บทที่ 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ไดดําเนินการตรวจสอบมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน EIA โดยทําการสํารวจสภาพการกอสรางโครงการรวมกับ
การสัมภาษณเจาหนาที่โครงการเพื่อรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวา งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเสนอผลการปฏิบัติที่ไดมีการปฏิบัติ
จริง พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการและแนวทางการแกไขโครงการ และ
แสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการ The Bangkok Thonglor (ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561)
เงื่อนไขตามมาตรการ
1.ชวงการกอสราง
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ
- จัดทํารั้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยางเปนสัดสวน สําหรับ
ดานทิ ศเหนือซึ่งติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค
จะ
จัดเตรียมโครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความ
สูง 8 เมตร ได (กรณีสถานับฯ ประสงคใหดําเนินการ)
- ดูแลบริเวณพื้นที่กอสรางใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย
ติดตั้งปายแจงการกอสรางโครงการ รายละเอียดดังนี้
- ระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ ระยะเวลา
กอสราง ชื่อและเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมการกอสราง และเจาหนาที่ของหนวยงาน
อนุญาต (สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญจรผานไปมาสามารถ
ติดตอไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและ
แนวทางแกไข

- ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ
ความสูง 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
โครงการอยางเปนสัดสวน

- กําชับใหผูรับเหมาดูแลบริเวณพื้นที่กอสราง
ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
- ติดตั้งปาย ชื่อโครงการ ประเภทและขนาด
โครงการ ระยะเวลากอสราง ชื่อและเบอร
โทรศัพทของผูรับผิดชอบในการควบคุมการ
กอสราง และเจาหนาที่ของหนวยงานอนุญาต
(สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญจรผานไปมา
สามารถติดตอไดโดยตรง ในกรณีที่ ไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ

2-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- ติดตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ - ดําเนินการตามมาตรการ
สิ่งแวดลอมและมาตรการตดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหเห็นอยางชัดเจน
- ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนกอสรางโครงการเฉพาะ
- กําชับใหการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจน
ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเทานั้น
กอสรางโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดิน
ของโครงการเทานั้น
1.1.2 คุณภาพอากาศ
- ฝุนละออง
มาตรการดานการประชาสัมพันธ
-ติดตั้งปายแจงการกอสรางโครงการ รายละเอียดดังนี้
-ระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ ระยะเวลา
-ติดตั้งปายชื่อโครงการ ประเภทและขนาด
กอสราง ชื่อและเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบในการ โครงการ ระยะเวลากอสราง ชื่อและเบอร
ควบคุมการกอสราง และเจาหนาที่ของหนวยงาน
โทรศัพทของผูรับผิดชอบในการควบคุมการ
อนุญาต (สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง กอสราง และเจาหนาที่ของหนวยงานอนุญาต
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญจรผานไปมาสามารถ (สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง
ติดตอไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับผลกระทบจากการ
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญจรผานไปมา
กอสรางโครงการ
สามารถติดตอไดโดย ตรง ในกรณีที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ
- ติดตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ - ดําเนินการตามมาตรการ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหเห็นอยางชัดเจน
มาตรการดานการจัดการพื้นที่กอสราง
- ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยามเพื่อรับ - ดําเนินการติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่
เรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นตองหา บริเวณปอมยามเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจ
แนวทางแกไขโดยทันที
เกิดขึ้น
มาตรการดานการเตรียมและดูแลพื้นที่กอสราง
- จัดวางตําแหนงเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะกอใหเกิด - กําชับใหการจัดวางตําแหนงเครื่องจักรและ
ฝุนใหอยูหางจากผูรับฝุนมากที่สุด
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดฝุนใหอยูหางจากผูรับ
ฝุนมากที่สุด
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- ติดตั้ง Mesh Sheet ขนาด 1.8 x 5.1 เมตร ตาขาย
ขนาด 11 x 11 ตอตารางนิ้ว รอบอาคารโครงการ
ตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารโครงการ
ตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อ
ปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปยังอาคารขางเคียง

- มีการติดตั้ง Mesh Sheet ขนาด 1.8 x 5.1
เมตร ตาขายขนาด 11 x 11 ตอตารางนิ้ว
รอบอาคารโครงการตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้น
สูงสุดโดยรอบอาคารโครงการตั้งแตชั้นลาง
จนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อปองกันฝุน
ละอองฟุงกระจายไปยังอาคารขางเคียง
- ลดปริมาณน้ําไหลและน้ําโคลนบนพื้นที่กอสราง
- กําชับใหคนงานกวาดน้ําโคลนบนพื้นที่
กอสราง และใชน้ําอยางประหยัด
- ไมกองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใชไวหนางานเปน
- กําชับผูรับเหมาไมใหกองหรือเก็บเศษวัสดุที่
ระยะเวลานาน โดยจัดใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัดทุก เหลือใชไวหนางานเปนระยะเวลานาน โดยจัด
3 วัน
ใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัดทุก 3 วัน
- จัดทํารั้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร - ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยางเปนสัดสวน
ความสูง 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
สําหรับดานทิศเหนือซึ่งติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค
โครงการอยางเปนสัดสวน
จะจัดเตรียมโครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่
ความสูง 8 เมตร ได (กรณีสถาบันฯ ประสงคให
ดําเนินการ)
- จัดใหมีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนบริเวณ - กําชับใหพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตก
ดานหนาโครงการ และบริเวณใกลเคียง โดยในกรณีที่มี หลนบริเวณดานหนาโครงการ และบริเวณ
เศษดินเปยกหลนตองทําความสะอาด โดยใชน้ําฉีด
ใกลเคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกหลนตอง
และกวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
ทําความสะอาด โดยใชน้ําฉีดและกวาดพื้นให
สะอาดโดยทันที
มาตรการดานการเดินและใชเครื่องจักร
- ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงวัสดุกอสรางหิน
- กําชับรถบรรทุกที่ใชขนสงวัสดุกอสรางหิน
ทราย เพื่อปองกันการรวงหลนบนถนนที่ใชเปน
ทรายใชผาใบปดคลุมทายรถบรรทุก เพื่อ
เสนทางขนสง
ปองกันการรวงหลนบนถนนที่ใชเปน เสนทาง
ขนสง
- อุปกรณและเครื่องจักรที่มีการใชงานเปนครั้งคราวให - กําชับใหการใชอุปกรณเครื่องจักรดับเครื่อง
ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
หรือเบาเครื่องที่มีการใชงานเปนครั้งคราวให
ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่กอสรางไมใหเกิน 25 - กําชับผูขับขี่ พาหนะควบคุมความเร็วรถที่วิ่ง
กิโลเมตร /ชั่วโมง และควบคุมความเร็วรถในบริเวณ
ในพืน้ ที่กอสรางไมใหเกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
พื้นที่ชุมชนไมใหเกิน 60 กิโลมตร/ชั่วโมง
และควบคุมความเร็วรถในบริ เวณพื้นที่ชุมชน
ไมใหเกิน 60 กิโลมตร/ชั่วโมง
- กําหนดชวงเวลาขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ ในชวง - กําชับใหการขนสงโดยรถบรรทุก ขนาด 6
เวลา 09.00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุกขนาด 10 ลอ ลอ ตองอยูในชวงเวลา 09 .00- 16 .00 น.
กําหนดชวงเวลาในการขนสง 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู สําหรับรถบรรทุกขนาด 10 ลอ กําหนด
นอกชวงเวลาเรงดวน และเจาพนักงานทองที่อนุญาต ชวงเวลาในการขนสง 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู
ใหรถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได
นอกชวงเวลาเรงดวน และเจาพนักงานทองที่
อนุญาตใหรถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณ
โครงการได
- ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสงและ
- จัดใหมีการตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใช
เครื่องจักรกลอื่นๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลด
ในการขนสงและเครื่องจักรกลอื่นๆ ใหอยูใน
การเกิดมลพิษ
สภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ
มาตรการดานการใชเครื่องมือกอสราง
- ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี
เทานั้น และตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอใน
ระหวางการกอสราง
- จัดหาแหลงน้ําใช เพื่อลดฝุนใหมีความเพียงพอ
มาตรการดานการจัดการของเสีย
- กําชับใหผูรับเหมามิใหเผาทําลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่
กอสราง
มาตรการเฉพาะดานการกอสราง
- หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถาจําเปนตองทําจะตอง
ทําใหผิวคอนกรีตเปยกกอน
- การเก็บกองทรายในพื้นที่กอสรางตองเก็บในบัน
(bund) และฉีดพรมน้ําใหเปยกขึ้นเสมอ
- การนําปูนซีเมนตผงเขามาในพื้นที่กอสรางตองนําเขา
มาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด
- ในกรณีที่ตองใชปูนผงปริมาณนอยสามารถนํามาใชได
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

- กําชับใหการใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการ
บํารุงรักษาอยางดีเทานั้น และตองไดรับการ
ดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการกอสราง
- จัดใหมีถังสํารองน้ําใช เพื่อลดฝุนใหมีความ
เพียงพอ
- กําชับใหผูรับเหมามิใหเผาทําลายวัสดุมูลฝอย
ในพื้นที่กอสราง
- ดําเนินการตามมาตรการ
- มีการเก็บกองทรายในพื้นที่กอสรางเก็บในบัน
(bund) และฉีดพรมน้ําใหเปยกขึ้นเสมอ
- กําชับใหการนําปูนซีเมนตผงเขามาในพื้นที่
กอสรางตองนําเขามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด
- กําชับใหกรณีที่ตองใชปูนผงปริมาณนอย
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หลังจากใชแลวตองเก็บในถุงใหมิดชิด

สามารถนํามาใชได หลังจากใชแลวตองเก็บใน
ถุงใหมิดชิด
- จัดเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่ง - กําชับใหใชเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบ
สําเร็จรูป ที่มีการกลอคอนกรีตในพื้นที่กอสรางใหนอย สําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มีการกลอคอนกรีต
ที่สุด
ในพื้นที่กอสรางใหนอยที่สุด
มาตรการเฉพาะดานการขนดิน
- กําหนดชวงเวลาขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ ในชวง - กําชับใหการขนสงโดยรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ
เวลา 09.00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก ขนาด 10 ลอ ตองอยูในชวงเวลา 09.00-16.00 น. สําหรับ
กําหนดชวงเวลาในการขนสงในชวงเวลา 10.00-15.00 รถบรรทุกขนาด 10 ลอ กําหนดชวงเวลาใน
น. และเวลา 21.00-06.00 น. ซึ่งอยูนอกเวล าเรงดวน การขนสง 10.00-15.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลา
และเจาพนักงานตํารวจทองที่อนุญาตใหรถบรรทุก
เรงดวน และเจ าพนักงานทองที่อนุญาตให
สามารถสัญจรบริเวณโครงการได
รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได
- จัดใหมีการทําความสะอาดลอรถบรรทุกที่ขนสงกอน - จัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอรถบรรทุกที่
ออกจากบริเวณพื้นที่กอสรางทุกครั้ง เพื่อปองกันการ ขนสงกอนออกจากบริเวณพื้นที่กอสรางทุกครั้ง
ฟุงกระจายของฝุนละอองจากรถบรรทุก
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจาก
รถบรรทุก
- บริเวณปากทางเขา- ออก ตองปดทึบตลอดเวลา โดย - กําชับใหบริเวณปากทางเขา-ออก ตองปดทึบ
เปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา- ออก และตองรักษาพื้นผิวให ตลอดเวลา โดยเปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา- ออก
สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุน ตกคางจน และตองใหคนงานรักษาพื้นผิวใหสะอาด
การกอสรางแลวเสร็จ
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุน ตกคางจน
การกอสรางแลวเสร็จ
- ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิด - กําชับใหคนงานฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่
ฝุน ตลอดระยะเวลากอสราง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการ กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิ ดฝุน ตลอด
ฉีดพรมน้ํา หากในแตละวันมีปริมาณฝุนมาก ซึ่งจะ
ระยะเวลากอสราง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการ
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหนางานตอไป ฉีดพรมน้ํา หากในแตละวันมีปริมาณฝุนมาก
ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพ
หนางานตอไป
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกําชับใหผูขับ - กําชับใหควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด
รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกและ และกําชับใหผูขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม
ใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
พระราชบัญญัติจราจรทางบกและใหขับรถดวย
ความระมัดระวังเปนพิเศษ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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2. มลพิษทางอากาศ
- ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสงดินวัสดุ
กอสรางและอื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ เพื่อลด
การเกิดมลพิษ
- ไมติดเครื่องยนตทิ้งไวในขณะที่ไมไดปฏิบัติงาน
3. เสียง
- ในชวงการทําฐานรากจัดทํารั้วทึบความสูง 6 เมตร
โดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งแผนกันเสียชนิด
Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 6 เมตร เขากับรั้ว
โครงการดานทิศเหนือ ทิ ศใต และทิศตะวันตก
นอกจากนี้ จะจัดเตรียมโครงสรางรั้วดานทิศเหนือ
เพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความสูง 8 เมตรได (กรณี
สถาบันฯ ประสงคใหดําเนินการ
- กําหนดชวงเวลาทํางานที่กอใหเกิดเสียงดัง เชน การ
เจาะเสาเข็ม การกอสรางฐานราก และงานโครงสราง
เปนตน วันจันทร- เสาร ในชวงเวลา 08.00-18.00 น.
โดยจะหยุดการกอสรางตั้งแตเวลา
17.00 น. แต
ชวงเวลาหลังจากนั้นจะเปนการเก็บงานรวมถึงการทํา
ความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และใหคนงาน
กอสรางออกนอกพื้นที่โครงการกอนเวลา 18.00 น.
และใหคนงานกอสรางออกนอกพื้นที่โครงการกอนเวลา
18.00 น. แตหากมีกิ จกรรมกอสรางที่ตอเนื่องและเกิน
ชวงเวลา (เปนครั้งคราว ) อาทิ เชน การเทปูน เปนตน
ตองแจงผูที่พักอาศัยขางเคียงใหทราบลวงหนาอยาง
นอย 1 วัน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินเวลา 22.00 น.
สําหรับวันอาทิตยจะไมมีการกอสรางใดๆ สวนสถาบัน
ปรีดี พนมยงค หากมีกิจก รรมที่ตอเนื่องและเกิน
ชวงเวลา ตองแจงใหสถาบันฯ ทราบลวงหนาอยางนอย
2 วัน และเปนไปตามขอสรุปรวมกันของทั้งสองฝาย
รวมทั้งจะตองมีการประสานกับสถาบันปรีดี พนมยงค
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- จัดใหมีการตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใช
ในการขนสงดินวัสดุกอสรางและอื่นๆ ใหอยูใน
สภาพที่ดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ
- กําชับไมใหไมติดเครื่องยนตทิ้งไวในขณะที่
ไมไดปฏิบัติงาน
- ติดตั้งรั้วทึบ ชั่วคราว ความสูง 6 เมตร
โดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งแผนกันเสีย
ชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 6 เมตร
เขากับรั้วโครงการ

- กํา ชับใหกิจกรรมกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดัง
เชน การเจาะเสาเข็ม การกอสรางฐานราก และ
งานโครงสราง เปนตน วันจันทร- เสาร ในชวง
เวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการกอสราง
ตั้งแตเวลา 17.00 น. แตชวงเวลาหลังจากนั้น
จะเปนการเก็บงานรวมถึงการทําความสะอาด
จนถึงเวลา 18.00 น. และใหคนงานกอสราง
ออกนอกพื้นที่โครงการกอนเวลา 18.00 น.
และใหคนงานกอสรางออกนอกพื้นที่โครงการ
กอนเวลา 18.00 น. แตหากมีกิจกรรมกอสราง
ที่ตอเนื่องและเกินชวงเวลา (เปนครั้งคราว )
อาทิ เชน การเทปูน เปนตน ตองแจงผูที่พัก
อาศัยขางเคียงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน
แตทั้งนี้ จะตองไมเกินเวลา 22.00 น. สําหรับ
วันอาทิตยจะไมมีการกอสรางใดๆ สวนสถาบัน
ปรีดี พนมยงค หากมีกิจกรรมที่ตอเนื่องและเกิน
ชวงเวลา ตองแจงใหสถาบันฯ ทราบลวงหนา
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ในการหยุดงานที่ใชเสียงดังในบางชวงเวลาที่ทาง
สถาบันปรีดีฯ มีกิจกรรมที่ตองการความเงียบ

อยางนอย 2 วัน และเปนไปตามขอสรุปรวมกัน
ของทั้งสองฝาย รวมทัง้ จะตองมีการประสานกับ
สถาบันปรีดี พนมยงค ในการหยุดงานที่ใชเสียง
ดังในบางชวงเวลาที่ทางสถาบันปรีดีฯ มี
กิจกรรมที่ตองการความเงียบ
- กอสรางฐานรากโดยใชเสาเข็มเจาะ เพื่อปองกัน
- ดําเนินการกอสรางฐานรากโดยใชเสาเข็ม
ผลกระทบตอผูที่อยูใกลเคียง
เจาะ เพื่อปองกันผลกระทบตอผูที่อยูใกลเคียง
- ไมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันใน - กําชับไมใหทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียง
เวลาเดียวกัน
ดังพรอมกันในเวลาเดียวกัน
- ลดจํานวนของเครื่องจักรที่ใชงานบริเวณที่อยู
- กําชับใหลดจํานวนของเครื่องจักรที่ใชงาน
ใกลเคียงกัน
บริเวณที่อยูใกลเคียงกัน เพื่อลดการเกิดเสียง
ดัง
- เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสรางที่
- กําชับใหกิจกรรมตางๆที่กอใหเกิดเสียงดัง
กอใหเกิดเสียงรบกวนนอยที่สุด
เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสราง
ที่กอใหเกิดเสียงรบกวนนอยที่สุด
- อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว - กําชับใหมีการดับหรือเบาอุปกรณและ
ใหดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
เครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว
ระหวางการพัก
- ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงอยางดีเทานั้น - กําชับใหใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการดูแล
และตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการ และบํารุงอยางอยางดีระหวางการกอสราง
กอสราง
- ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวน - กําชับใหมีการบํารุงดูแลเครื่องจักรและ
ของเครื่องจักร
อุปกรณโดยใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสี
ระหวางชิ้นสวนของเครื่องจักร
- ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป
- ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็ว
เกินไป
- ผูรับเหมาควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง
- กําชับใหผูรับเหมาควบคุมคนงานกอสราง
ไมใหสงเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
รบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
- ในการขนวัสดุกอสรางเขามาในพื้น
ที่โครงการ - กําชับใหการขนวัสดุกอสรางเขามาในพื้ นที่
โครงการตองกําชับใหผูรับเหมาดําเนินการขนสงให
โครงการ โดยกําชับใหผูรับเห มาดําเนินการ
ถูกตองตามหลักการขนยาย และควบคุมคนงานไมใหมี ขนสงใหถูกตองตามหลักการขนยาย และ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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การโยนวัสดุอุปกรณกอสราง เชน เหล็กเสน ซึ่งการ
กระทําดังกลาวจะกอใหเกิดเสียงดัง
- ในชวงขึ้นโครงสรางชั้ที่ 1-13 จัดใหมีการติดตั้งแผน
กั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4
เมตร ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก
- ในชวงเก็บงานและตกแตง จัดใหมีการติดตั้งแผนกั้น
เสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Eeries ความสูง 2.4 เมตร
หางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
- ดานทิศตะวันออก ในการกอสรางชั้นที่ 1-15 ติดตั้ง
แผนกั้นเสีย งชนิด Bloxteg 2 Tuff Eeries ความสูง
2.4 เมตร หางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
- ดานทิศตะวันตก ในการกอสรางชั้นที่ 1-19 ติดตั้ง
แผนกั้นเสียงชนิดชนิด Bloxteg 2 Tuff Eeries ความ
สูง 2.4 เมตร หางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่ง
สามารถลดเสียงเมื่อผานผนังกันเสียง 55 dB (A) และ
เสียงที่ลดลงเมื่อผานผนังกั้นเสียง 55 dB (A) และเสียง
ที่ลดลง เมื่อออมผนังกันเสียงได 25.0 dB (A)
- ไมใหมีกิจกรรมกอสรางที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง เชน
การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง การบัดกรี เปนตน โดย
ใหจัดทําโรงงานภายนอกแลวจึงขนสงมาประกอบ
ภายในพื้นที่กอสรางเทานั้น
- จัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดใหมีบริษัท
ควบคุมงานกอสราง ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
เห็นชอบอยางเครงครัด โดยมีการรายงานผลอยาง
ตอเนื่องและประชาสัมพันธในพื้นที่กอสรางใหเห็นอยาง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

ควบคุมคนงานไมใหมีการโยนวัสดุอุปกรณ
กอสราง เชน เหล็กเสน ซึ่งการกระทําดังกลาว
จะกอใหเกิดเสียงดังอยางเด็ดขาด
- มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2
Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร ทางดานทิศ
เหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก ในชวงขึ้น
โครงสรางชั้ที่ 1-13
- มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2
Tuff Eeries ความสูง 2.4 เมตร หางจากจุด
กําเนิดเสียง 1 เมตร ในชวงเก็บงานและตกแตง
- มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2
Tuff Eeries ความสูง 2.4 เมตร หางจากจุด
กําเนิดเสียง 1 เมตร ทางดานทิศตะวันออก ใน
การกอสรางชั้นที่ 1-15
- มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิดชนิด Bloxteg 2
Tuff Eeries ความสูง 2.4 เมตร หางจากจุด
กําเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงเมื่อ
ผานผนังกันเสียง 55 dB (A) และเสียงที่ลดลง
เมื่อผานผนังกั้นเสียง 55 dB (A) และเสียงที่
ลดลง เมื่ออ อมผนังกันเสียงได 25.0 dB (A)
ดานทิศตะวันตก ในการกอสรางชั้นที่ 1-19
- กําชับใหกิจกรรมกอสรางที่อาจกอใหเกิด
เสียงดัง เชน การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง
การบัดกรี เปนตน โดยใหจัดทําโรงงาน
ภายนอกแลวจึงขนสงมาประกอบภายในพื้นที่
กอสรางเทานั้น
- จัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดใหมี
บริษัทควบคุมงานกอสราง ใหปฏิบัติตาม
มาตรกา รที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการเห็นชอบ
อยางเครงครัด โดยมีการรายงานผลอยาง
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ชัดเจน
- บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน ) จะตอง
ควบคุมผูรับเหมาใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
1.1.4 กอนกอสรางโครงการตองจัดใหมีเจาหนาที่จาก
บริษัทผูรับเหมา เขาพบผูพักอาศัยขางเคียงพื้น
ที่
โครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบั นปรีดีฯ เปนประจํา
ตลอดชวงเวลากอสราง และใหชื่อพรอมเบอรโทรศัพท
ติดตอได 24 ชั่วโมง เพื่อใหติดตอไดโดยตรง พรอมทั้ง
ติดตั้ งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับ
เรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นตอง
หาทางแกไขโดยทันที
- กําหนดชวงเวลาที่อาจกอใหเกิด ความสั่นสะเทือน
เชน การเจาะเสาเข็ม การทําฐานราก เปนตน วัน
จันทร- เสารในชวงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุด
การกอสรางตั้งแตเวลา 17.00 น. แตชวงเวลาหลังจาก
นั้นจะเปนการเก็บงานรวมถึงการทําความสะอาด จนถึง
เวลา 18.00 น. และใหคนงานคนงานกอสรางออกนอก
พื้นที่โคร งการกอนเวลา 18.00 น. แตหากมีกิจกรรม
กอสรางที่ตอเนื่อง และเกินชวงเวลา (เปนครั้งคราว )
อาทิเชน การเทปู น เปนตน ตองแจงผูที่อยูอาศัย
ขางเคียงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน แตทั้งนี้
จะตองไมเกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตยจะไมมี
การกอสรางใดๆ ส วนสถาบันปรีดี พนมยงค หากมี
กิจกรรมที่ตอเนื่องและเกินชวงเวลา ตองแจงใหสถาบัน
ฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 2 วัน และเปนไปตาม
ขอสรุปรวมกันของทั้งสองฝาย รวมทั้งตองมีการ
ประสานกับสถาบันฯ เปนประจําตลอดชวงเวลา
กอสราง
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
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ตอเนื่องและประชาสัมพันธในพื้นที่กอสรางให
เห็นอยางชัดเจน
- บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน )
กําชับใหผูรับเหมาใหปฏิบัติตามมาตรการอยาง
เครงครัด
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่จากบริษัท
ผูรับเหมา เขาพบผูพักอาศัยขางเคียงพื้น ที่
โครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบั นปรีดีฯ เปน
ประจําตลอดชวงเวลากอสราง และใหชื่อพรอม
เบอรโทรศัพทติดตอได 24 ชั่วโมง เพื่อให
ติดตอไดโดยตรง พรอมทั้งติดตั้งกลองรับความ
คิดเห็นที่บริเวณปอมยาม เพื่อรับเรื่องรองเรียน
ที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นตองหาทาง
แกไขโดยทันที
- กําชับใหกําหนดชวงเวลาที่อาจกอใหเกิด
ความสั่นสะเทือน เชน การเจาะเสาเข็ม การทํา
ฐานราก เปนตน วันจันทร- เสารในชวงเวลา
08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการกอสรางตั้งแต
เวลา 17.00 น. แตชวงเวลาหลังจากนั้นจะเปน
การเก็บงานรวมถึงการทําความสะอาด จนถึง
เวลา 18.00 น. และใหคนงานคนงานกอสราง
ออกนอกพื้นที่โครงการกอนเวลา 18.00 น. แต
หากมีกิจกรรมกอสรางที่ตอเนื่อง และเกิน
ชวงเวลา (เปนครั้งคราว ) อาทิเชน การเทปู น
เปนตน ตองแจงผูที่อยูอาศัยขางเคียงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน แตทั้งนี้ จะตองไม
เกินเวลา 22.00 น. สํา หรับวันอาทิตยจะไมมี
การกอสรางใดๆ สวนสถาบันปรีดี พนมยงค
หากมีกิจกรรมที่ตอเนื่องและเกินชวงเวลา ตอง
แจงใหสถาบันฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 2 วัน
และเปนไปตามขอสรุปรวมกันของทั้งสองฝาย
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รวมทั้งตองมีการประสานกับสถาบันฯ เปน
ประจําตลอดชวงเวลากอสราง
- จั ดใหมีการขุดดิน (ไมมีน้ํา ) ความกวาง 1.5 เมตร - เนื่องจากพื้นที่โครงการมีขนาดเล็ก และทาง
ความลึก 2 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินดานทิศตะวันตก โครงการไดดําเนินการทํากํา แพงกันดินซึ่ง
ซึ่งการขุดคูนั้นสามารถลดแรงสั่นสะเทือน จากการ
สามารถลดแรงสั่นสะเทือนและกันดินเพื่อไมให
กอสรางได
เคลื่อนตัว
-กอนกอสรางโครงการตองสํารวจภายถาพสภาพรั้ว
-กอนกอสรางโครงการไดจัดใหมีผูรับเหมาเขา
กําแพงบาน และตัวอาคาร เพื่อชดเชยความเสียหาย สํารวจภ ายถาพสภาพรั้วกําแพงบานและตัว
อาจเกิดขึ้น โดยตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
อาคาร เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น
- จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ
- โครงการไดจัดทําการประกันภัยความรับผิด
ชีวิตและรางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดย ตามกฎหมายตอชีวิตและรางกาย และ
ทรัพยสินของบุคคลภายนอก
แสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยไวในบริเวณ
พื้นที่กอสราง
- จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด และ
- จัดใหมีวิศวกรดูแลการกอสรางอยางใกลชิด
ควบคุมการกอสรางใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม ให และควบคุมการกอสรางใหถูกตองตามหลัก
สงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงนอยที่สุด
วิศวกรรม ใหสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง
นอยที่สุด
- นํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ - ดําเนินการตามมาตรการ
สิ่งแวดลอมของโครงการ มาติดไวบริเวณพื้นที่ โครงการ
ในที่ที่สามารถมองเห็นไดงาย
- จัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดใหมีบริษัท -จัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดใหมี
ควบคุมงานกอสราง ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไวใน บริษัทควบคุมงานกอสราง ใหปฏิบัติตาม
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
มาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ความเห็นชอบอยางเครงครัด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
อยางเครงครัด
- กอสรางอาคารโครงการโดยใชเสาเข็มเจาะ เพื่อ
- กอสรางอาคารโครงการโดยใชเสาเข็มเจาะ
ปองกันผลกระทบตอผูอยูใกลเคียง
เพื่อปองกันผลกระทบตอผูอยูใกลเคียง
ติดตั้งปายแจงการกอสรางโครงการ รายละเอียดดังนี้
- ระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ ระยะเวลา
- ติดปายระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการ
กอสราง ชื่อและเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบในการ ระยะเวลากอสราง ชื่อและเบอรโท รศัพทของ
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมการกอสราง และเจาหนาที่ของหนวยงาน
อนุญาต (สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญ จรผานไปมาสามารถ
ติดตอไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการ

ผูรับผิดชอบในการควบคุมการกอสราง และ
เจาหนาที่ของหนวยงานอนุญาต (สํานักงาน
เขตวัฒนา) ที่ควบคุมการกอสราง เพื่อใหผูที่อยู
ใกลเคียงและที่สัญจรผานไปมาสามารถติดตอ
ไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการ
- ดําเนินการตามมาตรการ

- ติดตารางสรุป มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมและมาตรการติดตามและตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเห็นอยางชัดเจน
1.1.5 การพังทลายของดิน
- โครงการตองจัดใหมีบริษัทผูรับเหมาควบคุมการ
กอสรางที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมการกอสรางใหเปนไป
ตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบอยาง
เครงครัด
- กอนกอสรางโครงการตองแจงเจา ของบานพักอาศัย /
อาคารขางเคียง โดยสํารวจ /ถายภาพสภาพรั้ว กําแพง
บานและตัวอาคารกอนกอสราง เพื่อรับผิดชอบ/ชดเชย
คาสียหาย /คาซอมแซม ใหคืนสภาพเดิมหากเกิดการ
แตกราวขึ้ นและใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่
ควบคุมการกอสราง เพื่อใหสามารถติดตอกับโ ครงการ
ไดโดยตรงและตองแจงลวงหนาอยางนอย 1 เดือน

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- โครงการตองจัดใหมีบริษัทผูรับเหมาควบคุม
การกอสรางที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมการ
กอสรางใหเปนไปตามมาตรการที่ระบุไวใน
รายงานการวิเ คราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
ไดรับความเห็นชอบอยางเครงครัด
- กอนกอสรางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่เขา
พบเจาของบานพักอาศัย /อาคารขางเคียง โดย
สํารวจ/ถายภาพสภาพรั้ว กําแพงบานและตัว
อาค ารกอนกอสราง เพื่อรับผิดชอบ /ชดเชย
คาสียหาย /คาซอมแซม ใหคืนสภาพเดิมหาก
เกิดการแตกราวขึ้นและใหหมายเลขโทรศัพท
ของเจาหนาที่ควบคุมการกอสราง เพื่อให
สามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง
- จัดใหมีบริษัทผูรับเหมาควบคุมการกอสรางที่มี
- กําชับบริษัทผูรับเหมาใหควบคุมการกอสราง
ที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมการกอสรางใหเปนไป
คุณภาพ เพื่อควบคุมการกอสรางใหเปนไปตาม
มาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ ตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบอยางเครงครัด
อยางเครงครัด
- โครงการจะทําประกันภัยกอสรางใหครอบคลุมทั้ง
- โครงการจะทําประกันภัยกอสรางให
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร สถาบันปรีดี พนมยงค ครอบคลุมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร
โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัท แลนด แอนด สถาบันปรีดี พนมยงค โดยหากมีความเสียหาย
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

เฮาส จํากัด (มหาชน ) มีหนาที่เขาไปประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับเจาหนาที่สถาบันปรีดี พนมยงค
และตองจายคาเสียหายตามจริง โดยขอตกลงนี้ถือเปน
อันสิ้นสุด หลังจากนั้น บริษัท แลนด แอนด เอาส
จํากัด (มหาชน ) จะดําเนินการเรียกรองกับบริษัท
ประกันเอง โดยมิไดเกี่ยวของกับสถาบันปรีดี พนมยงค
แตอยางใด

เกิดขึ้น บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) มีหนาที่เขาไปประเมินความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับเจาหนาที่สถาบันปรีดี พนมยงค
และตองจายคาเสียหายตามจริง โดยขอตกลงนี้
ถือเปนอันสิ้นสุด หลังจากนั้น บริษัท แลนด
แอนด เอาส จํากัด (มหาชน ) จะดําเนินการ
เรียกรองกับบริษัทประกันเอง โดยมิได
เกี่ยวของกับสถาบันปรีดี พนมยงคแตอยางใด

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

1.1.6 คุณภาพน้ํา
- จัดใหมีหองสวมสําหรับคนงานกอสรางใหเพียงพอ
จํานวน 14 หอง ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไมรบกวนผูอยู
อาศัยขางเคียง
- จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
จํานวน 1 ชุด ออกแบบใหรองรับน้ําเสีย 15 ลูกบาศก
เมตร/วัน บําบัดน้ําเสียใหมีคา BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน 20
มิลลิกรัม /ลิตร กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนน
ซอบสุขุมวิท 55 ตอไป

- ติดตั้งหองสวมสําหรับคนงานกอสรางให
เพียงพอจํานวน 14 หอง ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม
รบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
- จัดใหมีกรติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จ รูป
ชนิดเติมอากาศ จํานวน 1 ชุด ออกแบบให
รองรับน้ําเสีย 15 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ํา
เสียใหมีคา BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน 20 มิลลิกรัม /
ลิตร กอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนน
ซอบสุขุมวิท 55 ตอไป
- จัดใหมีคนงานดูแลความสะอาดหองสวมสม่ําเสมอทุก - กําชับใหคนงานดูแลความสะอาดหองสวม
สม่ําเสมอทุกวัน เพื่อไมใหเกิดกลิ่นรบกวนตอผู
วัน
อาศัยขางเคียง
- ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสํานักงานเขตวัฒนา ให - ผูรับเหมาประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
มาสูบตะกอนสวนเกินไปกําจัดเมื่อเต็ม
สํานักงานเขตวัฒนา ใหมาสูบตะกอนสวนเกิน
ไปกําจัดเมื่อเต็มทันที
- จัดใหมีพนักงานดูแลความสะอาด หองน้ํา และดูแล - กําชับใหพนักงานดูแลรวมทั้งทํา ความสะอาด
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หองน้ํา และดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค ไดแก หนู ยุง แมลงวัน
ตลอดจนหองน้ํา หองสวม โดยวิธีดังตอไปนี้
- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- ฉีดพนยากําจัดแมลงสาบ บริเวณหองน้ํา หองสวม
- ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ
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โดยฉีดพนกอนรื้อถอนหองสวม
- กําจัดยุง และแหลงเพาะธุยุง โดยใชทรายอะเบท
เพื่อกําจัดลูกน้ํา พรอมทั้ง กลบหลุมบอเปนแหลง
เพาะพันธุยุง
1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
- ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพ
อากาศ เสียง ความสั่ นสะเทือนการพังทลายของดิน
คุณภาพน้ํา และคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
อยางเครงครัด เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนาย
1.3.1 น้ําใช
- จัดใหมีการสํารองน้ําใชอยางนอย 15 ลูกบาศกเมตร/
วัน สํารองน้ําไดอยางนอย 1 วัน
- กําชับใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด
1.3.2 น้ําเสีย
- จัดใหมีหองสวมสําหรับคนงานกอสรางใหเพียงพอ
จํานวน 14 หอง ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไมรบกวนผูอยู
อาศัยขางเคียง
- จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
จํานวน 1 ชุด ออกแบบใหรองรับน้ําเสีย 15 ลูกบาศก
เมตร/วัน บําบัดน้ําเสียใหมีคา BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน 20
มิลลิกรัม /ลิตร กอ นระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนน
ซอยสุขุมวิท 55 ตอไป

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- กําจัดยุง และแหลงเพาะธุยุง โดยใช
ทรายอะเบท เพื่อกําจัดลูกน้ํา พรอมทั้งกลบ
หลุมบอเปนแหลงเพาะพันธุยุง
- ดําเนินการตามมาตรการ

- จัดใหมีถังสํารองน้ําใชอยางนอย
15
ลูกบาศกเมตร /วัน สํารองน้ําไดอยางนอย 1
วัน
- กําชับใหคนงานใชน้ําอยางประหยัด

- ติดตั้งหองสวมสําหรับคนงานกอสรางให
เพียงพอจํานวน 14 หอง ซึ่งมีลักษณะมิดชิด
ไมรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
- จัดใหมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จํานวน
1 ชุด
ออกแบบใหรองรับน้ําเสีย 15 ลูกบาศกเมตร/
วัน บําบัดน้ําเสียใหมีคา BOD ในน้ําทิ้งไมเกิน
20 มิลลิกรัม /ลิตร กอนระบายออกสูทอ
ระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 55 ตอไป
- จัดใหมีคนงานดูแลความสะอาดหองสวมสม่ําเสมอทุก - กําชับใหคนงานดูแลความสะอาดหองสวม
วัน
สม่ําเสมอทุกวัน เพื่อไมใหเกิดกลิ่นรบกวนตอผู
อาศัยขางเคียง
- ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสํานักงานเขตวัฒนา ให - ผูรับเหมาประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของ

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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เงื่อนไขตามมาตรการ

มาสูบตะกอนสวนเกินไปกําจัดเมื่อเต็ม
- จัดใหมีพนักงานดูแลความสะอาดหองน้ํา และดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค ไดแก หนู ยุง แมลงวัน
ตลอดจนหองน้ํา หองสวม โดยวิธีดังตอไปนี้
- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- ฉีดพนยากําจัดแมลงสาบ บริเวณหองน้ํา หองสวม
โดยฉีดพนกอนรื้อถอนหองสวม
- กําจัดยุง และแหลงเพาะธุยุง โดยใชทรายอะเบทเพื่อ
กําจัดลูกน้ํา พรอมทั้งกลบหลุมบอเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุง
1.3.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม
- ควบคุมการระบายน้ํา โดยจัดใหมีรองระบายน้ํา
ชั่วคราวรอบพื้นที่กอสรางโ ครงการ ความกวาง 0.5
เมตร ความลาดเอียง 1:500 รวบรวมน้ําเขาสูบอดัก
ขยะและดักตะกอนเพื่อใหเศษดินหรือเศษหิน กรวด
ทราย ที่ไหลมากับน้ําฝนตกตะกอน และระบายออกสู
ทอระบายน้ําริมถนนสุขุมวิท 55 ตอไป

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

สํานักงานเขตวัฒนา ใหมาสูบตะกอนสวนเกิน
ไปกําจัดเมื่อเต็มทันที
- กําชับใหพนักงานดูแลรวมทั้งทําความสะอาด
หองน้ํา และดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ
- กําจัดยุง และแหลงเพาะธุยุง โดยใช
ทรายอะเบท เพื่อกําจัดลูกน้ํา พรอมทั้งกลบ
หลุมบอเปนแหลงเพาะพันธุยุง

- ควบคุมการระบายน้ํา โดยจัดใหมีรองระบาย
น้ําชั่วคราวรอบพื้นที่กอสรางโครงการ ความ
กวาง 0.5 เมตร ความลาดเอียง 1:500
รวบรวมน้ําเขาสูบอดักขยะและดักตะกอน
เพื่อใหเศษดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหล
มากับน้ําฝนตกตะกอน และระบายออกสูทอ
ระบายน้ําริมถนนสุขุมวิท 55 ตอไป
- ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในรองระบายน้ํา บอดัก - กําชับใหมีคนงานดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสม
ขยะและดักตะกอนอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาห ในรองระบายน้ํา บอดักขยะและดักตะกอน
ละ 1 ครั้ง เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดอยาง
มี อยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพไมสงผลกระทบตอระบบระบายน้ําของ
เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดอยางมี
บริเวณพื้นที่โครงการ
ประสิทธิภาพไม สงผลกระทบตอระบบระบาย
น้ําของบริเวณพื้นที่โครงการ
1.3.4 การจัดการมูลฝอย
มาตรการดานการจัดการเศษวัสดุกอสราง
- ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง
- กําชับใหบรรทุกที่ใชขนสงเศษวัสดุกอสราง
เพื่อปองกันการรวงหลนบนถนน
ใชผาใบคลุมทาน รถบรรทุก เพื่อปองกันการ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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- ฉีดพรมน้ํา บริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําให
เกิดฝุน ตลอดระยะเวลากอสราง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่
ในการฉีดพรมน้ํา หากในแตละวันมีปริมาณฝุนมาก ซึ่ง
จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหนางาน
ตอไป
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด กําชับใหผูขับ
รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
และใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
- ไมนําเศษวัสดุกอสรางไ ปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือ
สถานที่ที่อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยอยูในบริเวณ
นั้น
- กําหนดชวงเวลาในการขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ
ในชวงเวลา 09.00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก ขนาด
10 ลอ กําหนดชวงเวลาในการขนสงในชวงเวลา
10.00-15.00 น. ซึ่งอยูในชวงนอกเวลาเรงดวน และ
เจาพนักงานตํารวจทองที่อนุญาตใหรถบรรทุกสามารถ
สัญจรบริเวณโครงการได
มาตรการดานการจัดการมูลฝอยจากคนงานกอสราง
- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร
จํานวน 3 ถัง รองรับมูลฝอยได 720 ลิตร วางไวใน
บริเวณพื้นที่กอสราง และในแตละวันตองจัดใหมี
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดตางๆ เพื่อให
รถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนามาเก็บขนไป
กําจัดตอไป
- กําชับใหคนงานทิ้ งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได
จัดเตรียมไวอยางเครงครัด
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

รวงหลนบนถนน
- จัดใหมีคนงานฉีดพรมน้ํา บริเวณพื้นที่
กอสรางหรือบริเวณที่ทําใหเกิดฝุน ตลอด
ระยะเวลากอสราง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการ
ฉีดพรมน้ํา หากในแตละวันมีปริมาณฝุนมาก
ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพ
หนางานตอไป
- กําชับผูขับรถบรรทุกใหควบคุมน้ําหนัก
รถบรรทุกตามพิกัด และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให
ขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
- หามไมนําเศษวัสดุกอสรางไปทิ้งในพื้นที่
สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจสงผลกระทบตอผู
พักอาศัยอยูในบริเวณนั้น
- กําหนดชวงเวลาในการขนสงรถบรรทุก
ขนาด 6 ลอในชวงเวลา 09.00-16.00 น.
สําหรับรถบรรทุก ขนาด 10 ลอ กําหนด
ชวงเวลาในการขนสงในชวงเวลา 10.0015.00 น. ซึ่งอยูในชวงนอกเวลาเรงดวน และ
เจาพนักงานตํารวจทองที่อนุญาตใหรถบรรทุก
สามารถสัญจรบริเวณโครงการได
- จัดใหมี ถัง รองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240
ลิตร แยกประเภทของขยะ จํานวน 3 ถัง และ
ยังมี ถังขยะชั่วคราวภายในพื้นที่กอส รางของ
โครงการ และในแตละวัน จัดใหมีผูรับผิดชอบ
ในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดตางๆ เพื่อใหรถ
เก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนามาเก็บ
ขนไปกําจัดตอไป
- กําชับใหคนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ
รองรับที่ไดจัดเตรียมไวอยางเครงครัด
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- จัดเตรียมเจาหนาที่คอยตรวจสอบความสะอาดของ
ที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกําชับใหพนักงาน
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
กลิ่นรบกวนผูพักอาศัยขางเคียง

- จัดเตรียมเจาหนาที่คอยตรวจสอบความ
สะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอย
และกําชับใหพนักงานปฏิบัติตามหลัก
สุขอนามัยอยางเครงครัด เพื่อปองกันกลิ่น
รบกวนผูพักอาศัยขางเคียง
- หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการสงผล
- ขณะนี้ปจจุบันทางโครงการยังไมพบปญหานี้
กระทบดานกลิ่นรบกวน โครงการตองจัดหาวิธีหรือ
หากพบปญหาบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของ
สารเคมีทางชีวภาพมาชวยกําจัดกลิ่น
โครงการสงผลกระทบดานกลิ่นรบกวน
โครงการจะจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพ
มาชวยกําจัดกลิ่น
- ควบคุมไมใหมีสัตวพาหะนําโรคในพื้นที่โครงการหาก - ควบคุมไมใหมีสัตวพาหะนําโรคในพื้นที่
พบตองกําจัดทันที
โครงการหากพบตองกําจัดทันที
1.3.5 ระบบไฟฟา
-กําชับใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
-กําชับใหคนงานใชไฟฟาอยางประหยัด
1.3.6 การปองกันอัคคีภัย
- จัดใหมีถังดับเพลิงเคมีอยางเพียงพอ เพื่อเตรียม
- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีตามจุดที่อาจเกิด
ความพรอมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
อันตราย เพื่อเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม
- ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่
- ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไว
อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถ บริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูที่อยูใกลที่
ใชไดทันที
เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
- จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม โดย - โครงการมีการฝกอบรมแผนเตรียมความ
ติดตอประสานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย ใหมาจัด
พรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22
อบรมและซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับโครงการ
พฤศจิกายน 2561 และยังมีการ จัด อบรม
Moring Talk เบื่องตนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย การใชงานอุปกรณและให
ความรูเบื้องตนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน อยูเสมอ
1.3.7 การจราจร
- ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานขางรถขนสงดิน - บริเวณดานขางรถรับ- สงคนงานโดยระบุชื่อ
วัสดุกอสราง และรถรับ- สงคนงานโดยระบุชื่อบริษัท บริษัทผูรับเหมาพรอมเบอรโทรศัพทติดตอ
ผูรับเหมาพรอมเบอรโทรศัพทติดตอ เพื่อใหผูพักอาศัย เพื่อใหผูพักอาศัยใกลเคียงและผูที่สัญจรโดยใช
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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ใกลเคียงและผูที่สัญจรโดยใชเสนทางรวมกับรถบรรทุก
ไดรับทราบขอมูลและสามารถติดตอกับผูรับเหมาได
โดยตรงในกรณีที่ไดรับความเดือดรอนจากการขนสงดิน
วัสดุกอสราง และรับ-สงคนงาน
- จัดใหมีปายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ
เขา-ออกโครงการ ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขาสูพื้นที่โครงการ
ไดอยางปลอดภัย
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยอํานวย
ความสะดวกใหกับรถที่จะเขาหรือออกโครงการ ให
สามารถเขา- ออกโครงการไดโดยสะดวกและปลอดภัย
ไมกีดขวางการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนน
ซอยทองหลอ ) ตลอดจนถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณ
ใกลเคียงโครงการ

เสนทางรวมกับรถบรรทุกไดรับทราบขอมูล
และสามารถติดตอกับผูรับเหมาไดโดยตรงใน
กรณีที่ไดรับความเดือดรอนจากการรับ- สง
คนงาน
- ติดตั้งมีปายชื่อโครงการ บริเวณดานหนา
โครง ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ใน
ระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเขาสูพื้นที่
โครงการไดอยางปลอดภัย
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอย
อํานวยความสะดวกใหกับรถที่จะเขาหรือออก
โครงการ ใหสามารถเขา- ออกโครงการได
โดยสะดวกและปลอดภัย ไมกีดขวาง
การจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอย
ทองหลอ ) ตลอดจนถนน สาธารณะอื่นๆ
บริเวณใกลเคียงโครงการ
- กําชับใหมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
และเครื่องจักรตางๆ ที่นํามา
ใชในงาน
กอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันมิให
ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหลานั้นเกิดการ
ชํารุดขณะใชงาน
- จัดใหคนงานทําความสะอาดสะอาดลอ
รถบรรทุก โดยใชน้ําฉีดกอนออกจากบริเวณ
พื้นที่กอสรางทุกครั้ง เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุนละอองจากรถบรรทุก
- ติดตั้งปายสัญญาณจราจรตางๆ อาทิ ปาย
ชะลอความเร็ว เขตกอสราง ทางชํารุด เปนตน
ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเขา- ออก
พื้นที่โครงการ
- ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และ
ปายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเขาออก
โครงการ ในระหวางการกอสราง

- ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรตางๆ ที่
นํามาใชในงานกอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ เพื่อ
ปองกันมิใหยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหลานั้นเกิดการ
ชํารุดขณะใชงาน
- จัดใหมีการทําความสะอาดลอรถบรรทุก โดยใชน้ํา
ฉีดกอนออกจากบริเวณพื้นที่กอสรางทุกครั้ง เพื่อ
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจากรถบรรทุก
- ติดตั้งปายสัญญาณจราจรตางๆ อาทิ ปายชะลอ
ความเร็ว เขตกอสราง ทางชํารุด เปนตน ทั้งในพื้นที่
โครงการและบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการ
- ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และปายจราจร
ชั่วคราวบริเวณทาง เขา-ออกโครงการ ในระหวางการ
กอสราง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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- หามจอดรถเพื่อรอขนสงดิน วัสดุกอสราง หรือรับ-สง
คนงานบนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ )
บริเวณดานหนาโครงการ ตลอดจนถนนใกลเคียง
โครงการโดยเด็ดขาด

- กําชับไมใหมีการจอดรถเพื่อรอขนสงดิน
วัสดุกอสราง หรือรับ- สง คนงานบนถนนซอย
สุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) บริเวณ
ดานหนาโครงการ ตลอดจนถนนใกลเคียง
โครงการโดยเด็ดขาด
- กําชับผูขับรถบรรทุกใหควบคุมน้ําหนัก
รถบรรทุกตามพิกัด และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให
ขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
- ควบคุมการเขา- ออกของรถขนสงคอนกรีต
สําเร็จรูปไมใหสงผลกระทบตอการ เดินรถบน
ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ ) โดย
ผูรับเหมาประสานกับหนวยงานจําหนาย
คอนกรีต รวมถึงคนขับรถขนสงคอนกรีต
สําเร็จรูปทุกคันทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
วิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลาในการออก
เดินทางของรถจากโรงผลิต โดยใหออก
สลับกันไมพรอมกันในเวลาเดียวกัน ในข ณะที่
พื้นที่กอสรางจะรายงานสถานการณที่มีพื้นที่
กอสรางเปนระยะๆ เพื่อปรับแผนสงคอนกรีต
ใหสัมพันธกันมากที่สุด
- ใชสัญญาณมือในการควบคุมรถขนสงดิน
วัสดุกอสราง และรถบรรทุกที่เขา- ออกพื้นที่
โครงการแทนการใชนกหวีด
- อบรม /ใหความรูเกี่ยวกับสัญลักษณของ
สัญญาณมือจราจรแก เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยและผูขับรถขนสงดิน วัสดุอุปกรณ
และผูขับรถบรรทุก
- กําหนดชวงเวลา ขนสงรถบรรทุก ขนาด 6
ลอ ในชวงเวลา 09.00-16.00 น. สําหรับ
รถบรรทุก ขนาด 10 ลอ กําหนดชวงเวลาใน

- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกําชับใหผู
ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทาง
บกและใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
- ควบคุมการเขา- ออกของรถขนสงคอนกรีตสําเร็จรูป
ไมใหสงผลกระทบตอการเดินรถบนถนนซอยสุขุมวิท
55 (ถนนซอยทองหลอ ) โดยผูรับเหมาตองใชวิธี
ประสานกับหนวยงานจําหนายคอนกรีต รวมถึง
คนขับรถขนสงคอนกรีตสําเร็จรูปทุกคันทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลา ใน
การออกเดินทางของรถจากโรงผลิต โดยใหออกสลับกัน
ไมพรอมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่กอสรางจะ
รายงานสถานการณที่มีพื้นที่กอสรางเปนระยะๆ เพื่อ
ปรับแผนสงคอนกรีตใหสัมพันธกันมากที่สุด

- ใชสัญญาณมือในการควบคุมรถขนสงดิน วัสดุ
กอสราง และรถบรรทุกที่เขา- ออกพื้นที่โครงการแทน
การใชนกหวีด
- อบรม/ใหความรูเกี่ยวกับสัญลักษณของสัญญาณมือ
จราจรแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและผูขับรถ
ขนสงดิน วัสดุอุปกรณและผูขับรถบรรทุก
- กําหนดชวงเวลา ขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ
ในชวงเวลา 09.00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก ขนาด
10 ลอ กําหนดชวงเวลาในการขนสงในชวงเวลา
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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10.00-15.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลาเรงดวน เปนไป การขนสงในชวงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู
ตามขอกําหนดของเจาพนักงานตํารวจทองที่อนุญาต นอกชวงเวลาเรงดว น เปนไปตามขอกําหนด
ใหรถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได
ของเจาพนักงานตํารวจทองที่อนุญาตให
รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได
- ในการเทดินตองไมใหกระบะเททายกระแทกกระบะ - กําชับใหการเทดินตองไมใหกระบะเททาย
ขาง ทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูพักอาศัยขางเคียง
กระแทกกระบะขาง ทําใหเกิดเสียงดังรบกวน
ผูพักอาศัยขางเคียง
1.4 คุณคาคุณภาพชีวิต
- ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักในพื้นที่โครงการ
- ไมอนุญาตใหคนงานกอสรางพักในพื้นที่
เด็ดขาด มีเพียงพนักงานรักษาความ ปลอดภัยดูแล โครงการเด็ดขาด มีเพียงพนักงานรักษาความ
พื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมงเทานั้น
ปลอดภัยดูแลพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง
เทานั้น
- จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแลคนงาน
- จัดใหมีหัวหนาคนงานคอยควบคุมดูแล
กอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่อยูอาศัย
คนงานกอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่
ขางเคียง
อยูอาศัยขางเคียง
- บานพักคนงานจะตั้งอยูนอกพื้นที่กอสราง (ไมอยู - บานพักคนงานตั้งอยูนอกพื้นที่กอสราง (ไม
ภายในพื้นที่กอสราง) โดยจัดใหมีรถรับ-สงคนงาน
อยูภายในพื้นที่กอสราง ) โดยจัดใหมีรถรับ- สง
คนงาน
- กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบ อยางชัดเจน - กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนกฎระเบียบอยาง
และดําเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝาฝน
ชัดเจนและดําเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการ
ฝาฝน
- ไมอนุญาตใหคนงานออกนอกพื้นที่กอสรางกอนไดรับ - ไมอนุญาตใหคนงานออกนอกพื้นที่กอสราง
อนุญาต
กอนไดรับอนุญาต
- ติดปายหามขายของบริเวณดานหนาพื้นที่กอสราง
- ติดปายหามขายของบริเวณดานหนาพื้นที่
เพื่อปองกันรถเข็นขายของใหคนงานกอสรางและ
กอสราง เพื่อปองกันรถเข็นขายของใหคนงาน
กอใหเกิดปญหาจราจรติดขัด
กอสรางและกอใหเกิดปญหาจราจรติดขัด
- กรณีคนงานกอสรางกอความเสียหายตอผูอยูอาศัย - กําชับกับผูรับเหมากรณีคนงานกอสรางกอ
ขางเคียง โครงการตองรับผิดชอบการกระทําที่เกิดขึ้น ความเสียหายตอผูอยูอาศัยขางเคียง โครงการ
ทั้งหมดของคนงาน และชดเชยคาเสียหายไมเพิกเฉย ตองรับผิดชอบการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ
โดยตองถือเปนคูกรณีโดยตรงตอผูพักอาศัยขางเคียง คนงาน และชดเชยคาเสียหายไมเพิกเฉย โดย
ตองถือเปนคู กรณีโดยตรงตอผูพักอาศัย
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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ขางเคียง
- ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อ - ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณเหนือรั้วโครงการ
ความปลอดภัยในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งเขียน เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
ขอความติดประกาศวา “บริเวณนี้อยูภายใตการจับ
ภาพของกลองวงจรปดตลอด 24 ชั่วโมง”
- จัดใหมีหมายเลขโทรศัพทสายดวน 1198 เพื่อเปนอีก - โครงการจัดใหมีปายชื่อโครงการ เบอร
ชองทางหนึ่งในการรับเรื่องรองเรียนจากผลกระทบ
ผูรับผิดชอบ บ ริเวณดานหนาโครงการ กลอง
จากการดําเนินโครงการ
รับความคิดเห็นในการรับเรื่องรองเรียนจาก
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
1.4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรการปองกันผลกระทบจากอุบัติเหตุตางๆ
- กอนการกอสรางโครงการตองจัดใหมีเจาหนาที่จาก - กอนกอสรางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่เขา
บริษัทผูรับเหมา เขาไปแจงอาคาร /บานพักอาศัยของ พบเจาของบานพักอาศัย/อาคารขางเคียง โดย
เคียง พรอมทั้งใหหมายเลขโทรศัพทของเจาหนที่
สํารวจ/ถายภาพสภาพรั้ว กําแพงบานและตัว
ควบคุมการกอสราง เพื่อมใหสามารถติดตอกับ
อาคารกอนกอสราง เพื่อรับผิดชอบ /ชดเชย
โครงการไดโดยตรงซึ่งหากไดรับแจงผลกระทบตองหา คาสียหาย /คาซอมแซม ใหคืนสภาพเดิมหาก
แนวทางแกไขโดยทันที
เกิดการแตกราวขึ้นและใหหมายเลขโทรศัพท
ของเจาหนาที่ควบคุมการกอสราง เพื่อให
สามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง
- จัดใหมี เจาหนาที่จากโครงการเขาพบผูพักอาศัย
- จัดใหมีเจาหนาที่จากโครงการเขาพบผูพัก
ขางเคียง เปนประจําตลอดชวงเวลากอสราง และใหชื่อ อาศัยขางเคียง เปนประจําตลอดชวงเวลา
พรอมเบอรโทรศัพทติดตอได 24 ชั่วโมง เพื่อใหติดตอ กอสราง และใหชื่อพรอมเบอรโทรศัพทติดตอ
ไดโดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการกอสราง ได 24 ชั่วโมง เพื่อใหติดตอไดโดยตรง เพื่อ
โครงการ พรอมทั้งติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณ สอบถามถึงผลกระทบจากการกอสราง
ปอมยามเพื่อรับเรื่ องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี
โครงการ พรอมทั้งติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
ปญหาเกิดขึ้นตองหาแนวทางแกไขโดยทันที
ที่บริเวณปอมยามเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจ
เกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นตองหาแนว
ทางแกไขโดยทันที
- จัดทํารั้วทึบ ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดิน - ติดตั้งรั้วทึบ ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขต
โครงการ สําหรับดานทิศเหนือซึ่งติด กับสถาบันปรีดี ที่ดินโครงการ สําหรับดานทิศเหนือซึ่งติดกับ
พนมยงค จะจัดเตรียมโครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถ
สถาบันปรีดี พนมยงค จะจัดเตรียมโครงสราง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รองรับรั้วความสูง 8 เมตรได (กรณีสถาบันฯ ประสงค
ใหดําเนินการ ) โดยติดตั้งปายหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของ
เขาไปภายในบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งรั้วดังกลาวจะ
เปนรั้วโครงการ และอยูในพื้นที่โครงการเทานั้น พรอม
ทั้งควบคุมไมใหมีการวางกองวัสดุกอสรางบริเวณนอก
รั้วของโครงการโดยเด็ดขาด

รั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วความสูง 8 เมตรได
(กรณีสถาบันฯ ประสงคใหดําเนินการ ) โดย
ติดตั้งปายหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไป
ภายในบริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งรั้วดังกลาวจะ
เปนรั้วโครงการ และอยูในพื้นที่โครงการ
เทานั้น และไมใหมีการวางกองวัสดุกอสราง
บริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด
- มีการจัดทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะ
ทําโครงสรางเพื่อกันเศษวัสดุรวงหลนและจะ
ยายตามไปทุก 2-3 ชั้น
- มีการจัดทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อ
ยาย Chain Link ไปแลว โดยใชโครงสราง
เหล็กขึงตาขาย
- กําชับใหใน ทุก 2-3 ชั้น มีการแขวนนั่งราน
และขึงตาขายรอบ เ พื่อใชในการทําผนัง
ภายนอก
- ดําเนินการตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรกลกอนนํามาใชงานเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
- ดําเนินการใชเครนเปนแบบพับแขนขาได
และแขนของเครนจะตองอยูเฉพาะภายใน
พื้นที่โครงการเทานั้นไมล้ําไปยังพื้นที่ขางเคียง
- จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย
น้ําเสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยาง
เพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุ
โรคหรือเกิดโรคระบาดได
- จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมี
เครื่องมืออุ ปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน
และเจาหนาที่พยาบาลสําหรับคนงานที่ทํางาน
กอสราง
- บริเวณทางเขา- ออก โครงการจัดใหมี

- ทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทําโครงสรางเพื่อ
กันเศษวัสดุรวงหลนและจะยายตามไปทุก 2-3 ชั้น
- ทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อยาย Chain Link
ไปแลว โดยใชโครงสรางเหล็กขึงตาขาย
- ทุก 2-3 ชั้น ตองแขวนนั่งรานและขึงตาขายรอบ เพื่อ
ใชในการทําผนังภายนอก
- ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกอนนํามาใชงาน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
- กําหนดใหใชเครนเปนแบบพับแขนขาได และแขน
ของเครนจะตองอยูเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเทานั้น
ไมล้ําไปยังพื้นที่ขางเคียง
- จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอยน้ําเสีย
สิ่งปฏิ กูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
- จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ
อุ ปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน แล ะเจาหนาที่
พยาบาลสําหรับคนงานที่ทํางานกอสราง
- บริเวณ ทางเขา- ออก ตองมีเจาหนาที่ดูแลการเขาOKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
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ออกของเจาหนาที่ คนงาน และพยาพาหนะตางๆ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบ
เรียบรอย

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเขาออกของเจาหนาที่ คนงาน และพยาพาหนะ
ตางๆ ตลอ ด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย
และเปนระเบียบเรียบรอย
- ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือนเพื่อใหคนงาน - ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือนเพื่อให
กอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
คนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการ
- โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุใน
ทํางานใหกับคนงาน เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย
ระหวางการทํางานใหกับคนงาน เชน หมวก
หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
นิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊ก
เสียบหู ถุงมือ เปนตน
- จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก
- จัดใหมีการอบรม Morning Talk เบื่องตน
หัวหนาคนงาน หรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยใน เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย
การกอสรางพรอมทั้งชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยใหดี การใชงานอุปกรณและใหความรูเบื้องตนหาก
ยิ่งขึ้น
เกิดเหตุฉุกเฉิน
- ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟ า และจัดเตรียม - กําชับใหควบคุมดูแลและสอดสองการใช
อุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
ไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
- ใหเขมงวดคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกันการ - กําชับใหเขมงวดคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อ
แพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือ
โรคติดตอ
- จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย - โครงการจัดใหมีการประกันภัยความ
ตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก
รับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และ
และแสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ไว ทรัพยสินของบุคคลภายนอกแลว
ในที่เปดเผยและเห็นไดงายภายในพื้นที่กอสราง
- จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูในการใชอุปกรณ
- กําชับใหมีการฝ กอบรมใหความรูในการใช
เครื่องมือ สําหรับคนงานกอสราง
อุปกรณเครื่องมือ สําหรับคนงานกอสราง
- จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําพื้นที่กอสราง - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย
เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ ประจําพื้นที่กอสรางเพื่อดูแลควบคุมการ
แกไขผลกระทบอยางเครงครัด
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบอยางเครงครัด
- ติดตั้งกลองวงจรปดภายในพื้นที่กอสราง และบริเวณ - ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดภายในพื้นที่
เหนือรั้วโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานทิศเหนือ กอสราง และบริเวณเหนือรั้วโครงการ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

ซึ่งติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค เพื่อความปลอดภัยใน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานทิศเหนือ ซึ่งติดกับ
พื้นที่ของสถาบันฯ ในจุดที่สถาบันรองขอ
สถาบันปรีดี พนมยงค เพื่อความปลอดภัยใน
พื้นที่ของสถาบันฯ
- จัดใหมีการ เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผล - โครงการจัดใหมีการเก็บสถิติการเกิด
การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กอสราง เพื่อนําผลดังกลาวมา อุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุ ใน
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตาม
พื้นที่กอสราง เพื่อนําผลดังกลาวมาตรวจ
มาตรการปองกันและแกไขและปรับปรุงมาตรการให ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตาม
เหมาะสมตอไป
มาตรการปองกันและแกไขและปรับปรุง
มาตรการใหเหมาะสมตอไป
- จัดใหมีไฟฟาแสง สวางในเวลากลางคืนสองรอบ
- จัดใหมีไฟฟาแสงสวางในเวลากลางคืนสอง
บริเวณพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอ
รอบบริเวณพื้นที่กอสรางอยางเพียงพอ
มาตรการปองกันผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจาก
เพลิงไหม
- จัดใหมีถังดับเพลิงเคมีใหเพลิงพอ เพื่อเตรียมความ - โครงการจัดใหมีถังดับเพลิงเคมีใหเพลิงพอ
พรอมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
เพื่อเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
- จัดใหมีการตรวจสอบรระบบปองกันและเตือน
- จัดใหมีการตรวจสอบถังดับเพลิงตลอด
อัคคีภัย ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการ ระยะเวลากอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดอยู
เสียหายหรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
เสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมได
ใหรีบดําเนินการแกไขทันที
-ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่
-ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไว
อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถ บริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู เ พื่อใหผูที่อยูใกลที่
ใชไดทันที
เกิดเหตุสามารถใชไดทันที
- จัดอบรมและซอมการอพยพกรณีเพลิงไหม โดย
- โครงการมีการฝกอบรมแผนเตรียมความ
ติดตอประสานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย ใหมาจัด
พรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22
อบรมและซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับโครงการ
พฤศจิกายน 2561 และยังมีการจัดอบรม
Moring Talk เบื่องตนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย การใชงานอุปกรณและให
ความรูเบื้องตนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน อยูเสมอ
มาตรการในการปองกันและแกไขขณะกอสราง
- ขณะกอสรางตามแผนงานการกอสรางที่ตองทําการ - ขณะกอสรางตามแผนงานการกอสรางที่ตอง
วิเคราะหความเสี่ยงฝายกอสรางจะตองรองขอ
ทําการวิเคราะหความเสี่ยงฝายกอสรางจะตอง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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(Request) ใหความปลอดภัยตรวจสอบวิธีการวามี
ความปลอดภัยเพียงพอตามแผนวิเคราะหความเสี่ยง
กอนที่จะกอสรางหรือดําเนินการขั้นตอนนั้นๆ

รองขอ (Request) ใหความปลอดภัย
ตรวจสอบวิธีการวามีความปลอดภัยเพียงพอ
ตามแผนวิเคราะหความเสี่ยงกอนที่จะกอสราง
หรือดําเนินการขั้นตอนนั้นๆ
- อุปกรณกอสรางที่สําคัญที่จะเกิดอุบัติเหตุตอ
บุคลากร จะตองทําก ารตรวจสอบความพรอม
ของอุปกรณแลวติดฉลากที่อุปกรณวาอนุมัติให
ใชงานได อุปกรณไหนไมพรอมใชงานใหติด
ฉลากไมใหใชงานอยางชัดเจน
- วัสดุกอสรางที่อาจจะเกิดอันตรายตอบุคลากร
จะตองตรวจสอบวิธีการใชอุปกรณปองกัน
พิเศษ รวมทั้งการกําจัดใหถูกวิธี
- ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อให
คนงานกอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
- โครงการจัดใหมีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุใน
ระหวางการทํางานใหกับคนงาน เชน หมวก
นิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบ
หู ถุงมือ เปนตน
- ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และ
จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
- กําชับใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล
เพื่อปองกันปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรค
หรือโรคติดตอ
- จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมี
เครื่องมืออุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน
และเจาหนาที่พยาบาลสําหรับคนงานที่ทํางาน
กอสราง

- อุปกรณกอสรางที่สําคัญที่จะเกิดอุบัติเหตุตอบุคลากร
จะตองทําการตรว จสอบความพรอมของอุปกรณแลว
ติดฉลากที่อุปกรณวาอนุมัติใหใชงานได อุปกรณไหนไม
พรอมใชงานใหติดฉลากไมใหใชงานอยางชัดเจน
- วัสดุกอสรางที่อาจจะเกิดอันตรายตอบุคลากรจะตอง
ตรวจสอบวิธีการใชอุปกรณปองกันพิเศษ รวมทั้งการ
กําจัดใหถูกวิธี
- ติดปายแนะนําการทํางาน ปายเตือน เพื่อใหคนงาน
กอสรางปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางการ
ทํางานใหกับคนงาน เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย
หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
- ควบคุมดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และจัดเตรียม
อุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกัน
ปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
- จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ
อุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน และเจาหนาที่
พยาบาลสําหรับคนงานที่ทํางานกอสราง

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

ภายในพื้นที่บานพักคนงานกอสราง
(พักอาศัยนอกพื้นที่โครงการ)
- ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนาพื้นที่
- ติดตั้งปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนา
บานพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผูรับเหมา
ชื่อ พืน้ ที่บานพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัท
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ผูรับเหมา /ผูควบคุมงาน พรอมเบอรโทรศัพทติดตอ
เพื่อใหผูพักอาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่บานพักคนงานไดรับ
ทราบขอมูลและสามารถติดตอกับผูรับเหมาผูควบคุม
งานไดโดยตรงใ นกรณีไดรับความเดือดรอนจาก
บานพักคนงาน

ผูรับเหมา ชื่อผูรับเหมา /ผูควบคุมงาน พรอม
เบอรโทรศัพทติดตอ เพื่อใหผูพักอาศัยอยู
ใกลเคียงพื้นที่บานพักคนงานไดรับทราบขอมูล
และสามารถติดตอกับผูรับเหมาผูควบคุมงาน
ไดโดยตรงในกรณีไดรับความเดือดรอนจาก
บานพักคนงาน
- จัดทํารั้วลอมรอบบานพักคนงานอยางเปนสัดสวน
- ติดตั้งรั้วทึบลอมรอบบานพักคนงานอยาง
ความสูงอยางนอย 2 เมตร และกําหนดใหมีทางเขา- เปนสัดสวนความสูงอยางนอย 2 เมตร และ
ออกบานพักคนงาน จํานวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและ กําหนดใหมีทางเขา- ออกบานพักคนงาน
ควบคุมการเขา-ออกของคนงานกอสราง
จํานวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการ
เขา-ออกของคนงานกอสราง
- กําหนดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลการ - จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลการเขา- ออกบานพัก
เขา-ออกบานพักคนงานกอสราง โดยคนงาน กอสราง คนงานกอสราง โดยคนงานกอสรางจะ
จะสามารถออกจากบานพักคนงานไดเมื่อไดรับอนุญาต สามารถออกจากบานพักคนงานไดเมื่อไดรับ
เทานั้น
อนุญาตเทานั้น
- กําชับใหคนงานชวยกันรักษาความสะอาดบริเวณ
- กําชับใหคนงานชวยกันรักษาความสะอาด
บานพักคนงาน
บริเวณบานพักคนงาน
จัดระเบียบคนงานไมใหสงผลกระทบตอผูพักอาศัย
ใกลเคียง ดังนี้
- หามเลนการพนัน
- หามเลนการพนัน
- การดื่มสุรา/เสพจําหนายยาเสพติด
- การดื่มสุรา/เสพจําหนายยาเสพติด
- หามนําบุคคลภายนอกเขามาศัยโดยไมไดรับอนุญาต - หามนําบุคคลภายนอกเขามาศัยโดยไมไดรับ
อนุญาต
- หามทะเลาะวิวาทหรือกอความไมสงบในบานพัก
- หามทะเลาะวิวาทหรือกอความไมสงบใน
คนงาน
บานพักคนงาน
- หามนําทรัพยสินของบริษัทฯ ออกนอกโครงการ
- หามนําทรัพยสินของบริษัทฯ ออกนอก
โครงการ
- หามใชอุปกรณไฟฟาและการใชกาซหุงตมในลักษณะ - หามใชอุปกรณไฟฟาและการใชกาซหุงตมใน
สภาพที่ปลอดภัย รวมถึงการกระทําใดๆ ที่อาจทําให ลักษณะสภาพที่ปลอดภัย รวมถึงการกระทํา
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินอยางรุนแรง
ใดๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินอยางรุนแรง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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- หามกอกองไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกันการเกิด
อัคคีภัย
- หามเลี้ยงสัตวทุกประเภท
- รักษาความสะอาดบานพัก และสถานที่ใหเปน
ระเบียบเรียบรอยสม่ําเสมอ
- การใชน้ํา ไฟฟา จะตองใชอยางประหยัด คํานึงถึง
ความปลอดภัย และปดทุกครั้งเมื่อเลิกการใชงาน

- หามกอกองไฟกอนไดรับอนุญาต เพื่อปองกัน
การเกิดอัคคีภัย
- หามเลี้ยงสัตวทุกประเภท
- รักษาความสะอาดบานพัก และสถานที่ให
เปนระเบียบเรียบรอยสม่ําเสมอ
- การใชน้ํา ไฟฟา จะตองใชอยางประหยัด
คํานึงถึงความปลอดภัย และปดทุกครั้งเมื่อเลิก
การใชงาน
- เมื่อพบเห็นเหตุการณหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ภายในพื้นที่บานพักคนงาน จะตองแจง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทันที
- หามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ใหทิ้ง
ในที่ที่กําหนดเทานั้น
- หามสงเสียงดังรบกวนผูพักอาศัย เชน เครื่อง
เสียง
- หามคนงานออกจากบานพักคนงานในยาม
วิกาลเวลา 23.00-07.00 น. (ยกเวนกรณีไดรับ
อนุญาตอยางถูกตอง)
- จัดใหมีบานพักคนงาน จํานวนไมนอยกวา
100 หอง (คิดอัตรา 2 คน/หอง)
- จัดใหมีไฟฟาแสงสวางในเวลากลางคืน สอง
รอบบริเวณอยางเพียงพอ
- จัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบ
เปยกและระบบแหง
- ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตองจัดใหมี
หองน้ํา-หองสวม ลานซักลาง ตลอดจนรานคา
- จัดใหมีทางระบายน้ําฝนอยางเพียงพอ และ
กอนปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ
จะตองมีตะแกรงดักขนะอยูในที่ที่ตรวจสอบได
- ใหมีดวงโคมและปลั๊ก อยางละ 1 ชุด ใน

- เมื่อพบเห็นเหตุการณหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจทําใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินภายในพื้นที่บานพัก
คนงาน จะตองแจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทันที
- หามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ใหทิ้งในที่ที่
กําหนดเทานั้น
- หามสงเสียงดังรบกวนผูพักอาศัย เชน เครื่องเสียง
- หามคนงานออกจากบานพักคนงานในยามวิกาลเวลา
23.00- 07 .00 น. ( ยกเวนกรณีไดรับอนุญาตอยาง
ถูกตอง)
- จัดใหมีบานพักคนงาน จํานวนไมนอยกวา 100 หอง
(คิดอัตรา 2 คน/หอง)
- จัดใหมีไฟฟาแสงสวางในเวลากลางคืน สองรอบ
บริเวณอยางเพียงพอ
- จัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปยกและ
ระบบแหง
- ภายในบริเวณบานพักคนงาน ตองจัดใหมีหองน้ําหองสวม ลานซักลาง ตลอดจนรานคา
- จัดใหมีทางระบายน้ําฝนอยางเพียงพอ และกอน
ปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ จะตองมีตะแกรง
ดักขนะอยูใ นที่ที่ตรวจสอบได
- ใหมีดวงโคมและปลั๊กอยางละ 1 ชุด ในหองพัก
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

คนงาน และระบบไฟฟาตองเปนแบบที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอ
- ใหจัดเตรียมหัวฉีดน้ําดับเพลิงมือถือแบบแหงอยาง
นอย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไวในระยะทางไมเกิน 45
เมตร
- จัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับที่พักอาศัยอยู
ในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หอง ตอ 20 คน

หองพักคนงาน และระบบไฟฟาตองเปนแบบ
ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
- ใหจัดเตรียมหัวฉีดน้ําดับเพลิงมือถือแบบแหง
อยางนอย 1 ชุด /อาคาร หรือติดตั้งไวใน
ระยะทางไมเกิน 45 เมตร
- จัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับที่พัก
อาศัยอยูในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หอง ตอ
20 คน ซึ่งเพียงพอตอความตองการ
- จัดใหมีบอเก็บน้ํา หรือถังเก็บน้ํา กอกน้ํา ใหเพียงพอ - จัดใหมีบอเก็บน้ํา หรือถังเก็บน้ํา กอกน้ํา ให
แกการอาบน้ําและซักลางเสื้อผา
เพียงพอแกการอาบน้ําและซักลางเสื้อผา
- จัดใหมีทางระบายน้ําที่ใชแลวไหลไดอยางสะดวก
- จัดใหมีทางระบายน้ําที่ใชแลวไหลไดอยาง
และเพียงพอ กอนปลอยออกสูทางระบายน้ําสาธารณะ สะดวกและเพียงพอ กอนปลอยออกสูทาง
จะตองมีตะแกรงดักขยะอยูในที่ที่ตรวจสอบได
ระบายน้ําสาธารณะจะตองมีตะแกรงดักขยะ
อยูในที่ที่ตรวจสอบได
- การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม จะตองเปนไปโดยถูก - การบําบัดน้ําเสียจากหองสวม จะตองเปนไป
สุขลักษณะกอนปลอยน้ําลนสูทางระบายน้ําสาธารณะ โดยถูกสุขลักษณะกอนปลอยน้ําลนสูทาง
ระบายน้ําสาธารณะ
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกัน
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อ
ปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
ปองกันปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรค
หรือโรคติดตอ
- ติดตั้งกลองวงจรปดภายในพื้นที่บานพักคนงาน
- ติดตั้งกลองวงจรปดภายในพื้นที่บานพัก
กอสราง ตลอดแนวรั้วบานพักคนงาน เพื่อตรวจสอบ คนงานกอสราง ตลอดแนวรั้วบานพักคนงา น
เพื่อตรวจสอบ
1.4.3 ผลกระทบตอสุขภาพ
คนงานกอสราง
- จัดอบรมและใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแล
- จัดใหมีการอบรม Morning Talk เบื่องตน
สุขอนามัยของตนเอง เชน การรับประทานอาหารที่ถูก เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย
สุขลักษณะ การดื่มน้ําที่สะอาด การชําระลางรางกาย การใชงานอุปกรณและใหความรูเบื้องตน และ
เปนประจํา เปนตน
ใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแลสุขอนามัย
ของตนเอง เชน การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การดื่มน้ําที่สะอาด การชําระลาง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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- ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว
อยางเครงครัด
- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแล
ความสะอาดภายในบริเวณบานพักคนงานอยาง
สม่ําเสมอ
- จัดหาน้ําใชระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสียสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกัน
ปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
ดานสุขภาพกายโรคระบบทางเดินหายใจ
มาตรการดานการประชาสัมพันธ
ติดตั้งปายแจงการกอสรางโครงการ รายละเอียดดังนี้
- ระบุชื่อ ประเภท และขนาดโครงการระยะเวลา
กอสราง ชื่อและเบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมการกอสรา ง และเจาหนาที่ของหนวยงาน
อนุญาต (สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญจรผานไปสามารถ
ติดตอไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

รางกายเปนประจํา เปนตน
- ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
กําหนดไวอยางเครงครัด
- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบคอยตรวจสอบ และ
ดูแลความสะอาดภายในบริเวณบานพัก
คนงานอยางสม่ําเสมอ
- จัดหาน้ําใชระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ํา
เสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ
เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือ
เกิดโรคระบาดได
- กําชับใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล
เพื่อปองกันปญหาก ารแพรกระจายของเชื้อ
โรคหรือโรคติดตอ

- ติดตั้งปายระบุชื่อ ประเภท และขนาด
โครงการระยะเวลากอสราง ชื่อและเบอร
โทรศัพทของผูรับผิดชอบในการควบคุมการ
กอสราง และเจาหนาที่ของหนวยงานอนุญาต
(สํานักงานเขตวัฒนา ) ที่ควบคุมการกอสราง
เพื่อใหผูที่อยูใกลเคียงและที่สัญจรผานไป
สามารถติดตอไดโดยตรง ในกรณีที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางโครงการ
- ดําเนินการตามมาตรการ

- ติดตารางสรุปม าตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามและตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเห็นอยางชัดเจน
มาตรการดานการจัดการพื้นที่กอสราง
- ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอมยามเพื่อรับ - ติดตั้งกลองรับความคิดเห็นที่บริเวณปอม
เรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปญหาเกิดขึ้นตองหา ยามเพื่อรับเรื่องรองเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี
แนวทางแกไขโดยทันที
ปญหาเกิดขึ้นตองหาแนวทางแกไขโดยทันที
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

มาตรการดานการเตรียมและดูแลพื้นที่กอสราง
- จัดวางตําแหนงเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะกอใหเกิด - กําชับใหจัดวางตําแหนงเครื่องจักรและ
ฝุนใหอยูหางจากผูรับฝุนมากที่สุด
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดฝุนใหอยูหางจากผูรับ
ฝุนมากที่สุด
- ติดตั้ง Mesh Sheet ขนาด 1.8 x 5.1 เมตร ตาขาย - มีการติดตั้ง Mesh Sheet ขนาด 1.8 x 5.1
ขนาด 11 x 11 ตอตารางนิ้ ว รอบอาคารโครงการ เมตร ตาขายขนาด 11 x 11 ตอตารางนิ้ว
ตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อ
รอบอาคารโครงการตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้น
ปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปยังอาคารขางเคียง
สูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อปองกันฝุนละอองฟุง
กระจายไปยังอาคารขางเคียงก
- ลดปริมาณน้ําไหลและน้ําโคลนบนพื้นที่กอสราง
- ลดปริมาณน้ําไหลและน้ําโคลนบนพื้นที่
กอสราง และจัดใหมีคนงานกวาดน้ํา โคลน
บริเวณพื้นที่โครงการใหสะอาดอยูเสมอ
- ไมกองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใชไวหนางานเปน
- กําชับไมใหกองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใชไว
ระยะเวลางาน โดยจัดใหมีรถบรรทุกมารับไปกําจัดทุก หนางานเปนระยะเวลางาน โดยจัดใหมี
3 วัน
รถบรรทุกมารับไปกําจัดทุกวัน
- จัดทํารั้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร - ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยางเปนสัดสวนสําหรับ ความสูง 6 เมต ร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
ดานทิศเหนือซึ่งติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค จะ
โครงการอยางเปนสัดสวน
จัดเตรียมโครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความ
สูง 8 เมตร (กรณีสถาบันฯ ประสงคใหดําเนินการ)
- จัดใหมีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหลนบริเวณ - โครงการจัดใหมีพนักงานกวาดเศษดิน ทราย
ดานหนาโครงการและบริเวณใกลเคียง โดยในกรณีที่มี ที่ตกหลนบริเวณดานหนาโครงการและบริเวณ
เศษดินเปยกตกหลนตองทําความสะอาด โดยใชน้ําฉีด ใกลเคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปยกตกหลน
และกวาดพื้นใหสะอาดโดยทันที
ตองทําความสะอาด โดยใชน้ําฉีดและกวาด
พื้นใหสะอาดโดยทันที
มาตรการดานการเดินและใชเครื่องจักร
- ใชผาใบคลุมรถบรรทุกที่ใชขนสงวัสดุกอสราง หิน
- กําชับใหรถบรรทุกที่ใชขนสงวัสดุกอสราง
ทราย เพื่อปองกันการรวงหลนบนถนนที่ใชเปน
หิน ทรายใชผาใบปดคลุมทายรถบรรทุก เพื่อ
เสนทางขนสง
ปองกันการรวงหลนบนถนนที่ใชเปนเสนทาง
ขนสง
-อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว - กําชับใหการใชอุปกรณและเครื่องจักรกลที่มี
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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เงื่อนไขตามมาตรการ

ใหดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่กอสรางไมใหเกิน 25
กิโลกรัม/ชั่วโมง
- กําหนดชวงเวลาขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ ในชวง
เวลา 09.00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก ขนาด 10
ลอกําหนดชวงเวลาในการขนสง 10.00-15.00 น. ซึ่ง
อยูนอกชวงเวลาเรงดวน และเจาพนักงานทองที่
อนุญาตใหรถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได

- ตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่ใชในการขนสงและ
เครื่องจักรกลอื่นๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพื่อลด
การเกิดมลพิษ
มาตรการดานการใชเครื่องมือกอสราง
- ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี
เทานั้น และตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอใน
ระหวางการกอสราง
-จัดหาแหลงน้ําที่ใช เพื่อลดฝุนใหมีความเพียงพอ
มาตรการดานการจัดการของเสียง
- กําชับผูรับเหมามิใหเผาทําลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่
กอสราง

มาตรการเฉพาะดานการกอสราง
- หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถาจําเปนตองทําจะตอง
ทําใหผิวคอนกรีตเปยกกอน
- การเก็บกองทรายในพื้นที่กอสรางตองเก็บในบัน
(bund) และฉีดพรมน้ําใหเปยกขึ้นเสมอ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

การใชงานเปนครั้งคราว ใหดับเครื่องหรือเบา
เครื่องลงระหวางการพัก
- กําชับใหควบคุมความเร็วรถที่ วิ่งในพื้นที่
กอสรางไมใหเกิน 25 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- กําชับใหการขนสงดวยรถบรรทุกกําหนด
ชวงเวลาขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ ในชวง
เวลา 09 .00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก
ขนาด 10 ลอกําหนดชวงเวลาในการขนสง
10.00-15.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลาเรงดวน
และเจาพนักงานทองที่อนุญาตใหรถบรรทุก
สามารถสัญจรบริเวณโครงการได
- กําชับใหมีการตรวจสอบเครื่องยนตของรถที่
ใชในการขนสงและเครื่องจักรกลอื่นๆ ใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ
- ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษา
อยางดีเทานั้น และตองไดรับการดูแลอยาง
สม่ําเสมอในระหวางการกอสราง
-จัดหาแหลงน้ําที่ใช เพื่อลดฝุนใหมีความ
เพียงพอ
- กําชับผูรับเหมาไมใหเผาทําลายวัสดุมูลฝอย
ในพื้นที่กอสราง โดยโครงการจัดใหมีรถขนสง
เศษวัสดุมารับไปกําจัด สวนขยะจากคนงาน
จดใหมีการรวบรวมเพื่อใหสํานักงานเขตวัฒนา
มารับไปกําจัดตอไป
- หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถาจําเปนตอง
ทําจะตองทําใหผิวคอนกรีตเปยกกอน
- มีการเก็บกองทรายในพื้นที่กอสรางเก็บใน
บัน (bund) และฉีดพรมน้ําใหเปยกขึ้นเสมอ
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มาตรการและ
แนวทางแกไข

- การนําปูนซีเมนตผงเขามาในพื้นที่กอสรางตองนําเขา - กําชับในการนําปูนซีเมนตผงเขามาในพื้นที่
มาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด
กอสรางตองนําเขามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด
และมีการปดคลุมกองวัสดุทุกครั้งหลังเลิกใช
งาน
- ในกรณีที่ตองใชปูนผงปริมาณนอยสามารถนํามาใช - ในกรณีที่ตองใชปูนผงปริมาณนอยสามารถ
ได หลังจากใชแลวตองเก็บในถุงใหมิดชิด
นํามาใชได หลังจากใชแลวตองเก็บในถุงให
มิดชิด และมีการปดคลุมกองวัสดุทุกครั้งหลัง
เลิกใชงาน
- จัดเทคนิคการกอสรางใหเปนระบบสําเร็จรูปหรือกึ่ง - กําชชับใหมีการใชเทคนิคการกอสรางใหเปน
สําเร็จรูป ที่มีการหลอคอนกรีตในพื้นที่กอสรางใหนอย ระบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป ที่มีการหลอ
ที่สุด
คอนกรีตในพื้นที่กอสรางใหนอยที่สุด
มาตรการเฉพาะดานการขนดิน
- กําหนดชวงวเลาขนสงรถบรรทุกดิน ขนาด 6 ลอ - กําชับใหการขนสงดวยรถบรรทุกกําหนด
ในชวงเวลา 09.00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก ขนาด ชวงเวลาขนสงรถบรรทุก ขนาด 6 ลอ ในชวง
10 ลอ กําหนดชวงเวลาในการขนสงในชวงเวลา
เวลา 09 .00-16.00 น. สําหรับรถบรรทุก
10.00-15.00 น. และชวงเวลาในการขนสงในชวงเวลา ขนาด 10 ลอกําหนดชวงเวลาในการขนสง
10.00-15.00 น. และเวลา 21.00-06.00 น. ซึ่งอยู 10.00-15.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลาเรงดวน
นอกเวลาเรงดวน และเจาพนักงานตํารวจทองที่
และเจาพนักงานทองที่อนุญาตใหรถบรรทุก
อนุญาตใหรถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได สามารถสัญจรบริเวณโครงการได
- จัดใหมีการทําความสะอาดลอรถบรรทุกที่ขนสงกอน - โครงการจัดใหมีคนงานทําความสะอาดลอ
ออกจากบริเวณพื้นที่กอสรางทุกครั้ง เพื่อปองกันการ รถบรรทุกที่ขนสงกอนออกจากบริเวณพื้นที่
ฟุงกระจายของฝุนละอองจากรถบรรทุก
กอสรางทุกครั้ง เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองจากรถบรรทุก
- บริเวณปากทางเขา- ออก ตองปดทึบตลอดเวลาโดย - บริเวณปากทางเขา- ออก ปดทึบตลอดเวลา
เปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา- ออก และตองรักษาพื้นผิวให โดยเปดเฉพาะเมื่อมีรถเขา-ออก และมีคนงาน
สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุน ตกคางจน ทําความสะอาดรักษาพื้นผิวใหสะอาด
การกอสรางแลวเสร็จ
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุน ตกคาง
จนการกอสรางแลวเสร็จ
- ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางหรือบริเวณที่ทําให
- โครงการจัดใหมีคนงานฉีดพรมน้ําบริเวณ
เกิดฝุนตลอดระยะเวลากอสราง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ใน พื้นที่กอสรางหรือบริเวณ ที่ทําใหเกิดฝุนตลอด
การฉีดพรมน้ํา หากในแตละวันมีปริมาณฝุนมากซึ่งจะ ระยะเวลากอสราง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

2-31

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหนางานตอไป

ฉีดพรมน้ํา หากในแตละวันมีปริมาณฝุนมาก
ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพ
หนางานตอไป
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกําชับใหผูขับ - กําชับให ผูขับรถบรรทุก ควบคุมน้ําหนัก
รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
รถบรรทุกตามพิกัด
และ ปฏิบัติตาม
และใหขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
พระราชบัญญัติจราจรทางบกและใหขับรถ
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
โรคระบบทางเดินอาหาร
- จัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดไวอยางเพียงพอ
- จัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดไวอยางเพียงพอ
- รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ําดื่ม
- รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ําดื่ม
- จัดใหมีการอบรม /ชี้แจงคนงานดานสุขลักษณะใน - จัดใหมีการอบรม Morning Talk เบื่องตน
การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ ลางมือกอน
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย
รับประทานอาหาร เปนตน
การใชงานอุปกรณและใหความรูเบื้องตน และ
ใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแลสุขอนามัย
ของตนเอง เชน การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การดื่มน้ําที่สะอาด การชําระลาง
รางกายเปนประจํา เปนตน
- จัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และกําชับใหคนงาน - จัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และกําชับ
ดูแลความสะอาดสม่ําเสมอ
ใหคนงานดูแลความสะอาดสม่ําเสมอ
โรคที่เกิดจากสัตวเปนพาหะนําโรค
- ดูแลไมใหมีแหลงน้ําทวมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่กอสราง - กํา ชับใหคนงานชวยกันดูแลไมใหมีแหลงน้ํา
และบานพักคนงาน เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุ ทวมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่กอสรางและบานพัก
ยุงหรือแหลงเชื้อโรคตางๆ
คนงาน เพื่อปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุยุง
หรือแหลงเชื้อโรคตางๆ
- จัดใหมีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับ มูลฝอยได - จัดใหมีถัง รองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร
อยางเพียงพอ และดูแลความสะอาดไมใหมีมูลฝอยลน จํานวน 3 ถัง และถัง รองรับขยะมูลฝอย
ถัง เพื่อปองกันสัตวพาหะนําโรค เชน แมลงวัน หนู
ชั่วคราวอยางเพียงพอ และดูแลความสะอาด
หรือ แมลงสาบ รบกวน
ไมใหมีมูลฝอยลนถัง เพื่อ ปองกันสัตวพาหะนํา
โรค เชน แมลงวัน หนู หรือ แมลงสาบ รบกวน
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสะอาดหองสวมและหอง - จัดใหมีคนงานรักษาความสะอาดหองสวม
อาบน้ําอยูเปนประจํา
และหองอาบน้ําอยูเปนประจํา
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-จัดใหมีหองสวมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล
- ไมอนุญาตใหเลี้ยงสัตวภายในพื้นที่บานพักคนงาน
กําจัดสัตวที่เปนพาหะนําโรค ไดแก หนู ยุง แมลงวัน
แมลงสาบ ตลอดจนหองน้ํา หองสวม หอนและหลังการ
รื้อถอนบานพักคนงาน โดยวิธีดังตอไปนี้
- ปดลอมบริเวณบานพักคนงาน โดยทําการอุดรูตางๆ
ที่อาจเปนทางหนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไวกําจัด
ตอไป
- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- ฉีดพนยากําจัดแมลงสาบ บริเวณบานพักคนงาน
หองน้ํา หองสวม โดยฉีดพนภายหลังที่คนงานยาย
ออกไปหมด
- กําจัดยุงและแหลงเพาะพันธุยุง โดยใช ทรายอะเบท
เพื่อกําจัดลูกน้ําพรอมทั้งกลบหลุมบอที่เปนแหลง
เพาะพันธุยุง
โรคที่เกิดจากคนเปนพาหะนําโรค
- จางคนงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
- ตรวจสุขภาพคนงานกอนเขาทํางานทุกครั้งและหลัง
รับเขาทํางานปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง)
- จัดระบบสาธารณูปโภคแลสาธารณูปการใหแกคนงาน
อยางถูกสุขลักษณะ เชน หองพัก หองน้ํา น้ําใช การ
ระบายน้ําเสียจากสวม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ใหมี
จํานวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

- ติดตั้งหองสวมที่สะอาดและถูกหลัก
สุขาภิบาล
- ไมอนุญาตใหเลี้ยงสัตวภายในพื้นที่บานพัก
คนงาน

- ปดลอมบริเวณบานพักคนงาน โดยทําการอุด
รูตางๆ ที่อาจเปนทางหนีของหนู แมลงสาบ
เพื่อกันไวกําจัดตอไป
- กําจัดหนู โดยวิธีวางกาวดัก หรือใชสารเคมี
- ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ

- กําจัดยุงและแหลงเพาะพันธุยุง โดยใช
ทรายอะเบท เพื่อกําจัดลูกน้ําพรอมทั้งกลบ
หลุมบอที่เปนแหลงเพาะพันธุยุง

- จางคนงานที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น
- มีการตรวจสุขภาพคนงาน ป
2561 ณ
โรงพยาบาลเพชรเกษม
- โครการจัดใหมีะบบสาธารณูปโภคแล
ะ
สาธารณูปการใหแกคนงานอยางถูกสุขลักษณะ
เชน หองพัก หองน้ํา น้ําใช การระบายน้ําเสีย
จากสวม ถังรอ งรับมูลฝอย ฯลฯ ใหมีจํานวน
และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- อบรมใหความรูแกคนงานถึงวิธีปองกันโรคติดตอทาง - อบรมใหความรูแกคนงานถึงวิธีปองกัน
เพศสัมพันธที่ถูกตอง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ถูกตอง
- ในชวงการทําฐานรากจัดทํารั้วทึบความสูง 6 เมตร - ดําเนินการทําฐานรากจั ดทํารั้วทึบชั่วคราว
โดยรอบแนวเขตที่ดิน และติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด
ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน และ
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 6 เมตร เขากับรั้ว ติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff
โครงการดานทิศเหนือเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความ Series ความสูง 6 เมตร เขากับรั้วโครงการ
สูง 8 เมตร (กรณีสถาบัน ฯ ประสงคใหดําเนินการ)
ดานทิศเหนือเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความ
สูง 8 เมตร (กรณีสถาบัน ฯ ประสงคให
ดําเนินการ)
- กําหนดชวงเวลาทํางานที่กอใหเ กิดเสียงดัง เชน การ - กําชับใหกําหนดชวงเวลาทํางานที่กอใหเกิด
เจาะเสาเข็ม การกอสรางฐานราก และงานโครงสราง เสียงดัง เชน การเจาะเสาเข็ม การกอสรางฐาน
เปนตน วันจันทร- เสาร ในชวงเวลา 08.00-18.00 น. ราก และงานโครงสราง เปนตน วันจันทร-เสาร
โดยจะหยุดการกอสรางตั้งแตเวลา
17.00 น. แต ในชวงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการ
ชวงเวลาหลังจากนั้นจะเปนการเก็บงานรวมถึงการทํา กอสรางตั้งแตเวลา 17.00 น. แตชวงเวลา
ความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และใหคนงาน หลังจากนั้นจะเปนการเก็บงานรวมถึงการทํา
กอสรางออกนอกพื้นที่โครงการกอนเวลา 18.00 น. แต ความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให
หากมีกิจกรรมการกอสรางที่ตอเนื่องและเกินชวงเวลา คนงานกอสรางออกนอกพื้นที่โครงการกอน
(เปนครั้งคราว) อาทิเชน การเทปูน เปนตน ตองแจงผูที่ เวลา 18.00 น. แตหากมีกิจกรรมการกอสราง
อยูอาศัยขางเคียงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน แต ที่ตอเนื่อง และเกินชวงเวลา (เปนครั้งคราว )
ทั้งนี้ จะตองไมเกินเวลา 22.00 น. สําหรับวันอาทิตยจะ อาทิเชน การเทปูน เปนตน ตองแจงผูที่อยู
ไมมี การกอสรางใดๆ รวมทั้งจะตองมีการประสานงาน อาศัยขางเคียงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1
กับสถาบันปรีดรฯ ในการหยุดงานที่ใชเสียงดังในบาง วัน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินเวลา 22 .00 น.
ชวงเวลาที่ทางสถาบันฯ มีกิจกรรมที่ตองการความเงียบ สําหรับวันอาทิตยจะไมมีการกอสรางใดๆ
รวมทั้งจะตองมีการประสานงานกับสถาบันปรี
ดรฯ ในการหยุดงานที่ใ ชเสียงดังในบาง
ชวงเวลาที่ทางสถาบันฯ มีกิจกรรมที่ตองการ
ความเงียบ
- กอสรางฐานรากโดยใชเสาเข็มเจาะ เพื่อปองกัน
- ดําเนินการกอสรางฐานรากโดยใชเสาเข็ม
ผลกระทบตอผูอยูใกลเคียง
เจาะ เพื่อปองกันผลกระทบตอผูอยูใกลเคียง
- ไมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังพรอมกันใน - กําชับไมใหไมทํากิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิด
เวลาเดียวกัน
เสียงดังพรอมกันในเวลาเดียวกัน
- ลดจํานวนของเครื่องจักรที่ใชงานบริเวณที่อยู
- กําชับใหลดจํานวนของเครื่องจักรที่ใชงาน
ใกลเคียงกัน
บริเวณที่อยูใกลเคียงกัน
- เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการกอสรางที่
- กําชับใหเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ และ
กอใหเกิดเสียงรบกวนนอยที่สุด
วิธีการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงรบกวนนอย
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- อุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใชงานเปนครั้งคราว
ใหดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวางการพัก
- ใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี
เทานั้น และตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอใน
ระหวางการกอสราง

- ใชน้ํามันหลอลื่นชวยลดการเสียดสีระหวางชิ้นสวน
ของเครื่องจักร
- ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็วเกินไป
- ผูรับเหมาควบคุมคนงานกอสรางไมใหสงเสียงดัง
รบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
- ในการขนสงวัสดุกอสรางเขามาในพื้นที่โครงการ
โครงการตองกําชับผูรับเหมาใหดําเนินการขนสงให
ถูกตองตามหลักการขนยาย และควบคุมคนงานไมใหมี
การโยนวัสดุ อุปกรณกอสราง เชน เหล็กเสน ซึ่งการ
กระทําดังกลาวจะกอใหเกิดเสียงดัง
- ในชวงขึ้นโครงสรางชั้นที่ 1-13 จัดใหมีการติดตั้งแผน
กั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4
เมตร ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก
-ในชวงเก็บงานและตกแตง จัดใหมีการติดตั้งแผนกั้น
เสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ดังนี้
-ดานทิศเหนือและทิศใต ในการกอสรางชั้นที่ 1-20
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ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

ที่สุด และใชวัสดุชวยลดความดังของเสียงอีก
ดวย
- กําชับใหอุปกรณและเครื่องจักรกลที่มีการใช
งานเปนครั้งคราว ใหดับเครื่องหรือเบาเครื่อง
ลงระหวางการพัก
- กําชับใหใชอุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการ
บํารุงรักษาอยางดีเทานั้น และตองไดรับการ
ดูแลอยางสม่ําเสมอในระหวางการกอสรางใช
อุปกรณเครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยาง
ดีเทานั้น และตองไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ
ในระหวางการกอสราง
- กําชับใหมีการใชน้ํามันหลอลื่นตามความ
เหมาะสม เพื่อชวยลดการเสียดสีระหวาง
ชิ้นสวนของเครื่องจักร
- ไมใชเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีอัตราเร็ว
เกินไป
- กําชับผูรับเหมาใหควบคุมคนงานกอสราง
ไมใหสงเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
- กําชับผูรับเหมาในการขนสงวัสดุกอสรางเขา
มาในพื้นที่โครงการ ตองใหดําเนินการขนสงให
ถูกตองตามหลักการขนยาย และควบคุม
คนงานไมใหมีการโยนวัสดุ อุปกรณกอสราง
เชน เหล็กเสน ซึ่งการกระทําดังกลาวจะ
กอใหเกิดเสียงดังเด็ดขาด
- มีการจัดใหมีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด
Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร
ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก
ในชวงขึ้นโครงสรางชั้นที่ 1-13
- จัดใหมีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg
2 Tuff Series ดังนี้ ในชวงเก็บงานและตกแตง
- มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2
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ติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความ Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร หางจากจุด
สูง 2.4 เมตร หางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
กําเนิดเสียง 1 เมตร ดานทิศเหนือแ ละทิศใต
ในการกอสรางชั้นที่ 1-20
-ทางดานทิศตะวันออก ในการกอสรางชั้นที่
1-15 - มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2
ติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความ Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร หางจากจุด
สูง 2.4 เมตร หางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
กําเนิดเสียง 1 เมตร ทางดานทิศตะวันออก ใน
การกอสรางชั้นที่ 1-15
-ทางดานทิศตะวันตกในการกอสรางชั้นที่ 1-19 ติดตั้ง - มีการติดตั้งแผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2
แผนกั้นเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง Tuff Series ความสูง 2.4 เมตร หางจากจุด
2.4 เมตร หางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถ กําเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อ
ลดเสียงลงเมื่อผานผนังกั้นเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ ผานผนังกั้นเสียง 55 dB(A) และเสียงที่ลดลง
ลดลง เมื่อออมผนังกันเสียงได 25.0 dB(A)
เมื่อออมผนังกันเสียงได 25.0 dB(A) ทางดาน
ทิศตะวันตกในการกอสรางชั้นที่ 1-19
- ไมใหมีกิจกรรมกอสรางที่อาจกอใหเกิดเสียงดัง เชน - กําชับไมใหมีกิจกรรมกอสรางที่อาจกอใหเกิด
การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง การบัดกรี เปนตน โดย เสียงดัง เชน การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง
ใหจัดทําในโรงงานภายนอกแลวจึงขนสงมาประกอบ การบัดกรี เปนตน โดยใหจัดทําในโรงงาน
ภายในพื้นที่กอสรางเทานั้น
ภายนอกแลวจึงขนสงมาประกอบภายในพื้นที่
กอสรางเทานั้น หรื อหากมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
เสียงดังตองกําชับไมใหทําพรอมกันเพื่อใหเกิด
เสียงนอยที่สุด
- จัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดใหมีบริษัท - โครงการจัดจางผูรับเหมาที่มีคุณภาพ
ควบคุมงานกอสราง ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไวใน ตลอดจนจัดใหมีบริษัทควบคุมงานกอสราง ให
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการ
เห็นชอบอยางเครงค รัด โดยมีการรายงานผลอยาง วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
ตอเนื่องและประชาสัมพันธในพื้นที่กอสรางใหเห็นอยาง เห็นชอบอยางเครงครัด โดยมีการรายงานผล
ชัดเจน
อยางตอเนื่องและประชาสัมพันธในพื้นที่
กอสรางใหเห็นอยางชัดเจน
- บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) จะตอง - บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามมาตรการอยาง
เครงครัด
โรคผิวหนัง
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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- ใหคนงานสวมเสื้อผาที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่ - กําชับใหคนงานสวมเสื้อผาที่มิดชิด และสวม
จะตองสัมผัส หรือใชปูนซีเมนตหรือสารเคมีที่เปน
ถุงมือทุกครั้งที่จะตองสัมผัส หรือใชปูนซีเมนต
อันตรายตอผิวหนังในการทํางาน
หรือสารเคมีที่เปนอันตรายตอผิวหนังในการ
ทํางาน
- จัดทํารั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร เพื่อ - ติดตั้ งรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ
กั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอยางเปนสัดสวน สําหรับดาน ความสูง 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ
ทิศเหนือซึ่งติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค จะจัดเตรียม อยางเปนสัดสวน สําหรับดานทิศเหนือซึ่งติด
โครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความสูง 8 เมตร กับสถาบันปรีดี พนมยงค จะจัดเตรียม
ได (กรณีสถาบันฯ ประสงคใหดําเนินการ ) และปองกัน โครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความสูง
ฝุนละอองฟุงกระจายไปยังพื้นที่ขางเคียง
8 เมตรได (กรณีสถาบันฯ ประสงคให
ดําเนินการ) และปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย
ไปยังพื้นที่ขางเคียง
- จัดใหมีการอบรม ชี้แจงคนงานดานสุขอนามัยสวน
- จัดใหมีการอบรม ชี้แจงคนงานดาน
บุคคล เชน การรักษาความสะอาดรางกาย สวมเสื้อผา สุขอนามัยสวนบุคคล เชน การรักษาความ
ที่แหงสะอาด
สะอาดรางกาย สวมเสื้อผาที่แหงสะอาด
อุบัติเหตุตางๆ
- จัดทํารั้วความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตที่ดินโครงการ - ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ
สําหรับดานทิศเหนือซึ่งติดกับสถาบันปรีดี พนมยงค จะ ความสูง 6 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการ
จัดเตรียมโครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความ อยางเปนสัดสวน สําหรับดานทิศเหนือซึ่งติด
สูง 8 เมตรได (กรณีที่สถาบันฯ ประสงคใหดําเนินการ ) กับสถาบันปรีดี พนมยงค จะจัดเตรียม
โดยติดตั้งปายหามมิใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปภายใน
โครงสรางรั้วเพื่อใหสามารถรองรับรั้วที่ความสูง
บริเวณพื้นที่กอสราง ซึ่งรั้วดังกลาวจะเปนรั้วโครงการ 8 เมตรได (กรณีสถาบันฯ ประสงคให
และอยูในพื้นที่โครงการเทานั้น พรอมทั้งควบคุมไมใหมี ดําเนินการ ) พรอมทั้งควบคุมไมใหมีการวาง
การวางกองวัสดุกอสรางบริเวณนอกรั้วของโครงการ
กองวัสดุกอสรางบริเวณนอกรั้วของโครงการ
โดยเด็ดขาด
โดยเด็ดขาด
- ทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทําโครงสราง เพื่อ - มีการจัดทํา Chain Link ยื่นจากอาคารขณะ
กันเศษวัสดุรวงหลน
ทําโครงสราง เพื่อกันเศษวัสดุรวงหลน
- ทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อยาย Chain Link ไป - จัดทําแผงตาขายกั้นรอบอาคาร เมื่อยาย
แลวโดยใชโครงเหล็กขึงดวยตาขายและตองแขวน
Chain Link ไปแลวโดยใชโครงเหล็กขึงดวยตา
นั่งรานและขึงตาขายรอบเพื่อใชในการทําผนังภายนอก ขายและตองแขวนนั่งรานและขึงตาขายรอบ
เพื่อใชในการทําผนังภายนอก
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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- ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกอนการนํามาใช
งานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ

- กําชับใหมีการตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรกลกอนการนํามาใชงานเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
- โครงการใชเครนเปนแบบพับแขนได และ
แขนของเครนจะตองอยูเฉพาะภายในพื้นที่
โครงการเทานั้น ไมล้ําไปยังพื้นที่ขางเคียง
- จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย
น้ําเสียสิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไวอยาง
เพียงพอ เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุ
โรคหรือเกิดโรคระบาดได
- จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมี
เครื่องมืออุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้ องตน
และเจาหนาที่พยาบาลสําหรับคนงานที่ทําการ
กอสราง
- บริเวณทางเขา- ออก โครงการจัดใหมี
เจาหนาที่ดู แลการเขา- ออกของเจาหนาที่
คนงาน และยานพาหนะตางๆ ตลอด
24
ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบ
เรียบรอย
- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุปกรณปองกัน
อุบัติเหตุในระหวางการทํางานใหกับคนงาน
เชน หมวกนิรภัย วานตานิรภัย หนากากกันฝุน
ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
- จัดใหมีการอบรม Morning Talk เบื่องตน
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย
การใชงานอุปกรณและใหความรูเบื้องตนหาก
เกิดเหตุฉุกเฉิน
- กําชับใหมีการควบคุมการดูแลและสอดสอง
การใชไฟฟา และจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงที่
จําเปน
- กําชับใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล

- กําหนดใหใชเครนเปนแบบพับแขนได และแขนของ
เครนจะตองอยูเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเทานั้น ไม
ล้ําไปยังพื้นที่ขางเคียง
- จัดหาน้ําใช ระบบรวบ รวมและกําจัดมูลฝอย น้ําเสีย
สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
- จัดใหมีหองปฐมพยาบาล โดยจัดใหมีเครื่องมือ
อุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน และเจาหนาที่
พยาบาลสําหรับคนงานที่ทําการกอสราง
- บริเวณทางเขา- ออก ตองจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลการ
เขา-ออกของเจาหนาที่ คนงาน และยานพาหนะตางๆ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเปนระเบียบ
เรียบรอย
- จัดเตรียมอุปกรณปองกันอุปกรณปองกันอุบัติเหตุใน
ระหวางการทํางานใหกับคนงาน เชน หมวกนิรภัย วาน
ตานิรภัย หนากากกันฝุน ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เปนตน
- จัดอบรม /ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก
หัวหนาคนงาน หรือจัดหาคูมือรักษาความปลอดภัยใน
การกอสราง พรอมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยใหดี
ยิ่งขึ้น
- ควบคุมการดูแลและสอดสองการใชไฟฟา และ
จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงที่จําเปน
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกัน
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ปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ

เพื่อปองกันปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรค
หรือโรคติดตอ
- จัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ
- โครงการจัดใหมีประกันภัยความรับผิดตาม
ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก และ กฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
แสดงสําเนาตารางกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ไวในที่ บุคคลภายนอก
เปดเผยและเห็นไดงายภายในพื้นที่กอสราง
- จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําพื้นที่กอสราง - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย
เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ (จป.) ประจําพื้นที่กอสราง เพื่อดูแลควบคุม
แกไขผลกระทบอยางเครงครัด
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบอยางเครงครัด
- จัดใหมีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผล - โครงการดําเนินการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กอสราง เพื่อนําผลดังกลาวมา และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กอสราง
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตาม
เพื่อนําผลดังกลาวมาตรวจประเมิน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกา รปฏิบัติตามมาตรการ
มาตรการใหเหมาะสมตอไป
ปองกันและแกไขผลกระทบ และปรับปรุง
มาตรการใหเหมาะสมตอไป
- กรณีคนงานกอสรางกอความเสียหายตอผูอยูอาศัย - โครงการกําชับผูรับเหมาถึงกรณีคนงาน
ขางเคียง โครงการตองรับผิดชอบการกระทําที่เกิดขึ้น กอสรางกอความเสียหายตอผูอยูอาศัยขางเคียง
ทั้งหมดของคนงาน และชดเชยคาเสียหาย ไมเพิกเฉย โครงการตองรับผิดชอบการกระทําที่เกิดขึ้น
โดยตองถือเปนคูกรณีโดยตรงตอผูพักอาศัยขางเคียง ทั้งหมดของคนงาน และชดเชยคาเสียหาย ไม
เพิกเฉย โดยตองถือเปนคูกรณีโดยตรงตอผูพัก
อาศัยขางเคียง
อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม
- จัดใหมีถังดับเพลิงเคมีใหเพียงพอ เพื่อเตรียมความ - โครงการจัดใหมีถังดับเพลิงเคมีใหเพียงพอ
พรอมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
เพื่อเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
- จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย - โครงการจัดใหมีการตรวจสอบถังดับเพลิงให
ใหสามารถใชง านไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหาย สามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการ
หรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที
เสียหายหรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไข
ทันที
- ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่
- ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไว
อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถ บริเวณที่อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูที่อยูใกลที่
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เกิดเหตุสามารถใชไดทันที

- จัดอบรมและซอมการอพย พคนกรณีเพลิงไหม โดย - โครงการมีการฝกอบรมแผนเตรียมความ
ติดตอประสานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย ใหมาจัด
พรอมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 22
อบรมและซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับโครงการ
พฤศจิกายน 2561 และยังมีการจัดอบรม
Moring Talk เบื่องตนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย การใชงานอุปกรณและให
ความรูเบื้องตนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน อยูเสมอ
โรคติดตอ
- จัดอบรมและใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแล
- จัดใหมีการอบรม Morning Talk เบื่องตน
สุขอนามัยของตนเอง เชน การรับประทานอาหารที่ถูก เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย
สุขลักษณะ การดื่มน้ําที่สะอาด การชําระลางรางกาย การใชงานอุปกรณและใหความรูเบื้องตน และ
เปนประจํา เปนตน
ใหคําแนะนําคนงาน ในการดูแลสุขอนามัยของ
ตนเอง เชน การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การดื่มน้ําที่สะอาด การชําระลาง
รางกายเปนประจํา เปนตน
- ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว - ควบคุมคนงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
อยางเครงครัด
กําหนดไวอยางเครงครัด
- กําหนดใหผูรับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความ - กําหนดผูรับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแล
สะอาดภายในบริเวณบานพักคนงาน ตลอดจนภายใน ความสะอาดภายในบริเวณบานพักคนงาน
หองพักคนง านแตละหองใหมีความสะอาด และ
ตลอดจนภายในหองพักคนงานแตละหองใหมี
กําหนดใหทําความสะอาด และกําหนดใหทําความ
ความสะอาด และกําหนดใหทําความสะอาด
สะอาดหองพักทุกสัปดาห
และกําหนดใหทําความสะอาดหองพักทุก
สัปดาห
- จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ําเสียสิ่ง - จัดหาน้ําใช ระบบรวบรวมและกําจัดขยะ น้ํา
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอ เพื่อปองกัน
เสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว อยางเพียงพอ
ไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือเกิดโรคระบาดได
เพื่อปองกันไมใหเกิดแหลงเพาะพันธุโรคหรือ
เกิดโรคระบาดได
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อปองกัน
- ใหเขมงวดตอคนงานดานสุขาภิบาล เพื่อ
ปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดตอ
ปองกันปญหาการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือ
โรคติดตอ
- จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพื้นฐานในขณะที่มี
- จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพื้นฐานใน
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อหิวาตกโรค พิษสุนัขบา และบาดทะยัก เปนตน
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ขณะที่มีการแพรระบาดของโรค อาทิเชน โรค
ไขหวัดใหญ อหิวาตกโรค พิษสุนัขบา และ
บาดทะยัก เปนตน

ดานสุขภาพจิต ไดแก ความเครียด ความวิตกกังวล
ความหวาดกลัว การนอนไมหลับ เปนตน
- จัดสรางบานพักคนงานใหเปนไปตามมาตรฐานแบบ
กอสรางอาคารชั่วคราว สําหรับคนงานกอสรางของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
(มาตรฐาน วสท. 1010-34)

- จัดสรางบานพักคนงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานแบบกอสรางอาคารชั่วคราว สําหรับ
คนงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (มาตรฐาน
วสท. 1010-34)
- กําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติในการอยูรวมกัน เพื่อ - กําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติในการอยู
ปองกันความขัดแยง
รวมกัน เพื่อปองกันความขัดแยง
- จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการระหวางคนงานกอสราง - กําชับจัดใหมีกิจกรรมสันทนาการระหวาง
เพื่อคลายความเครียดจากการทํางานและใหเกิดความ คนงานกอสราง เพื่อคลายความเครียดจากการ
สามัคคีในการอยูรวมกัน
ทํางานและใหเกิดความสามัคคีในการอยู
รวมกัน
- จัดใหมีเจาหนาที่คอบควบคุมดูแลคนงานกอสราง
- จัดใหมีเจาหนาที่คอบควบคุมดูแลคนงาน
ไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่อยูใกลเคียง
กอสรางไมใหกอความเดือดรอนตอผูที่อยู
ใกลเคียง
- จัดใหมีเจาหนาที่ของโ ครงการเขาพบกับผูที่อยู - ผูรับเหมาจัดใหมีเจาหนาที่ของโครงการเขา
ขางเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งพื้นที่บานพักคนงานเปน พบกับผู ที่อยูขางเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้ง
ระยะๆ ตลอดระยะเวลาการกอสรางเพื่อสราง
พื้นที่บานพักคนงานเปนระยะๆ ตลอด
ความสัมพันธที่ดี และรับทราบปญหาจากผูที่อยู
ระยะเวลาการกอสรางเพื่อสรางความสัมพันธที่
ขางเคียงโดยตรง
ดี และรับทราบปญหาจากผูที่อยูขางเคียง
โดยตรง
- ดูแลรักษาความสะอาดหองน้ํา- หองสวมคนงาน - จัดใหมีคนงานดูแลรักษาความสะอาด
รวมทั้งระบบระบายน้ําตางๆ ไมใหทวมขังที่อาจเกิด หองน้ํา-หองสวมคนงานรวมทั้งระบบระบายน้ํา
กลิ่นรบกวนผูที่อยูโดยรอบได
ตางๆ ไมใหทวมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผูที่อยู
โดยรอบได
ผูพักอาศัยขางเคียง
- ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ - ดําเนินการตามมาตรการ
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

2-41

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

เงื่อนไขตามมาตรการ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปญหา อุปสรรค
ที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตาม
มาตรการและ
แนวทางแกไข

ดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยอยางเครงครัดเพื่อปองกันผลกระทบดานสุขภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปแสดงผลการปฏิบัตติ ามมาตรการฯ

รูปที่ 2-1 ปายประกาศ/ปายรายละเอียดของโครงการ

รูปที่ 2-2 ดานนอกตัวอาคาร

รูปที่ 2-3 ปายประกาศกฎระเบียบสําหรับคนงาน และปายขอบังคับการแตงกายสําหรับบุคลที่ติดตอ
ภายในโครงการ

รูปที่ 2-4 ปอมยามและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยพรอมทั้งติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณทางเขา-ออก ดานหนาพื้นที่โครงการ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-5 จัดใหมีพื้นที่วางถังขยะและแยกประเภทของถังขยะอยางชัดเจน เพื่อรวบรวมขยะไปกําจัดตอไป

รูปที่ 2-6 กลองรับเรื่องรองเรียน บริเวณ
ดานหนาโครงการ

รูปที่ 2-7 จุดรวมพลบริเวณดานหนาโครงการ

รูปที่ 2-8 ติดตั้งรั้วทับชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่โครงการเทานั้น
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-9 จัดใหมีการปูพื้นดวยแผนเหล็กอยางหนาภายในพื้นที่โครงการและดานหนาโครงการ

รูปที่ 2-10 หองสวมสําหรับคนงาน

รูปที่ 2-12 ปดคลุมกองวัสดุอุปกรณกอสราง
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รูปที่ 2-11 จัดใหมีพื้นที่ลางแขน-ขา

รูปที่ 2-13 ลูกบอลดับเพลิง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-14 จัดใหมีหองปฐมพยาบาลและอุปกรณปฐมพยาบาล

รูปที่ 2-15 ผนังกั้นเสียง

รูปที่ 2-16 จัดพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่
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รูปที่ 2-17 ตูน้ําดื่มสําหรับคนงานกอสราง
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-18 ปายสัญลักษณเตือนพื้นที่ที่อาจเกิดอันตราย

รูปที่ 2-19 จัดใหปดชองวางดวยผาตาขายถี่ เพื่อ

รูปที่ 2-20 หมวกนิรภัยสําหรับผูมาติดตอ

ความปลอดภัย

รูปที่ 2-21 ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-22 จัดพื้นที่สําหรับเก็บวัตถุไวไฟ พรอมติดเตือนหามสูบบุหรี่และถังดับเพลิงบริเวณใกลเคียง

รูปที่ 2-23 จัดพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารและ

รูปที่ 2-24 ลิฟทขนสง

จุดลางจาน พรอมติดตั้งถังดักไขมัน

รูปที่ 2-25 ฉีดลางลอรถ
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รูปที่ 2-26 ขอมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตราย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

รูปที่ 2-27 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ
ทางเขา – ออกโครงการ

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-28 ถังสํารองน้ํา

รูปที่ 2-29 จัดพื้นที่สําหรับประชาสัมพันธความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในโครงการ พรอมทั้งติดปาย
สัญลักษณการแตงกายขณะอยูในพื้นที่โครงการอยางชัดเจน

รูปที่ 2-30 โครงการจัดใหมีอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลใหกับคนงาน และคนงานมีการสวมใสอุปกรณความ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาทํางาน
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

รูปที่ 2-31 ติดตั้งอุปกรณไฟฟาสําหรับสองสวาง

2.2

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 2-32 ปดคลุมทายรถดวยผาใบทุกครั้ง

มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตามที่ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดมอบหมายใหบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอน
ซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ The Bangkok Thonglor ระยะกอสราง ระหวาง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอตอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ระดับ ความดังของเสียง ระดับความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ําทิ้ง ซึ่งมี
วิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะหและมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหดัง ตารางที่ 2-2 สวนดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ไดแก สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จะใชวิธีการตรวจสอบดวยสายตา
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Bangkok Thonglor
ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอม
-ชวงกอสราง
1. คุณภาพอากาศ
1.1 ฝุนละออง

1.2 มลพิษทางอากาศ

สถานที่ตรวจสอบ

พารามิเตอรตรวจวัด

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

1.ภายในพื้นที่โครงการ

-ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)
-ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน (PM10)

2.ภายในพื้นที่สถาบันปรีดี
พนมยงค และพื้นที่ศูนยพัฒนา
เด็ก ลิตเติ้ลสเปราทส
3.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

-ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)
-ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน (PM10)

-เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย -ทุกวันที่มีการกอสรางงานฐาน
วิธีมาตรฐาน
ราก และรายงานผลการ
ตรวจวัดทุกสัปดาหหลังจากนั้น
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง
-เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
วิธีมาตรฐาน
ตลอดระยะเวลากอสราง

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

1.ภายในพื้นที่โครงการ

-ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
-ปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)
-ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
-ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
2.ภายในพื้นที่สถาบันปรีดี
-ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
พนมยงค และพื้นที่ศูนยพัฒนา -ปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC)
เด็ก ลิตเติ้ลสเปราทส
-ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
-ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
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-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
วิธีมาตรฐาน
ตลอดระยะเวลากอสราง

-เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
วิธีมาตรฐาน
ตลอดระยะเวลากอสราง

ผูรับผิดชอบ
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-2 (ตอ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Bangkok Thonglor
ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถานที่ตรวจสอบ

พารามิเตอรตรวจวัด

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

1.2 มลพิษทางอากาศ (ตอ)

3.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

1.3 เสียง

1.ภายในพื้นที่โครงการ

-ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr)
-คาระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax)

-เครื่องมือวัดเสียง (Sound
Level Meter)

2.ภายในพื้นที่สถาบันปรีดี
-ระดับความดังของเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
พนมยงค และพื้นที่ศูนยพัฒนา (Leq 24 hr)
เด็ก ลิตเติ้ลสเปราทส
-คาระดับความดังของเสียงสูงสุด (Lmax)

-เครื่องมือวัดเสียง (Sound
Level Meter)

3.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

1.ภายในพื้นที่โครงการ

-ความสั่นสะเทือน

-เครื่องมือวัดคาความ
สั่นสะเทือน (Vibration
Meter)

-ทุกวันที่มีการกอสรางงานฐาน -เจาของโครงการ
ราก และรายงานผลการ
(บริษัท แลนด แอนด
ตรวจวัดทุกสัปดาหหลังจากนั้น เฮาส จํากัด (มหาชน))
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง

3.ความสั่นสะเทือน

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-ทุกวันที่มีการกอสรางงานฐาน -เจาของโครงการ
ราก และรายงานผลการ
(บริษัท แลนด แอนด
ตรวจวัดทุกสัปดาหหลังจากนั้น เฮาส จํากัด (มหาชน))
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลากอสราง
- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง
-เจาของโครงการ
ตลอดระยะเวลากอสราง
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-2 (ตอ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Bangkok Thonglor
ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.ความสั่นสะเทือน (ตอ)

4.การพังทลายของดิน

5.น้ําใช

6.น้ําเสีย

สถานที่ตรวจสอบ

พารามิเตอรตรวจวัด

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

2.ภายในพื้นที่สถาบันปรีดี
-ความสั่นสะเทือน
พนมยงค และพื้นที่ศูนยพัฒนา
เด็ก ลิตเติ้ลสเปราทส
3.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
กอสราง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-เครื่องมือวัดคาความ
สั่นสะเทือน (Vibration
Meter)
-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

1.ภายในพื้นที่สถาบันปรีดี
-การเอียงและการทรุดตัว
พนมยงค และพื้นที่ศูนยพัฒนา
เด็ก ลิตเติ้ลสเปราทส

-เครื่องมือวัดคาระดับการเอียง -เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
แลการทรุดตัว
ระยะเวลาการกอสราง

2.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-เสนทอประปา

-การแตกรั่วซึมของทอประปา

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-ถังเก็บน้ําใช

-ความสะอาด

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-ระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการ

-pH
-BOD
-Suspended Solids

-เก็บและวิเคราะหตัวอยางดวย -เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
วิธีมาตรฐานตามประกาศ
ระยะเวลาการกอสราง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
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-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

ผูรับผิดชอบ

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-2 (ตอ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Bangkok Thonglor
ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอม
6.น้ําเสีย (ตอ)

สถานที่ตรวจสอบ
1.ระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการ

2.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

พารามิเตอรตรวจวัด
-Settleable Solids
-Total Dissolved Solids
-Sulfide
-TKN
-Fat Oil & Grease
-Total Coliform Bacteria
-Fecal Coliform Bacteria
-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

มาตรฐานคสบคุมการระบายน้ํา -เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ ระยะเวลาการกอสราง
บางขนาด พ.ศ. 2548

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

7.การระบายน้ํา

-บอพักน้ําภายในโครงการ

-การสะสมของตะกอนดินในบอพัก และทอ -ตรวจสอบโดยเจาหนาที่
ระบายน้ํา

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

8.การจัดการมูลฝอย

1.ภายในพื้นที่โครงการ

-ปริมาณมูลฝอยตกคาง
-ความสะอาด

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

2.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-อุปกรณฟา

-สภาพพรอมใชงาน
-อายุการใชงาน

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

9.ระบบไฟฟา

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-2 (ตอ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Bangkok Thonglor
ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอม
10.การปองกันอัคคีภัย

11.การจราจร

12.ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

สถานที่ตรวจสอบ

พารามิเตอรตรวจวัด

วิธีการตรวจสอบ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

-ถังดับเพลิงเคมี

-สภาพพรอมใชงาน
-อายุการใชงาน

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เปาหมายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟ และแผนผัง
เสนทางการหนีไฟ
1.ภายในพื้นที่โครงการ
-ปายชื่อโครงการ และปาย
ทิศทางการจราจรตางๆ

-สภาพดี มองเห็นไดชัดเจน และไมลบเลือน -ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-สภาพดี มองเห็นไดชัดเจน และไมลบเลือน -ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

2.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสราง

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

1.พื้นที่โครงการ

-สภาพพรอมใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ -ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-สภาพความสมบูรณของ Mesh Sheet
และ Chain Link

-ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-สภาพความสมบูรณของระบบโทรทัศน
วงจรปด (CCTV Syrtem)

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
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-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)

โครงการ The Bangkok Thonglor
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 2-2 (ตอ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการ The Bangkok Thonglor
ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอม
12.ดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ตอ)

สถานที่ตรวจสอบ

พารามิเตอรตรวจวัด

วิธีการตรวจสอบ

2.เครื่องจักรอุปกรณ

-ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

3.ปายแนะนําการทํางาน

-สภาพดีมองเห็นชัดเจนและไมลบเลือน

-ตรวจสอบโดยเจาหนาที่

4.คนงานกอสราง

-การเปนพาหะนําโรค อาทิ โรคเทาชาง ไข -ตรวจเลือด
มาลาเรีย เปนตน

5.ผูพักอาศัยขางเคียงพื้นที่
กอสรางโครงการ

ความถี่ในการตรวจวัด

ผูรับผิดชอบ

-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
-เจาของโครงการ
ระยะเวลาการกอสราง
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))
-กอนเขารับทํางานทุกครั้ง และ -เจาของโครงการ
หลังเขารับทํางานทุก 6 เดือน (บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สามเหตุลักษณะการ -ติดตั้งปายสถิติการเกิด
เกิดผลที่เกิดและวิธีการ
อุบตั ิเหตุในโครงการ

-ตลอดระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-ความรูความเขาใจของคนงานในการใช
เครื่องจักรอุปกรณ

-จัดอบรม

-เดือนละ 1 ครั้ง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

-ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ

-ติดตั้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณปอมยาม

-สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการกอสราง

-เจาของโครงการ
(บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน))

หมายเหตุ : เจาของโครงการ (บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทุก 6 เดือน
และจัดสงรายงานใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และสํานักงานเขตวัฒนา กรมที่ดิน และสถาบันปรีดี พนมยงค
เจาของโครงการ จะตองนํารายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่ไดรับความเห็นชอบ ติดประกาศบริเวณดานหนาโครงการใหเห็นอยางชัดเจน
OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.
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