องยนต์
ของรถที่ใช้ในการขนส่ งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่ อลด
การเกิดมลพิษ
- โครงการจัด ให้ มีถ ัง รองรั บ มู ล ฝอยโดยมี ฝาปิ ดอย่ า ง
มิดชิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่ งเพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริ มาณขยะที่เกิ ดขึ้นเรี ยบร้ อยแล้ว และกาชับให้คนงาน
ทิ้ งมู ล ฝอยลงใน ภาชน ะที่ ไ ด้ จั ด เตรี ยมไว้เ ท่ า นั้ น
เพื่อป้ องกันไม่ให้ทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรื อสถานที่ที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยอยู่ในบริ เวณนั้นๆ พร้ อมทั้งจัด
ให้มีคนงานคอยเก็บรวบรวมมูลฝอย และทาความสะอาด
บ ริ เวณ ถั ง มู ล ฝอ ยห ลั ง เลิ ก งาน ทุ ก วั น อี ก ทั้ งไ ด้
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนไป
กาจัดเป็ นประจา

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการฯและแนว
ทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 11

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 33

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 34
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 35
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 36
- ภาคผนวก ข-8

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่ อ)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการได้ก าหนดช่ วงเวลาในการส่ ง ดิ น และวัส ดุ
อุป กรณ์ การก่ อสร้ างให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่ งด่วนและให้
เป็ น ไ ป ต าม ข้ อ บั ง คั บ พ นั ก ง าน จ ร าจ ร ใน เข ต
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งกาชับให้ผขู ้ บั รถบรรทุกปฏิ บตั ิ
ตามข้อบังคับบัญชาการจราจรทางบอย่างเคร่ งครัด

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 11

- โครงการได้จดั ให้ มีถ ังขยะรองรั บมูลฝอยไว้ในบริ เวณ
ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ โดยในแต่ละวัน
ได้จดั ให้มีพนักงานรับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตาม
จุดต่างๆ มาเก็บกองไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อรอให้รถเก็บ
ขนมูลฝอยที่โครงการ อีกทั้งได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่
เก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนไปกาจัดเป็ นประจา

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 34
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 35
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 36
- ภาคผนวก ข-8

-โครงการมีการกาชับคนงานให้ทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะ
รองรั บ ที่ จัด เตรี ย มไว้อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และได้ ท าความ
สะอาดเป็ นประจา เพื่ อมิให้ เป็ นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ
- จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ คอยตรวจสอบความสะอาดของ
หนู และแมลงวัน และป้ องกันกลิ่นเหม็นที่ จะรบกวนต่ อ
ที่ ต้ ัง ถังมู ล ฝอย พื้ น ที่ พ ัก ขยะและก าชับ ให้ พ นั ก งาน
พื้นที่ขา้ งเคียง อีกทั้งได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เก็บขน
ปฏิ บ ัติ ตามหลักสุ ขอนามัยอย่ างเคร่ งครั ด เพื่ อป้ องกัน
มูลฝอยเข้ามาเก็บขนไปกาจัดเป็ นประจา
กลิ่นรบกวนผูพ้ กั อาศัยข้างเคียง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 34
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 35
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 36
- ภาคผนวก ข-8

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- ก าหนดช่ วงเวลาในการขนส่ ง ใช้ร ถบรรทุ ก 6 ล้อ
ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่ งอยู่นอกช่วงเวลาเร่ งด่ วน
และเจ้าพนั ก งานต ารวจท้ อ งที่ อ นุ ญ าตให้ รถบรรทุ ก
สามารถสัญจรบริ เวณโครงการได้
2. มาตรการด้ านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่ อสร้ าง
- จัด เตรี ยมถังรองรั บ มู ลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิ ต ร
จานวน 6 ถัง (แบ่ งเป็ น ถังมูลฝอยแห้ ง 1 ถัง ถังมูลฝอย
เปี ยก 2 ถัง ถั งมู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล 2 ถั ง และถั ง มู ล ฝอย
อันตราย 1 ถัง ) วางไว้ในบริ เวณพื้ นที่ ก่ อสร้ าง และใน
แต่ละวันต้องจัดให้มีผรู ้ ั บผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย
ตามจุดต่างๆเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสานั กงานเขต
วังทองหลางมาเก็บขนไปกาจัดต่อไป
- กาชับให้คนงานทิ้ งมูลฝอยลงในภาชนะรองรั บที่ได้
จัดเตรี ยมไว้อย่างเคร่ งครัด

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- หากบริ เวณพื้ นที่ พ ักขยะของโครงการส่ งผลกระทบ - โครงการได้จดั ให้มีคนงานคอยเก็บรวบรวมมูลฝอย และ
1.3.4 การจัดการมูลฝอย
ด้านกลิ่ นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรื อสารเคมี ทาง ทาความสะอาดบริ เวณถังมูลฝอยหลังเลิกงานทุกวัน อีกทั้ง
(ต่ อ)
ชีวภาพช่วยกาจัดกลิ่น
ได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนไป
กาจัดเป็ นประจา
- ควบคุ มไม่ ให้ มี สัตว์พาหนะน าโรคในพื้ น ที่ โครงการ -โครงการมี ก ารก าชับ คนงานให้ ทิ้ งขยะมูลฝอยในภาชนะ
หากพบต้องกาจัดทันที
รองรั บที่ จดั เตรี ยมไว้อย่างเคร่ งครั ด และได้ทาความสะอาด
เป็ นประจา เพื่อมิ ให้ เป็ นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และ
แมลงวัน และป้ องกั น กลิ่ น เหม็ น ที่ จ ะรบกวนต่ อ พื้ นที่
ข้างเคียง และจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน
โรคที่ เกิ ด จากสั ต ว์พ าหะน าโรคแก่ พนั ก งาน อี ก ทั้ งได้
ประสานงานให้ เจ้าหน้ าที่ เก็ บ ขนมู ลฝอยเข้ามาเก็ บ ขนไป
กาจัดเป็ นประจา
- บริ ษั ท ออลล์ อิ น สไปร์ ดี เวลลอปเม้ น ท์ จ ากั ด - บริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ได้
(มหาชน) จะต้อ งน ารายละเอี ย ดมาตรการป้ อ งกั น และ นารายละเอียดมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับ
แก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็ นชอบ ติดประกาศบริ เวณ ความเห็ นชอบ ติดประกาศบริ เวณด้านหน้าโครงการให้ เห็ น
ด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน
อย่างชัดเจนเรี ยบร้อยแล้ว
- กาชับให้คนงานใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัด
- โครงการได้ ติ ด ป้ า ยรณรงค์ ให้ ค นงานใช้ไ ฟฟ้ า อย่ า ง
1.3.5 ระบบไฟฟ้ า
ประหยั ด พร้ อ มทั้ งก าชั บ ให้ ค นงานปฏิ บ ั ติ ต ามอย่ า ง
เคร่ งครัด

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 35
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 36
- ภาคผนวก ข-8

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 34
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 35
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 36
- ภาคผนวก ข-8

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 37

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 38
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.6 การป้ องกันอัคคีภัย

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1. จัดให้มีถงั ดับเพลิงเคมีอย่างน้อย 1 ถัง/ชั้น/อาคาร เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมกรณี เกิ ดเหตุเพลิงไหม้
2. ติดป้ ายแนะนาการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริ เวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผทู ้ ี่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้
ทันที
3. จัดให้ มีแผนป้ องกันและระงับอัคคี ภยั ในช่ วงก่ อสร้ าง
โครงการ ซึ่ งโครงการจะประสานกับสถานี ด ับเพลิ งบาง
กะปิ ให้มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพหนี ไฟให้ กับ
โครงการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. ก าหนดจุ ดรวมพลในช่ วงก่ อ สร้ าง โดยจะใช้พ้ื นที่ ว่าง
ภายนอกอาคาร ได้แก่ บริ เวณพื้นที่ว่าง (ระหว่างอาคาร A
และ B) ขนาด พื้ น ที่ ป ระมาณ 50 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนได้ 200 คน ซึ่ง เพียงพอต่อคนงาน 200 คน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงชนิ ดต่างๆไว้ภายในโครงการ
เรี ยบร้ อยแล้ว รวมทั้งจัดให้มีค นงานคอยตรวจสอบสภาพ
ของถังดับเพลิงเป็ นประจา เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เสมอ และมี ก ารติ ดป้ ายแนะน าการใช้อุ ปกรณ์ แต่ ละตัวไว้
บริ เวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผทู ้ ี่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถ
ใช้ทนั ที
- โครงการจัดให้ มีแผนป้ องกันและระงับอัคคี ภ ัย เรี ยบร้ อย
แล้ว รวมทั้งจัดให้มีแผนฉุ กเฉิ นกรณี เกิ ดอุบตั ิเหตุรุนแรงร่ วม
ด้วย โดยปั จจุ บนั โครงการยังไม่ได้ดาเนิ นการซ้อมแผนหนี
ไฟ หากโครงการจะด าเนิ น การจะท าการประสานงานให้
สถานี ดบั เพลิงบางกะปิ มาช่วยอบรมต่อไป
- โครงการได้ก าหนดจุ ดรวมพลในช่ วงก่ อสร้ างโดยจะใช้
พื้นที่ ว่างภายนอกอาคาร สามารถรองรั บคนได้ 200 คน ซึ่ ง
เพียงพอต่อคนงาน 200 คน เรี ยบร้อยแล้ว

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-9
- ภาคผนวก ข-10

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 42
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1. ติดป้ ายประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านข้างของรถขนส่ งวัสดุ
1.3.7 การจราจร
ก่ อสร้ าง และรั บ - ส่ งคนงาน โดยระบุ ชื่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมา
พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผพู ้ กั อาศัยใกล้เคียงและ
ผูท้ ี่ สัญจรโดยใช้เส้ นทางร่ วมกับ รถบรรทุก ได้รับทราบ
ข้อมูลและสามารถติดต่อกับผูร้ ับเหมาได้โดยตรง ในกรณี
ที่ได้รับความเดือนร้อนจาการขนส่ งวัสดุก่อสร้าง และรับ ส่ งคนงาน
2. จัดให้ มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิ ศทางการเข้า
ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจน ในระยะ
ที่ สามารถชะลอเพื่ อเลี้ ยวรถเข้าสู่ พ้ื นที่ โครงการได้อย่ าง
ปลอดภัย
3. จัด ให้ มี พ้ื น ที่ ส าหรั บ จอดรถบรรทุ ก ไว้ภ ายในพื้ น ที่
โครงการเพื่อเป็ นพื้นที่ จอดรถสาหรั บขนส่ งวัสดุก่อสร้ าง
และรั บ-ส่ งคนงานก่ อสร้ าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผูใ้ ช้ถนน
ซอยลาดพร้ าว 62 และห้ ามจอดรถบนถนนซอยลาดพร้ าว
62 และถนนอื่นๆบริ เวณใกล้เคียงโครงการเด็ดขาด
4. จัดให้มีเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความ
สะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรื อออกจากโครงการให้สามารถ
เข้า-ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวาง
การจราจรบนถนนซอยลาดพร้าว 62

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- โครงการได้กาชับและและขอความร่ วมมือให้ผรู ้ ับเหมาติด
ป้ ายระบุ ชื่ อ บริ ษัท ผู ้รั บ เหมาพร้ อ มเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ติ ด ต่ อ
บริ เวณด้านข้างของรถบรรทุ กและรถของส่ งวัสดุ ก่ อสร้ าง
เพื่ อให้ ผู ้พ ักอาศัยใกล้เคี ยงและผู ้ที่ สั ญ จรโดยใช้เส้ น ทาง
ร่ วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับ
ผูร้ ับเหมาได้โดยตรง รวมทั้งกาชับให้ผขู ้ บั รถบรรทุกปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับบัญชาการจราจรทางบกอย่างเคร่ งครัด
- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการและสัญญาณจราจรติดไว้
ในจุดที่มองเห็ นได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยควบคุมและอานวยความสะดวกบริ เวณ
ทางเข้า - ออกโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
- โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สาหรับจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่
ก่ อ สร้ า ง ส าหรั บ งานขนส่ ง ย้า ยวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ไม่ ให้
กระทบต่ อผูใ้ ช้ถนนซอยลาดพร้ าว 62 และห้ ามจอดรถบน
ถนนซอยลาดพร้ า ว 62 และถนนอื่ น ๆบริ เวณใกล้ เคี ย ง
โครงการเด็ดขาด
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและ
อานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้า - ออกโครงการตลอด 24
ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันรถติดบริ เวณด้านหน้ าโครงการ และเพื่ อ
ความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะบนถนนซอยลาดพร้ าว
62 เรี ยบร้อยแล้ว

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 43

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 6
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 44
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 17

ไม่ มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.3.7 การจราจร (ต่อ) 5. จัดให้มีการทาความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่ งโดย - โครงการจัด ให้ ค นงานคอยฉี ด น้ าท าความสะอาดล้างล้อ
ใช้น้ าฉี ด ก่ อนออกจากบริ เวณพื้นที่ก่อสร้ างทุกครั้ ง เพื่อ รถบรรทุกก่อนออกจากบริ เวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มี
ป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก
พนักงานคอยท าความสะอาดภายในโครงการและรอบพื้น ที่
โครงการเป็ นประจา เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองภายในโครงการร่ วม
ด้วย
6. ติ ดตั้งป้ ายสั ญญาณจราจรต่ างๆ อาทิ เช่ น ป้ ายชะลอ - โครงการได้ติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งพื้นที่โครงการ
ความเร็ ว เขตก่ อ สร้ า ง ทางช ารุ ด เป็ นต้ น ทั้ งพื้ นที่ และบริ เวณทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการเรี ยบร้อยแล้ว พร้ อมทั้ง
โครงการและบริ เวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภัยควบคุมและอานวยความ
สะดวกบริ เวณทางเข้า - ออกโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง
7. ติ ดตั้งไฟเตือนสั ญญาณไฟกระพริ บ และป้ ายจราจร - โครงการได้ติดตั้งป้ ายสัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งพื้นที่โครงการ
ชัว่ คราวบริ เวณทางเข้า - ออกโครงการที่ เชื่ อมกับถนน และบริ เวณทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการเรี ยบร้อยแล้ว พร้ อมทั้ง
ซอยลาดพร้าว 62 ด้านทิศเหนื อในระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและอานวยความ
สะดวกบริ เวณทางเข้า - ออกโครงการตลอด 24 ชัว่ โมง

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่ มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 13
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15

ไม่ มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 44
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45

ไม่ มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 44
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.7 การจราจร (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

8. ก าหนดช่ วงเวลาในการขนส่ ง ใช้ร ถบรรทุ ก 6 ล้ อ
ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่ งอยู่นอกช่วงเวลาเร่ งด่ วน
และเจ้าพนั ก งานต ารวจท้ อ งที่ อ นุ ญ าตให้ รถบรรทุ ก
สามารถสัญจรบริ เวณโครงการได้

- โครงการได้ติดป้ ายกาหนดช่วงเวลาในการส่ งดินและวัสดุ
อุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ างให้ อ ยู่ น อกช่ วงเวลาเร่ ง ด่ วนและให้
เป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ พ นั ก ง า น จ ร า จ ร ใ น เข ต
กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งก าชับ ให้ ผูข้ ับ รถบรรทุ ก ปฏิ บ ัติ
ตามข้อบังคับบัญชาการจราจรทางบอย่างเคร่ งครัด
9. ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และกาชับให้ผขู ้ บั - โครงการได้ทาการควบคุ มน้ าหนั กรถบรรทุ กให้ เป็ นไป
รถบรรทุกปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก ตามข้อกฎหมายกาหนดและกาชับให้ผขู ้ บั รถบรรทุกปฏิบตั ิ
และให้ขบั รถด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่ งครัด
10. จัดให้มีการใช้ผา้ ใบคลุมที่ มิดชิด สาหรั บรถบรรทุ ก - โครงการได้ ก าหนดให้ ร ถบรรทุ ก ทุ ก คัน ที่ ใ ช้ข นส่ ง
ดิ น หิ น ทราย เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ฝ่ ุ นปลิ วออกมาจาก อุปกรณ์ ก่อสร้ างต่างๆ ต้องมีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อ
รถบรรทุกได้
ป้ องกันการร่ วงหล่นของดินหรื ออุปกรณ์ ก่อสร้างต่างๆ ลง
บนถนนที่ใช้เป็ นเส้นทางขนส่ ง และป้ องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองจากการขนส่ งเรี ยบร้อยแล้ว
11. บริ เวณปากทางเข้า-ออกโครงการเชื่อมกับถนนซอย - โครงการจั ด ท าการปิ ดทึ บ บริ เวณปากทางเข้ า - ออก
ลาดพร้ า ว 62 ด้านทิ ศเหนื อ เท่ า นั้ น ซึ่ งจะต้อ งปิ ดทึ บ ตลอดเวลา โดยจะเปิ ดเฉพาะเมื่ อ มี ร ถเข้ า - ออก เท่ านั้ น
ตลอดเวลา โดยเปิ ดเฉพาะเมื่ อมี รถเข้า -ออก และต้อ ง และจัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความ
รักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิ น ดิน ทราย หรื อ สะดวกให้รถที่เข้า - ออก ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง รวมทั้งให้
ฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
มีพ นั ก งานคอยท าความสะอาดภายในโครงการและรอบ
พื้ น ที่ โ ครงการเป็ นประจ า เพื่ อ ช่ วยลดฝุ่ นละอองภายใน
โครงการร่ วมด้วย

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่ มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 11

ไม่ มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 11

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 9

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 3
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 13
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.3.7 การจราจร (ต่อ)

1.4 คุณค่ าคุณภาพชีวิต
1.4.1 ผลกระทบทาง
สั งคม

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

12. ควบคุมดูแลให้ผขู ้ บั ขี่ยานพาหนะ เครื่ องจักรต่างๆ
ของผูร้ ั บ จ้างที่ เข้ามาในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ างขับ ขี่ ด ้วยความ
ระมัดระวังและถู กต้องตามกฎจราจรเพื่ อป้ อ งกัน การ
เกิดอุบตั ิเหตุ
13. จัดให้ มีการติ ดตั้งเครื่ องหมายและสัญญาณจราจร
ตามรู ป แบบ และแนวทางการติด ตั้ง เครื่ อ งหมายและ
สั ญ ญาณส าหรั บ การก่ อ สร้ า งโครงการ ทั้ง ในเวลา
กลางวันและกลางคืน (หากจาเป็ น)

- โครงการได้มี ก ารก าชับ ผูร้ ั บ เหมาให้ ข ับ ขี่ ย านพาหนะ
เครื่ องจักรต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและถูก ต้อ งตามกฎ
จราจรเพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 44
- ภาคผนวก ข-4

- โครงการได้ ติ ด ตั้ ง ป้ า ยสั ญ ญาณจราจรต่ างๆ ทั้ ง พื้ น ที่
โครงการและบริ เวณทางเข้า - ออกพื้ นที่โครงการเรี ยบร้ อย
แล้ว พร้ อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม
และอานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้า - ออกโครงการตลอด
24 ชัว่ โมง
14. บริ ษัท ออลล์ อิ น สไปร์ ดี เ วลลอปเม้น ท์ จากั ด - บริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ได้
(มหาชน) ต้อ งควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการ ควบคุมและกาชับให้ผรู ้ ั บเหมาปฏิ บตั ิตามมาตรการที่ระบุไว้
อย่างเคร่ งครัด
อย่างเคร่ งครัดเรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 44
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1

1. ก่ อ นก่ อ สร้ างโครงการต้อ งจัด ให้ มี เจ้า หน้ า ที่ จาก
บริ ษัท ผูร้ ั บ เหมา แจ้งผูพ้ กั อาศัยข้างเคี ยง พร้ อมทั้งให้
หมายเลขโทรศัพ ท์ของเจ้าหน้ าที่ควบคุมการก่ อสร้ าง
เพื่อให้สามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง ซึ่ งหาก
ได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาโครงการและเจ้าหน้าที่
จากบริ ษทั ผูร้ ั บเหมาเข้าถ่ายภาพสารวจบ้านข้างเคี ยง ก่ อ น
การก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในกรณี เมื่อมี
การร้ อ งเรี ย นว่ าได้รั บ ความเสี ยหายจากการก่ อ สร้ างของ
โครงการ รวมถึ ง ได้จัด ท าแบบบัน ทึ ก เรื่ องร้ องเรี ย น และ
ติ ด ตั้ง ตู ้รั บ ความคิ ด เห็ น บริ เวณด้า นหน้ า โครงการด้ ว ย
เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่พบข้อ
ร้องเรี ยนแต่อย่างใด
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4.1 ผลกระทบทาง
สั งคม (ต่ อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบตั ิตามาตรการป้ องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างอย่างเคร่ งครัด อาทิเช่น ไม่
อนุ ญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ เด็ดขาด ควบคุมการเข้าออก พื้นที่โครงการของคนงานก่อสร้ าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รั ก ษาความปลอดภัยคอยดู แลควบคุ มการประพฤติ ต ัวของ
คนงานก่ อ สร้ า งให้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ อย่ า ง
เคร่ งครัด
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในพื้นที่ก่อนสร้ างและบริ เวณเหนื อ
รั้ วโครงการ ทั้ง 4 ด้าน โดยกล้องวงจรปิ ดต้องใช้งานได้ตลอด
24 ชัว่ โมง เพื่ อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้ นที่โครงการ
และพื้ นที่ ใกล้ เคี ย ง ตลอดจนให้ มี ก ารตรวจสอบระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ดให้ มี ส ภาพดี พร้ อ มใช้ ง านตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
4. จัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยภายในพื้ นที่ก่ อสร้ าง
โครงการ ตลอด 24 ชัว่ โมง

- โครงการจัดให้ มีเจ้าหน้ าที่ค วบคุ มการปฏิ บ ัติต าม
มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบต่ อ คนงาน
ก่อสร้างอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลควบคุมการประพฤติต ัวของ
คนงานก่ อสร้ างให้ ปฏิ บ ัติ ตามกฎระเบี ยบข้อบังคับ
อย่างเคร่ งครัด

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

- โครงการจัด ให้ มี เจ้าหน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ควบคุ มและอานวยความสะดวกบริ เวณทางเข้า - ออก
โครงการตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่ อป้ องกันรถติ ดบริ เวณ
ด้านหน้ า โครงการ เพื่ อ ตรวจสอบความปลอดภั ย
ภายในพื้ น ที่ โ ครงการและพื้ นที่ ใกล้ เคี ย ง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่ มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45
- ภาคผนวก ข-5

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.4.1 ผลกระทบทาง 5. พิจารณานาเลือกคนงานที่เป็ นคนไทยเป็ นอันดับแรก
สั งคม (ต่ อ)
6. กรณี รับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุ ญาต
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเข้ ามาท างาน และก าหนดให้
คนงานปฏิ บ ัติ ตามระเบี ยบข้อบังคับเพื่ อป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง
7. จัดให้ มีการขึ้ นทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวกับสานั กบริ หาร
แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสอบประวัติคนงานได้
8. ก าหนดให้ มีการตรวจสุ ขภาพคนงานก่ อนรั บเข้าท างาน
และหลัง รั บ เข้าท างานอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อป้ องกั น
ปั ญหาด้านสุ ขภาพที่อาจเป็ นพาหะนาโรคได้
9. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่ อสร้ างที่เข้าทางานภายใน
พื้นที่โครงการ โดยระบุสีเสื้ อผ้าชุดปฏิ บตั ิงาน พร้ อมติดบัตร
แสดงข้อมู ลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่ สังกัด รวมถึงการ
ตรวจสภาพร่ างกายว่าเป็ นผูท้ ี่ ปลอดสารเสพติ ดบัน ทึ กเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- โครงการได้คดั เลือกคนงานในท้องถิน่ เข้ามาทางานเป็ น
อันดับแรกเสมอ ทั้งนี้ กรณี โครงการได้วา่ จ้างแรงงานต่าง
ด้าวต้องเป็ นแรงงานที่มีก ารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

- โครงการจะท าการตรวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ นรั บ เข้ า
ท างานและหลังรั บเข้าท างานอย่ างน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ
ป้ องกันปั ญหาด้านสุ ขภาพที่อาจเป็ นพาหะนาโรคได้
- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลไว้
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา
และติดป้ ายแนะน าการทางาน ป้ ายระเบียบการแต่งกาย
เพื่ อ ให้ ค น งาน ปฏิ บ ั ติ ต ามได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง
ก าหนดให้ ค นงานก่ อ สร้ า งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่ วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครั ด
ตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทางานของโครงการ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-11

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-12

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 46
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 47
- ภาคผนวก ข-4

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4.1 ผลกระทบทางสั งคม - โครงการจะต้องกาหนดให้มีมาตรการป้ องกันผลกระทบ
ด้านกายภาพ (ได้แก่ การป้ องกันเสี ยง ฝุ่นละออง มลพิ ษ
(ต่ อ)
ทางอากาศ ความสั่ นสะเทือน การพังทลายของดิน) คุณค่ า
การใช้ประโยชน์ ของมนุ ษย์ (ได้แก่ น้ าใช้ การจัดการการ
น้ าเสี ย การป้ อ งกั น น้ าท่ วม การจัด การขยะ การป้ องกั น
อัคคีภ ัย การจราจร) ดังที่ น าเสนอข้างต้นและควบคุมการ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งคัด
1.4.2 ความปลอดภัยของ
ผู้พักอาศัยข้ างเคียง
1. ผลกระทบจาก 1. ก่ อนก่ อสร้ างโครงการต้องจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ จากบริ ษัท
ผูร้ ั บเหมา แจ้งผูพ้ ักอาศัยข้างเคี ยง พร้ อมทั้งให้ หมายเลข
กิจกรรมการก่ อสร้ าง
โทรศั พ ท์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้
สามารถติดต่ อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่ งหากได้รั บแจ้ง
ผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- โครงการได้ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรการการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ ได้แ ก่
คุณภาพอากาศเสี ยง ความสั่ นสะเทื อน การพังทลายของดิ น
คุ ณ ภาพน้ า และคุ ณ ค่ าการใช้ป ระโยชน์ ข องมนุ ษย์ อ ย่ า ง
เคร่ งครั ด เพื่ อไม่ ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาโครงการและเจ้าหน้าที่
จากบริ ษั ท ผู ้รั บ เหมาเข้ า ถ่ า ยภาพส ารวจบ้ า นข้ า งเคี ย ง
ก่อนการก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในกรณี
เมื่อมีการร้องเรี ยนว่าได้รับความเสี ยหายจากการก่อสร้ างของ
โครงการ และรวมถึงได้จดั ทาแบบบันทึกเรื่ องร้องเรี ยน และ
ติดตั้งตูร้ ั บความคิดเห็ นบริ เวณด้านหน้าโครงการด้วย เพื่ อ
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ ง ปั จจุ บ ัน ยัง ไม่ พ บข้อ
ร้องเรี ยนแต่อย่างใด

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ก-1

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 1
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อมและ
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
คุณค่ าต่ างๆ
1. ผลกระทบจากกิจกรรมการ 2. จัด ท ารั้ ว Metal Sheet ความสู ง 6 เมตร โดยติ ด ตั้ง
ป้ ายห้ ามมิ ให้ ผู ้ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งเข้าไปภายในบริ เวณ
ก่ อสร้ าง (ต่ อ)
พื้นที่ก่ อสร้ าง ซึ่ งรั้ วดังกล่าวจะเป็ นรั้ วโครงการ และ
อยู่ในพื้ นที่โครงการเท่านั้ น พร้ อมทั้งควบคุมไม่ ให้ มี
การวางกองวัสดุก่อสร้ างบริ เวณนอกรั้ วของโครงการ
โดยเด็ดขาด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- โครงการได้จั ด ท ารั้ ว Metal Sheet รอบโครงการ และ
บริ เวณรอบแนวเขตที่ ดิ น เพื่ อกั้น ขอบเขตพื้ น ที่ โครงการ
อย่างเป็ นสัดส่ วน เพื่อช่วยบดบังทัศนี ยภาพที่ ไม่เหมาะสม
ระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง ตลอดจนเพื่ อ ความเป็ นระเบี ย บ
เรี ย บร้ อ ย รวมทั้ง ลดการฟุ้ ง กระจายของฝุ่ นละออง และ
ระดั บ เสี ย ง รวมทั้ ง ได้ จัด ท าประตู ท างเข้ า - ออกพื้ น ที่
ก่ อสร้ าง เป็ นประตู เลื่ อนผ้าใบทึ บ จะปิ ดทึ บ ตลอดเวลาเปิ ด
เฉพาะเมื่อมีรถ เข้า - ออก เรี ยบร้อยแล้ว
3. ท า Chain Link ยื่ น จากอาคารขณะท าโครงสร้ า ง - โครงการได้จัด ให้ มี Chain Link ยื่ น จากอาคารขณะท า
เพื่ อกัน เศษวัสดุ ร่ วงหล่ น และจะย้ายตามไปทุ ก 2-3 โครงสร้ า งเพื่ อ กั น เศษวัส ดุ ร่ ว งหล่ น เรี ย บร้ อ ยแล้ว โดย
ชั้น
ปั จจุบนั โครงการได้ดาเนิ นการก่ อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
และได้ท าการย้า ย Chain Link ออกจากพื้ น ที่ โ ครงการ
เรี ยบร้อยแล้ว
4. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้ านและขึงตาข่ายรอบเพื่อ - โครงการได้มี ก ารแขวนนั่ ง ร้ า นและขึ ง ตาข่ า ยกั้น รอบ
ใช้ในการทาผนังภายนอก
อาคาร เพื่อใช้ในการทาผนังภายนอกอาคาร
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่ องจักรกลก่ อนนามาใช้งาน - โครงการได้ตรวจสอบ บารุ งรั กษา เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ก่ อ สร้ า งให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี อ ยู่ เสมอ ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง
6. ก าหนดให้ ใช้เครนเป็ นแบบพับ แขนได้ และแขน - ตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการมีการใช้เครนแบบพับแขน
ของเครนจะต้ อ งอยู่ เฉพาะภายในพื้ น ที่ โ ครงการ ได้ และกาหนดให้อยู่ในภายในพื้นที่ ของโครงการเท่านั้ น
เท่านั้น ไม่ล้ าไปยังพื้นที่ขา้ งเคียง
โดยไม่ล้ าไปยังพื้นที่ขา้ งเคียงโดยเด็ดขาด

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่ มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 3

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 48

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 49
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 51

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 12
- ภาคผนวก ข-2

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 51
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1. ผลกระทบจากกิจกรรม
การก่ อสร้ าง (ต่อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

7. การติ ดตั้งเครนจะต้องมี วิศวกรวิชาชี พ เป็ นผู ้รั บ รอง - โครงการจัด ให้ มี วิ ศ วกรโดยได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ
รวมทั้งวิศวกรผูค้ วบคุ มการติ ดตั้งต้องมี คุ ณ สมบัติ เช่ น วิชาชีพวิศวกรรมเรี ยบร้ อยแล้ว เป็ นผูค้ วบคุมงานก่อสร้างและ
ผ่านการฝึ กอบรมก่อนปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
การติ ด ตั้ง เครน เพื่ อ ให้ ง านออกมาตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
และแก้ไขปั ญหาหน้างานที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยทันที
8. จัดให้มีผคู ้ วบคุมการใช้เครนที่ มีประสบการณ์ และองค์
ความรู ้ ด ้านงานยกควบคุ มตลอดเวลาที่ มีก ารท างานยก
รวมถึงจัดทาแผนการยกก่อนการทางาน
9. บริ เวณทางเข้า-ออก ต้องมี เจ้าหน้ าที่ ดู แลการเข้า-ออก - โครงการจัดให้ มีเจ้าหน้ าที่รั กษาความปลอดภัยควบคุมและ
ของเจ้าหน้ าที่ คนงาน และยานพาหนะต่ างๆ ตลอด 24 อ านวยความสะดวกบริ เวณทางเข้ า - ออกโครงการตลอด
ชัว่ โมง เพื่อความปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
24 ชั่ วโมง เพื่ อ ป้ องกั น รถติ ด บริ เวณด้ า นหน้ า โครงการ
เพื่ อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้ นที่ โครงการและพื้ นที่
ใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
10. โครงการจะต้องจัดให้ให้มีวงเงินชดเชยเบื้องต้น เพื่ อ - โครงการได้ จัด ท าเป็ นประกั น ภั ย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ใช้ได้ท ันที ในกรณี ผพู ้ ักอาศัยใกล้เคี ยงได้รั บผลกระทบ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ ง หากมี บุ ค คลใดได้รั บ ผลกระทบจากการ
จากการก่อสร้างโครงการ
ก่ อ สร้ า ง โครงการจะเข้า ไปแก้ ไ ขและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
11. จัดให้มีการประกันภัยความรั บผิดชอบตามกฎหมาย ในทันที
ต่อชี วิต ร่ างกาย และทรั พ ย์สิน ของบุ คคลภายนอก และ
แสดงสาเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ าว ไว้ในที่
เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 21

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-6

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1. ผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่ อสร้ าง (ต่อ)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 5

- โครงการได้ มี ก ารจัด ท าสถิ ติ อุ บ ั ติ เหตุ ภ ายในโครงการ
เรี ยบร้อยแล้ว

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 52

- โครงการจัดให้ มีเจ้าหน้ าที่รั กษาความปลอดภัยควบคุมและ
อ านวยความสะดวกบริ เวณทางเข้า - ออกโครงการตลอด 24
ชั่ว โมง เพื่ อ ป้ องกั น รถติ ด บริ เวณด้ านหน้ า โครงการ เพื่ อ
ตรวจสอบความปลอดภั ย ภายในพื้ น ที่ โ ครงการและพื้ น ที่
ใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
15. จัด ให้ มี ไ ฟฟ้ าแสงสว่ างในเวลากลางคื น ส่ อ งรอบ - โครงการได้จดั ให้มีการเปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างในเวลากลางคืน
บริ เวณพื้ นที่ ก่ อสร้ าง รวมทั้งแนวรั้ วโครงการด้านถนน ส่ อ งรอบบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง รวมทั้งแนวรั้ วโครงการด้าน
ซอยลาดพร้าว 62
ถนนซอยลาดพร้าว 62 ตลอดระยะการก่อสร้าง

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 45

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 53

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

12. จัดให้มีเจ้าหน้ าที่ ความปลอดภัยประจาพื้นที่ ก่อสร้ าง - โครงการได้แต่ งตั้งเจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัยในการทางาน
เพื่อดูแลควบคุมการปฏิ บตั ิตามมาตรการการป้ องกันและ (จป. วิชาชีพ ) เพื่อ ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย ของพื้ น ที่
แก้ไขผลกระทบอย่างเคร่ งครัด
ทางานและคนงานในโครงการเรี ยบร้อยแล้ว
13. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ และแสดงผลการ
เกิ ดอุ บตั ิเหตุในพื้ นที่ ก่อสร้ าง เพื่อน าผลดังกล่าวมาตรวจ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิตามาตรการป้ องกัน
และแก้ไข และปรับปรุ งมาตรการให้เหมาะสมต่อไป
14. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในพื้นที่ก่อนสร้ างและบริ เวณ
เหนื อรั้ วโครงการ เพื่ อตรวจสอบความปลอดภัยภายใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1. ผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่ อสร้ าง (ต่อ)

1.4.3 ผลกระทบต่อ
คนงานก่อสร้าง

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

16. จัดให้มีถงั ดับเพลิงเคมีให้เพียงพอเพื่อเตรี ยมความ - โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงชนิ ดต่างๆไว้ภายในโครงการ
พร้อมกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้
เรี ยบร้ อยแล้ว รวมทั้งจัดให้มีคนงานคอยตรวจสอบสภาพของ
ถังเคมีด ับ เพลิ งเป็ นประจา เพื่ อให้ อ ยู่ในสภาพพร้ อ มใช้งาน
เสมอ และมี ก ารติ ด ป้ ายแนะน าการใช้อุ ป กรณ์ แ ต่ ละตัวไว้
บริ เวณที่อุ ปกรณ์ ติ ดตั้งอยู่เพื่อให้ผูท้ ี่อยู่ ใกล้ที่ เกิ ดเหตุ สามารถ
ใช้ทนั ที
17. จัดอบรมและซ้ อมการอพยพคนกรณี เพลิ งไหม้ - โครงการจัดให้มีแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั เรี ยบร้ อยแล้ว
โดยติ ดต่อประสานกับสถานี ดบั เพลิงบางกะปิ ให้ มา รวมทั้งจัดให้ มี แผนฉุ กเฉิ นกรณี เกิ ดอุ บ ัติ เหตุรุ นแรงร่ วมด้วย
จั ด อบรมและซั ก ซ้ อ มแผนอพยพหนี ไฟให้ กั บ โดยปั จจุบนั โครงการยังไม่ได้ดาเนิ นการซ้อมแผนหนี ไฟ หาก
โครงการปี ละ 1 ครั้ง
โครงการจะดาเนิ นการจาทาการประสานงานให้สถานี ดบั เพลิง
บางกะปิ มาช่วยอบรมต่อไป
1. ผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง
1. ก าหนดให้ ค นงานก่ อ สร้ า งที่ ต ้ อ งท างานใน - โครงการจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ วนบุ ค คลไว้
บริ เวณที่มีฝ่ นุ มาก เช่น บริ เวณที่มีการเปิ ดหน้าดิน การ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา และ
ผสมคอนกรี ตที่มีการผสมปูนซี เมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่ ติด ป้ ายแนะน าการท างาน ป้ ายระเบี ยบการแต่ งกาย เพื่ อ ให้
หน้ากากที่ สามารถป้ องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน คนงานปฏิ บตั ิตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกาหนดให้คนงาน
ขึ้นไปตลอดช่วงเวลาที่ทางาน เพื่อป้ องกันฝุ่นละออง ก่ อสร้ างสวมใส่ อุป กรณ์ ป้อ งกัน อัน ตรายส่ วนบุ คคลทุก ครั้ ง
ขณะปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครั ด ตามกฎระเบียบความปลอดภัย
เข้าสู่ ระบบหายใจ
ในการทางานของโครงการ

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณค่ าต่ างๆ
1.4.3 ผลกระทบต่อคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ)

มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2. ควบคุมให้มีการเปิ ดและใช้พ้นื ที่หน้างานเท่าที่จาเป็ น

- โครงการก าชับ ให้ผูร้ ั บ เหมาทาการปรั บ สภาพพื้น ที่ ของ
โครงการเฉพาะภายในพื้ น ที่ ข อบเขตที่ ดิ น ของโครงการ
เท่ านั้ น รวมทั้งจัดท ารั้ วทึ บรอบพื้ นที่โครงการและบริ เวณ
รอบแนวเขตที่ ดิน เพื่อกั้นขอบเขตพื้ นที่โครงการก่ อสร้ าง
เป็ นสัดส่ วนร่ วมด้วย
- โครงการจัด ให้ มี ค นงานคอยฉี ด พรมน้ าบริ เวณพื้ น ที่
ก่อสร้าง และบริ เวณที่ทาให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่ อสร้าง
ทั้งนี้ จะเพิ่ ม ความถี่ ในการฉี ด พรมน้ า หากในแต่ ล ะวัน มี
ปริ ม าณฝุ่นมาก ซึ่ ง จะพิ จารณาตามความเหมาะสมตาม
สภาพหน้างานต่อไป
- โครงการได้ติ ด ป้ ายจากัด ความเร็ วบริ เวณด้านหน้ าและ
ภายในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ าง ไม่ เกิ น 20 กิ โ ลเมตร/ชั่วโมง โดย
กาหนดให้ค นขับ รถบรรทุก ขนส่ งดิน วัสดุ ก่อสร้ าง จากัด
ความเร็ วตามป้ ายจากัดความเร็ วที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งกาชับ
ให้ขบั รถด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเข้าสู่ เขตชุมชนและจุดทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
- โครงการได้ท าการก ากั บ ดู แ ลและควบคุ มให้ ผูร้ ั บ เหมา
ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี
ข้อก าหนดต่ างๆตามกฎหมายที่ เจ้านายและลู ก จ้างจะต้อ ง
ปฏิบตั ิในการทางานอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งได้กาชับให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดในมาตรการการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่ งครัดร่ วมด้วย

3. ฉี ดพรมน้ าบริ เวณพื้ นที่ ก่ อสร้ างหรื อบริ เวณที่ ท าให้
เกิ ดฝุ่ นตลอดระยะเวลาก่ อสาร้ าง ทั้งนี้ จะเพิ่ มความถี่ ใน
การฉี ด พรมน้ า หากในแต่ ละวัน มี ป ริ มาณฝุ่ นมาก ซึ่ งจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป
4. ควบคุ มความเร็ วของรถที่ วิ่งในพื้ นที่ ก่อสร้ าง ไม่ให้
เกิน 25 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

5. ด าเนิ นการตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีขอ้ กาหนดต่างๆตามกฎหมายที่เจ้านายและ
ลูกจ้างจะต้องปฏิบตั ิในการทางาน

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการฯและแนว
ทางแก้ ไข
ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 2

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 15

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 10

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1

เอกสารอ้ างอิง
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อมและ
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
คุณค่ าต่ างๆ
1.4.3 ผลกระทบต่อคนงาน
6. จัด ให้ มี เจ้าหน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย (จป.) ที่ ไ ด้ รั บ - โครงการได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ก่อสร้าง (ต่อ)
ใบอนุ ญาตประจาอยู่ในพื้นที่ ก่อสร้ าง และกาชับปฏิ บ ัติ (จป.วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของพื้นที่
ตามที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด
ท างานและคนงานในโครงการเรี ยบร้ อ ยแล้ว รวมทั้ง ได้
จัด ทากฎระเบียบความปลอดภัยในงานก่ อสร้ างไว้สาหรั บ
ให้คนงานปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครั ด เพื่ อความปลอดภัยใน
การทางานร่ วมด้วย
7. โครงการประสานโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ที่ - โครงการได้จดั ให้มีการประสานโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย
อยู่ ใกล้เคี ยงโครงการ และศู นย์บริ การสาธารณสุ ข 15 4 ที่ อ ยู่ ใกล้เคี ยงโครงการ และศู น ย์บริ การสาธารณสุ ข 15
ลาดพร้ าว ที่ โครงการอยู่ในพื้ นที่ รับผิดชอบในการแจ้ง ลาดพร้าว ที่โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในการแจ้งดาเนิ น
ดาเนิ นโครงการ เพื่อสามารถเตรี ยมความพร้ อมในการ โครงการ เพื่อคอยให้การดูแลพนักงานที่อาจได้รับอุบตั ิเหตุ
เพิ่มศักยภาพในการรองรับการให้บริ การทางสุ ขภาพ
จากการท างาน หรื อเจ็บ ป่ วยระหว่างการท างานเรี ยบร้ อ ย
แล้ว ทั้งนี้ หากมีอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยหนักในระหว่างการ
ทางาน ทางโครงการจะนาส่ งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
โดยรถยนต์ ข องบริ ษัท ซึ่ งได้จัด เตรี ย มไว้ป ระจ าพื้ น ที่
ก่อสร้าง

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 5
- ภาคผนวก ข-4

- ภาคผนวก ข-12
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.4.3 ผลกระทบต่อ 2. ผลกระทบด้ านเสี ยงต่ อคนงานก่ อสร้ าง
- โค รงก ารจั ด ให้ มี ก ระจกปิ ดมิ ด ชิ ด ที่ Cabin ของ
คนงานก่อสร้าง (ต่อ)
1.จัดให้มีกระจกปิ ดมิดชิดที่ Cabin ของเครื่ องจักร/รถบรรทุก เครื่ องจักร/รถบรรทุกที่มีคนงานขับเคลื่อน อีกทั้งจัดให้
ทีมีคนงานขับเคลื่อน หากชารุ ดต้องปรับปรุ งซ่อมให้เรี ยบร้อย มีคนงานคอยตรวจสอบให้ พร้ อมใช้งานอยู่เสมอ หาก
พบว่าชารุ ดเสี ยหายหรื ออยู่ในสภาพที่ไม่พร้ อมใช้งาน
จะซ่อมแซมและปรับปรุ งซ่อมให้เรี ยบร้อย
2. จาให้มีคนงานสวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
บุ ค คลที่ ส ามารถลดระดั บ เสี ย งที่ ค นงานได้ รั บ เฉลี่ ย ตลอด ไว้ภ ายในพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ สามารถเบิ ก จ่ า ยได้
ระยะเวลาการท างาน 8 ชั่ ว โมง น้ อ ยกว่ า 85 dB(A) และ ตลอดเวลา และติดป้ ายแนะนาการทางาน ป้ ายระเบียบ
กาหนดให้คนงานใส่ อุปกรณ์ ลดเสี ยงในแต่ละช่วงกิจกรรม เช่น การแต่งกาย เพื่อให้คนงานปฏิ บตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
ช่วงปรับสภาพพื้นที่ และทาฐานราก ดังนี้
รวมถึ ง ก าหนดให้ ค นงานก่ อ สร้ า งสวมใส่ อุ ป กรณ์
2.1 คนงานที่ทางานอยู่ใกล้รถคอนกรี ตผสมเสร็ จ ที่ ระยะไม่ ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบตั ิงานอย่าง
เกิ น 3 เมตร จะต้อ งใส่ ที่ ค รอบหู (Ear Muff) ตลอดช่ วงเวลา เคร่ งครัด ตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทางาน
ทางาน 8 ชัว่ โมง
ของโครงการ
2.2 คนงานที่ ท างานอยู่ ใกล้ร ถเกลี่ ย ดิ น ที่ ร ะยะ 10 เมตร
จะต้องใส่ ปลัก๊ อุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาทางาน 8 ชัว่ โมง
2.3 คนงานที่ทางานอยู่ใกล้รถขุด ไม่จาเป็ นต้องใส่ ที่ครอบหู
(Ear Muff) หรื อปลั๊กอุ ดหู (Ear Plug) ตลอดช่ วงเวลาท างาน 8
ชัว่ โมง เนื่ องจากคนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางาน
8 ชัว่ โมง น้อยกว่า 85 dB(A)
2.4 คนงานที่ท างานอยู่ใกล้เครน ที่ระยะ 10 เมตร จะต้องใส่
ปลัก๊ อุ ดหู (Ear Plug) ตลอดเวลาท างาน 8 ชั่วโมง น้ อยกว่า 85
dB(A)

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 12
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 54
- ภาคผนวก ข-2

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
1.4.3 ผลกระทบต่ อ 3. ติดตั้งตารางสรุ ปการใส่ อุปกรณ์ ลดเสี ยงในแต่ละช่วง - โครงการได้จดั ชัว่ โมงการทางานของคนงานก่อสร้างให้มีความ
กิจกรรม และระยะห่ างจากเครื่ องจักรให้ชดั เจน
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับเสี ยงและจัดให้มีการปรั บเปลี่ยน
คนงานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
หมุนเวียนคนงานปฏิ บตั ิงานในบริ เวณที่มีแหล่งกาเนิ ดเสี ยงดัง
4. เปลี่ ย นงานให้ ค นงานหรื อ หมุ น เวี ย นสลับ หน้ า ที่
เพื่ อ ป้ อ งกัน ผลกระทบต่ อ คนงานหากการสั ม ผัสเสี ย งดังเป็ น
ระหว่างคนงานด้วยกัน เพื่ อลดระดับเสี ยงที่ คนงานได้
เวลานาน และติด ป้ ายแนะน าการท างาน ป้ ายระเบี ยบการแต่ ง
ระดับเฉลี่ยตลอดเวลาทางาน 8 ชัง่ โมง
กาย เพื่อให้คนงานปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกาหนดให้
คนงานก่ อสร้ างสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลทุ ก
ครั้ งขณะปฏิ บ ั ติ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตามกฎระเบี ย บความ
ปลอดภัยในการทางานของโครงการ
5. โครงการจะต้ อ งก าหน ดมาตรการส าหรั บ ลด - โครงการได้ทาการกากับดูแลและควบคุมให้ผรู ้ ับเหมาให้ปฏิ บตั ิ
ผลกระทบด้านเสี ยงที่คนงานจะได้รับ ให้สอดคล้องกับ ตามข้อกาหนดต่ าง ๆ ข้อกาหนดมาตรการสาหรั บลดผลกระทบ
มาตรฐานเสี ยงของกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน ด้านเสี ยงที่ คนงานจะได้รับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเสี ยงของ
ในการบริ การจัดการและดาเนิ นการด้านความปลอดภัย กฎกระทรวง เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานในการบริ การจัดการและ
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ ดาเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ความร้ อ น แสงเสว่า ง และเสี ย ง พ.ศ. 2559 รวมทั้ ง ในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงเสว่าง และเสี ยง พ.ศ. 2559
ประกาศกรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง รวมทั้ง ประกาศกรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทามาตรการอนุ รักษ์การได้ยิน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทามาตรการอนุ รักษ์การได้ยินในสถาน
ในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ประกอบกิ จการ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เดือนมิถุ นายน
เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 อย่ า งเคร่ งครั ด รวมทั้ งได้ ก าชั บ ให้ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
ข้ อ ก าหนดในมาตรการการป้ องกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่ งครัดร่ วมด้วย

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41

- ภาคผนวก ก-1
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทางสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
และคุณค่ าต่ างๆ
1.4.3 ผลกระทบต่ อคนงาน 1.มาตรการควบคุมที่แหล่ งกาเนิดความสั่ นสะเทื อน
- เลื อ กใช้เสาเข็มเจาะ เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบด้านความ
ก่ อสร้ าง (ต่ อ)
สั่นสะเทือน
- ใช้วสั ดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่ องจักร เช่ น
เครื่ องขุดเจาะ
- ใช้วสั ดุป้องกันและดูดซับการสัน่ สะเทือนหุ ้มเครื่ องมือ
- ดูแลและบารุ งเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอ
- โครงการต้องตรวจสอบเครื่ องมื อ เครื่ องจักรให้ อ ยู่ ใน
สภาพใช้ ง านได้ ดี แ ละปลอดภั ย ตามระยะการใช้ ง านที่
เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุ งเป็ นประจาทุกเดือน
2. มาตรการป้ องกันและควบคุมที่ตัวบุ คคล
- ก าหนดช่ วงเวลาท างานของคนงาน ที่ ต ้อ งท างานกั บ
เครื่ องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็ นอันตราย
โดยกาหนดเวลาการทางานปกติไม่เกิน 7 ชัว่ โมง
- ใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ส่ วนบุ ค คล เช่ น ใช้ถุ งท าเบาะที่ นั่ ง
สาหรับรถขุดเจาะ

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข

เอกสารอ้ างอิง

- โครงการได้ใช้ระบบการเจาะเสาเข็ม เพื่ อ ลดความ
สั่ น สะเทื อ น ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ คนงาน รวมถึ ง
โครงการได้ตรวจสอบ บารุ งรั กษา เครื่ องจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 20
- ภาคผนวก ข-2

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
ไว้ภ ายในพื้ นที่ โ ครงการ เพื่ อ สามารถเบิ ก จ่ า ยได้
ตลอดเวลา และติดป้ ายแนะนาการทางาน ป้ ายระเบียบ
การแต่งกาย เพื่อให้ คนงานปฏิ บตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
รวมถึ ง ก าหนดให้ ค นงานก่ อ สร้ า งสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่ งครั ด ตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทางาน
ของโครงการ

ไม่มี

- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 39
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 40
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 41
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รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการ The Excel Ladprao - Sutthisan (ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุ ทธิ สาร) ของบริ ษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ)
องค์ ประกอบทาง
มาตรการป้ องกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
สิ่ งแวดล้ อมและคุณค่ าต่ างๆ
- ตรวจสอบการท างานของคนงานที่ มีใช้เครื่ องมื อ - โครงการได้ต รวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา เครื่ อ งจัก รที่ ใช้ในการ
1.4.3 ผลกระทบต่ อ
เครื่ องจักรที่มีความสัน่ สะเทือนอย่างใกล้ชิด
ก่อสร้ างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการก่ อสร้ าง
คนงานก่ อสร้ าง (ต่ อ)
เช่ น หยอดน้ ามัน หล่ อ ลื่ น ซึ่ ง จะช่ วยลดการเสี ย ดสี ร ะหว่า ง
ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักร เป็ นต้น
- ด าเนิ นการตามมาตรการป้ องกั น และแก้ ไ ข - โครงการได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามมาตรการการป้ องกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบต่ อคนงานก่ อสร้ าง เรื่ องฝุ่นละออง เสี ยง ผลกระทบต่อทรั พยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
และความสั่นสะเทือนอย่างเคร่ งครัด
อากาศเสี ยง ความสั่ น สะเทื อนอย่ างเคร่ งครั ด เพื่ อไม่ ก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพอย่างเคร่ งครัด
- ออกแบบอาคารให้สามารรองรั บแผ่นดินไหวตาม - โครงการได้ท าการตรวจสอบการออกแบบและการก่ อ สร้ าง
กฎหมายกระทรวง เรื่ อง กาหนดการรับน้ าหนัก ความ อาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมายกระทรวง เรื่ อง ก าหนดการรั บ
ด้านทานความคงทนของอาคาร และพื้ นดิ นที่ รองรั บ น้ าหนั ก ความด้านทานความคงทนของอาคาร และพื้ น ดิ น ที่
อาค ารใน ก ารต้ า น ท าน แรงสั้ น ส ะเทื อ น ข อ ง รองรั บอาคารในการต้านทานแรงสั้ นสะเทื อนของแผ่นดิ นไหว
แผ่ น ดิ น ไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะ พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ ดว้ ยวิธีเชิงพลศาสตร์
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีเชิงพลศาสตร์
เรี ยบร้อยแล้ว

บริ ษทั เอ็นไวร์โปร จากัด (ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) (สิ้ นสุ ดช่วงการก่อสร้าง)

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ ไข
ไม่มี

เอกสารอ้ างอิง
- ภาคผนวก ข-1 รู ปที่ 12
- ภาคผนวก ข-3

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1

ไม่มี

- ภาคผนวก ก-1
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