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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำร
โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ ค ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน - นครสวรรค์) ตาบล
คลองสวนพลู อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพ้ืนที่โครงการ 5-1-39 ไร่ หรื อ 8,556
ตารางเมตร โครงการเป็ นอาคารชุดอาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 8 ชั้น
จานวน 3 อาคาร และอาคารคลับเฮ้าส์ 1 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีจานวนห้องชุ ดทั้งหมด 651 ห้อง แบ่งเป็ น
ห้องชุ ดเพื่อพักอาศัย 647 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ 4 ห้อง มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อาคารรวมกัน
ทุกชั้นทุกอาคาร 29,298.84 ตารางเมตร มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างอาคารพักอาศัยประเภทอาคารชุ ด เพื่อ
รองรับความต้องการของผูพ้ กั อาศัย ซึ่ งในปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและด้านเศรษฐกิจ
ทาให้การขยายตัวด้านธุ รกิ จในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งเป็ นศู นย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิ จ ทั้ง
ด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ ง การค้าและการท่องเที่ยว ทาให้มีผปู ้ ระกอบการจากต่างประเทศเข้า
มาประกอบธุ รกิ จและเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอยุธยามากยิ่งขึ้น จึงมีความต้องการ
ด้านที่พกั อาศัยเพิ่มสู งขึ้นตามลาดับ
โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ ค จัดทาโดย บริ ษทั สิ รีน พร๊ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด
สานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 99/173 หมู่ที่ 6 ตาบลท่ าทราย อาเภอเมื องสมุ ทรสาคร จังหวัดสมุ ท รสาคร ทั้งนี้
โครงการเข้าข่ ายที่ จะต้องศึ กษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในขั้นของการ
อนุ ญาตก่อสร้ าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรื อกิจการซึ่ งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีก าร ระเบี ยบปฏิ บ ัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2555
ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร ที่ มีจานวนห้องพักตั้งแต่
80 ห้องขึ้นไป หรื อมีพ้นื ที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้อ ม เสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม (สผ.) เพื่ อ
ดาเนิ นการพิจารณาให้ความเห็ นในขั้นขออนุ ญาตก่ อสร้ างโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้รับความเห็ นชอบ
จากส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (สผ.) แล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่
ทส 1010.5/1304 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ดังแสดงในภำคผนวก ก
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โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ ค ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “โครงการ” ได้ว่าจ้างหน่ วยงานกลาง คือ บริ ษทั
เอ็นไวร์ โปร จากัด ซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขทะเบี ย น ว-156 ดัง แสดงในภำคผนวก ข ซึ่ งต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่า “Third Party” เป็ นผูต้ รวจวัด และ
วิเคราะห์ดชั นี คุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่กาหนดไว้ในมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ในช่วงก่อสร้าง ตลอดจนเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ในช่วงก่อสร้าง
ระหว่างเดื อนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอต่อหน่ วยงานผูอ้ นุ ญาตสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้ง นี้ โครงการได้ยึ ด ถื อ และปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมถึงโครงการได้นาเสนอรายงาน
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งครั้งล่าสุ ดได้จดั ส่ งเล่มรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการฯ
ฉบับ ระหว่ า งเดื อ นมี น าคม - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 ให้ ห น่ ว ยงานผู ้อ นุ ญ าตส านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อยแล้ว ดังแสดงในภำคผนวก ค
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1.2 รำยละเอียดโครงกำร
1.2.1 ทีต่ ้งั โครงกำร
โครงการ พลัส อยุ ธ ยาพาร์ ค ตั้ง อยู่ ที่ ถ นนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 32 (บางปะอิ น นครสวรรค์) ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดาเนิ นการโดย
บริ ษทั สิ รีน พร๊ อพเพอร์ ต้ ี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ดังรู ปที่ 1-1 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
โกดังเก็บสิ นค้าสู ง 1 ชั้น จานวน 1 อาคาร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อาคารบริ ษทั แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด สาขา อยุธยา
สู ง 1 ชั้น จานวน 1 อาคาร และบ้านพักอาศัยสู ง 2 ชั้น 1 อาคาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์)
มีเขตทางด้านฝั่งซ้าย (ขาออก) กว้าง 75 เมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
พื้นที่ศูนย์การค้าอยุธยา ซิ ต้ ี พาร์ ค
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รู ปที่ 1-1 ผังแสดงที่ต้ งั โครงการ
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1.2.2 สภาพปั จจุบนั ของพื้นที่โครงการ
สภาพพื้นที่โครงการปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 1-2

รู ปที่ 1-2 สภาพปัจจุบนั ของโครงการ
1.2.3 กำรคมนำคมเข้ ำสู่ พืน้ ทีโ่ ครงกำร
การคมนาคมเข้าสู่ พ้ืนที่ โครงการจะเป็ นการเดิ นทางด้วยระบบคมนาคมทางบก โดยมา
จากกรุ งเทพมหานครใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) มุ่งหน้าขึ้นเหนื อ
เมื่อถึงศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้เบี่ยงซ้ายเพื่อใช้ทางขนาน และตรงไปประมาณ 200 เมตร
ก็จะพบพื้นที่โครงการอยูท่ างซ้ายมือ จุดสังเกตโครงการอยูถ่ ดั จากศูนย์การค้าอยุธยา ซิ ต้ ี พาร์ ค ดังรู ปที่ 1-3
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รู ปที่ 1-3 การคมนาคมเข้าสู่ พ้ืนที่โครงการ
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1.2.4 ประเภทและขนำดของโครงกำร
โครงการพลัส อยุธยาพาร์ ค เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุ ดพักอาศัย ประกอบด้วย
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 8 ชั้น จานวน 3 อาคาร และอาคารคลับเฮ้าส์ 1 ชั้น จานวน 1 อาคาร มีจานวน
ห้องชุ ดทั้ง หมด 651 ห้อง แบ่ งเป็ นห้องชุ ดเพื่ อพัก อาศัย จานวน 647 ห้อง และห้องชุ ดเพื่ อการพาณิ ช ย์
(ร้านค้า) จานวน 4 ห้อง มีที่จอดรถยนต์รวม 199 คัน
โครงการเป็ นอาคารขนาดใหญ่ จานวน 4 อาคาร ประกอบด้วย
อาคาร A มี พ้ื น ที่ ใช้ป ระโยชน์ อาคารรวม 9,292.55 ตารางเมตร มี ห้ องชุ ดทั้งหมด 216
ห้อง
อาคาร B มี พ้ื นที่ ใช้ป ระโยชน์ อาคารรวม 9,933.59 ตารางเมตร มี ห้องชุ ดทั้งหมด 212
ห้อง แบ่งเป็ นห้องชุ ดเพื่อพักอาศัยจานวน 209 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า)
จานวน 3 ห้อง
อาคาร C มี พ้ื นที่ ใช้ป ระโยชน์ อาคารรวม 9,684.00 ตารางเมตร มี ห้องชุ ดทั้งหมด 223
ห้อง แบ่งเป็ นห้องชุ ดเพื่อพักอาศัยจานวน 222 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า)
จานวน 1 ห้อง
อาคารคลับเฮ้าส์ พื้นที่ใช้ประโยชน์อาคารรวม 388.70 ตารางเมตร
มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อาคารรวมกันทุกชั้นทุกอาคาร 29,298.84 ตารางเมตร รวมจานวนห้องชุด
ทั้ง หมด 651 ห้อ ง เป็ นห้ องชุ ด เพื่ อ พัก อาศัย จานวน 647 ห้ อง และมี ห้ อ งชุ ด เพื่ อ การพาณิ ช ย์ (ร้ านค้า)
จานวน 4 ห้อง ความสู งของอาคารพักอาศัยทั้ง 3 อาคารเท่ากับ 22.95 เมตร (ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
และอาคารสู ง)
1.2.5 กำรใช้ พืน้ ทีโ่ ครงกำร
อำคำรA
ชั้นที่ 1 อำคำร A

ชั้นที่ 2 อำคำร A

เป็ นพื้นที่ โถงต้อนรับ Mail box ห้องไฟฟ้ าหลัก ห้องพักขยะ
รวม บัน ไดหนี ไ ฟ โถงลิ ฟ ต์แ ละโถงบัน ได ทางเดิ น ที่ จอด
รถยนต์ ที่กลับรถ ทางวิง่ รถ
เป็ นพื้นที่ ห้องพักรู ปแบบต่างๆ จานวน 30 ห้อง โถงลิฟต์และ
โถงบั น ได บั น ไดหนี ไ ฟ ห้ อ งขยะประจ าชั้ น ห้ อ งไฟฟ้ า
ทางเดิน
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ชั้นที่ 3-8 อำคำร A

หลังคำ อำคำร A
อำคำร B
ชั้นที่ 1 อำคำร B

ชั้นที่ 2 อำคำร B

ชั้นที่ 3-8 อำคำร B

หลังคำ อำคำร B
อำคำร C
ชั้นที่ 1 อำคำร C

ชั้นที่ 2 อำคำร C

ชั้นที่ 3-8 อำคำร C

หลังคำ อำคำร C

โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ค
(ช่วงก่อสร้าง)

เป็ นพื้นที่ ห้องพักรู ปแบบต่างๆ จานวน 31 ห้อง โถงลิฟต์และ
โถงบั น ได บั น ไดหนี ไ ฟ ห้ อ งขยะประจ าชั้ น ห้ อ งไฟฟ้ า
ทางเดิน
ถังเก็บน้ าและบันไดหนีไฟ

เป็ นพื้นที่ โถงต้อนรับ ห้องน้ ารวม สานักงานนิ ติบุคคลอาคาร
ชุ ด ไฟฟ้ าหลั ก ร้ า นค้ า 1, 2 และ 3 CO-WORKINGSPACE
Mail box บันไดขั้นชั้น 2 บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์และโถงบันได
ที่จอดรถยนต์และที่กลับรถ ทางรถวิ่ง ทางเดิน ห้องซักผ้า และ
ห้องเครื่ องปั๊ ม
เป็ นพื้นที่ ห้องพักรู ปแบบต่างๆ จานวน 23 ห้อง โถงลิฟต์และ
โถงบั น ได บั น ไดหนี ไ ฟ ห้ อ งขยะประจ าชั้ น ห้ อ งไฟฟ้ า
ทางเดิ น ห้ อ งน้ ารวม ห้ อ งฟิ ดเนส สวน บั น ไดลงชั้ น1
LOUNGE THEATER สระว่ายน้ า
เป็ นพื้นที่ ห้องพักรู ปแบบต่างๆ จานวน 31 ห้อง โถงลิฟต์และ
โถงบั น ได บั น ไดหนี ไ ฟ ห้ อ งขยะประจ าชั้ น ห้ อ งไฟฟ้ า
ทางเดิน
ถังเก็บน้ าและบันไดหนีไฟ
เป็ นพื้ น ที่ โถงต้อ นรั บ ห้ อ งไฟฟ้ า หลัก ร้ า นค้า 4 Mail box
บัน ไดหนี ไ ฟ CO-WORKINGSPACE บั น ไดขึ้ นชั้ น 2 โถง
ลิฟต์และโถงบันได ที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถ ทางวิ่งรถ ทางเดิน
ห้องซักผ้า
เป็ นพื้นที่ ห้องพักรู ปแบบต่างๆ จานวน 30 ห้อง โถงลิฟต์และ
โถงบันได บันไดหนี ไฟ ห้องขยะประจาชั้น ห้องไฟฟ้ า SAN
ทางเดิน
เป็ นพื้นที่ ห้องพักรู ปแบบต่างๆ จานวน 32 ห้อง โถงลิฟต์และ
โถงบันได บันไดหนี ไฟ ห้องขยะประจาชั้น SAN ห้องไฟฟ้ า
ทางเดิน
ถังเก็บน้ าและบันไดหนีไฟ
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อำคำรคลับเฮ้ ำส์
ชั้นที่ 1 อำคำรคลับเฮ้ ำส์ ทางเดิน Meeting Room ห้องน้ ารวม Fitness Karaoke
สระว่าย น้ า
จำนวนผู้พกั อำศัยและเจ้ ำหน้ ำทีโ่ ครงกำร
- ห้องพักพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร (จานวนผูพ้ กั อาศัยที่ 3 คน/ห้อง) จานวน
647 ห้อง คิดเป็ น 647×3 เท่ำกับ 1,941 คน
- ห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร (จานวนผูพ้ กั อาศัย
ที่ 3 คน/ห้อง) จานวน 2 ห้อง คิดเป็ น 2×3 เท่ำกับ 6 คน
- ห้องชุ ดเพื่อการพาณิ ชย์ (ร้านค้า) พื้นที่ใช้สอยเกิน 35 ตารางเมตร (จานวนผูพ้ กั อาศัยที่
5 คน/ห้อง) จานวน 2 ห้อง คิดเป็ น 2×5 เท่ำกับ 10 คน
จำนวนเจ้ ำหน้ ำทีป่ ระจำโครงกำร
- เจ้าหน้าที่ ในส านัก งานนิ ติบุ คคลอาคารชุ ด พนัก งานท าความสะอาด เจ้าหน้าที่ ดูแล
ระบบ
ไฟฟ้า ช่างซ่อมบารุ ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมพนักงานทั้งโครงการ
ประมาณ 10 คน
รวมผู้พกั อำศัยทั้งหมด (1,941+6+10+10) เท่ำกับ 1,967 คน
1.2.6 นำ้ ใช้
แหล่ ง น้ าใช้ ช่ ว งก่ อ สร้ า งของโครงการจะใช้ น้ าประปาของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขา
พระนครศรี อยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างจึงมีน้ าใช้สะดวกทั้งคนงานก่อสร้างและการก่อสร้าง
ปริ ม าณการใช้ น้ า ในการก่ อ สร้ า งโครงการจะมี ก ารใช้ น้ า ทั้ง หมด 16.46 ลู ก บาศก์ เมตร/วัน
แบ่งเป็ นน้ าใช้สาหรับคนงานก่อสร้างประมาณ 9.46 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าใช้สาหรับการก่อสร้าง เช่น
ผสมปูนสาหรับก่ออิฐ ฉาบผนัง ล้างอุปกรณ์ ประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
การสารองน้ า
โครงการจะจัดให้มีถงั สารองน้ าสาหรับใช้ก่อสร้างเป็ นถังสาเร็ จรู ป ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 2 ถัง และสาหรับใช้ของคนงานขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร อีก 2 ถัง
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1.2.7 กำรบำบัดนำ้ เสี ย
- น้ าเสี ยในช่ วงก่ อสร้ างโครงการส่ วนใหญ่จะเกิ ดจากคนงานก่อสร้ าง ประกอบด้วยน้ าเสี ยจาก
ส้วม ซึ่ งจะมีอตั ราการเกิดน้ าเสี ยประมาณ 7.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเทียบเท่าที่ร้อยละ 80 ของปริ มาณน้ า
ใช้คนงาน ยกเว้นน้ าใช้สาหรับการก่อสร้าง)
- แบ่งเป็ นน้ าเสี ยส้วมประมาณ 0.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่ 10% ของน้ าเสี ยที่เกิดขึ้น มี ค่ า BOD
ประมาณ 494 มิ ล ลิ ก รั ม/ลิ ตร และน้ าเสี ยจากการชาระล้างประมาณ 6.81 ลู ก บาศก์เมตร/วัน มี ค่ า BOD
ประมาณ 154.35 มิลลิกรัม/ลิตร
- ในการบาบัดน้ าเสี ยจากส้วมและสิ่ งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดให้มีส้วม จานวน 10 ห้อง คิด
เป็ นปริ มาณน้ าเสี ย 0.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรวมกับน้ าเสี ยจากการอาบชาระล้าง 6.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รวมเป็ น 7.57 ลู กบาศก์เมตร/วัน ค่า BOD ผสมเข้าสู่ ระบบบาบัด 250 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเลื อกใช้ระบบ
บาบัดน้ าเสี ยแบบเติ มอากาศขนาดรองรับ น้ าเสี ย 8 ลู กบาศก์เมตร/วัน ค่า BOD ขาออกจากระบบบาบัด
สุ ดท้ายประมาณ 20 มิลลิ กรัม/ลิ ตร จากนั้นน้ าทิ้งจะระบายเข้าสู่ ท่อระบายน้ าออกสู่ ถนนภาระจายอมหน้า
โครงการ
1.2.8 การระบายน้ า
- จัดให้มีแนวรางดิ น ขนาดกว้าง 0.50 เมตร รอบพื้นที่ ก่อสร้ างมี จุดระบายน้ าจากรางดิ นออกสู่
ภายนอกจานวน 2 จุด
- จัดให้มีบ่อพักน้ าบริ เวณปลายรางดินก่อนระบายออกสู่ ระบบระบายน้ าสาธารณะ เพื่อกรองเศษ
ดินและขยะ มีขนาด 0.6 × 0.6 × 0.3 เมตร
1.2.9 กำรจรำจร
ในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีรถขนส่ งดิน รถขนส่ งวัสดุก่อสร้าง ในช่วง 10.00 - 15.00 น. เว้น
วันหยุดราชการตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทัว่ ราชอาณาจักร และรถรับ-ส่ งคนงานก่อสร้างเข้า-ออก
ภายในโครงการ
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1.2.10 กำรจัดกำรมูลฝอย
ขยะจำกกำรก่อสร้ ำง
แผนหลัก ก าหนดให้ผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ างเป็ นผูด้ าเนิ นการนาขยะไปถมพื้ นที่ ที่ ตอ้ งการปรั บ ถม
ระดับ หรื อขายให้แก่ผรู ้ ับซื้ อเพื่อนาไปถมที่ดิน ทั้งนี้ ผูร้ ับเหมาจะต้องแจ้งสถานที่ทิ้งหรื อแหล่งรับซื้ อเศษ
วัสดุดงั กล่าวให้เจ้าของโครงการรับทราบทุกครั้ง และสถานที่ทิ้งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแล้ว
ตลอดจน เมื่อนาไปทิ้งแล้วจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย กรณี ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน
และพิสูจน์ทราบได้วา่ ผูร้ ับเหมาโครงการนาขยะจากโครงการไปทิ้งยังไม่หา้ มทิ้ง โครงการจะกาหนดให้มี
บทปรับและบทลงโทษ
แผนส ารอง กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถขายเศษวัส ดุ แ ก่ ผู ้รั บ ซื้ อ ที่ จ ะน าไปถมที่ ว่ า งได้ โครงการจะ
ประสานงานและเขียนคาร้องไปยังงานรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองอโยธา เพื่อเสี ยค่าธรรมเนี ยมการ
เก็บขนและกาจัด จากนั้น งานรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองอโยธา จะเข้ามาเก็บขนขยะจากการก่อสร้าง
ที่เหลือจากการคัดแยกและนามาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้ ด้วยการนาไปทิ้งศูนย์จากัดขยะของจังหวัดต่อไป
ขยะจำกคนงำนก่อสร้ ำง
-สาหรับ ขยะที่ เกิ ดขึ้ นจาดกิ จวัตรประจาวันของคนงาน จานวนประมาณ 100 คน ซึ่ งมาท างาน
แบบเช้ามาเย็นกลับ คาดว่าจะมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 150 ลิตร/วัน ใช้อตั ราการเกิดขยะ 1.5 ลิตร/คน/วัน
-โครงการได้จดั ให้มีถงั รอบรับขยะขนาด 150 ลิตร จานวน 6 ถัง วางไว้บริ เวณที่ ทาการก่อสร้ าง
เพื่อให้เทศบาลเมืองอโยธาเข้ามาเก็บขนไปกาจัดต่อไป
1.2.11 กำรใช้ ไฟฟ้ ำ
ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะใช้บริ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะ
ติ ด ตั้ง มิ เตอร์ ไ ฟฟ้ า ชั่ว คราวส าหรั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งโครงการ ซึ่ งการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาสามารถให้บริ การไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ
1.2.12 พืน้ ทีส่ ี เขียว
โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 1,972.80 ตารางเมตร โดยไม่นาพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดความกว้างไม่ถึง 1 เมตร
ส่ วนที่อยูใ่ ต้แนวอาคาร และที่ซอ้ นทับกับระบบสาธารณู ปโภค มาคิดเป็ นพื้นที่สีเขียวที่ตอ้ งจัดให้มีตาม
เกณฑ์ แต่จะปลูกไม้พมุ่ และไม้คลุมดินเพื่อความสวยงามและร่ มรื่ น โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวทั้งที่เป็ น
ไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ และหญ้า โดยปลูกไว้บริ เวณชั้นล่าง (พื้นดิน) และบนอาคาร
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