โครงการ : SANDS

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
ระยะดำเนินการ
(เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2564)

เจาของโครงการเดิม : บริษัท พระตำหนักแซนด จำกัด จำกัด
เจาของรวมปจจุบัน : นิติบุคคลอาคารชุด แซนด
ที่ตั้ง : 362/10 หมูที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
จัดทำโดย
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอรวิสพลัส จำกัด
21/41 หมู 5 ซอยสุขุมวิท-พัทยา 53 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท 038-041-297-8 ; 089-790-9116
Email: tn.csp2555@gmail.com

แบบ ตต.2

รายละเอียดโครงการแบบสังเขป
ชื่อโครงการ :
สถานที่ตั้งโครงการ :

SANDS
ถนนพระตำหนัก ซอย 5 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
เจาของโครงการกอนการโอนสิทธิ :
บริษัท พระตำหนักแซนด จำกัด จำกัด
362 หมูที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โครงการไดรับความเห็นชอบรายงาน :
เลขที่ ทส 1009.5/15679
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
จัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม : บริษัท กรีนนีโอ จำกัด
ประเภทโครงการ :
เปนอาคารอยูอาศัยรวม(อาคารชุด) สูง 26 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร บนที่ดิน 2-0-67.0 ไร
เจาของโครงการปจจุบัน :
นิติบุคคลอาคารชุด แซนด
เลขที่ 362/10 หมูที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สภาพโครงการปจจุบัน :
เปดใชอาคารจำนวน 1 อาคาร หองพักทั้งหมด 279 หอง
และสิ่งอำนวยความสะดวก เชน สระวายน้ำ ที่จอดรถยนต
และระบบสาธารณูปโภคตางๆ
โครงการไดเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ครั้งสุดทายเมื่อ :
เสนอรายงานเปนครั้งแรก
บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอรวิสพลัส จำกัด
จัดทำรายงานโดย :
21/41 ซ.สุขุมวิท-พัทยา 53 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง ชลบุรี
แสดงไวในบทที่ 1
รายละเอียดโครงการ :

รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย
สารบัญ
สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
1.2 รายละเอียดโครงการ
1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา
1.5 สถานการณ์ดำเนินโครงการ
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 การดำเนินการ
2.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3 รูปภาพอ้างอิง
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การดำเนินการ
3.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
3.4 รูปภาพอ้างอิง
3.5 เอกสารอ้างอิง
3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
บทที่ 4 บทสรุป

บริษัท คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส พลัส จำกัด
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1-1
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2-1
2-68
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3-21
3-22
3-22
3-34
4-1
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ภาคผนวกที่ 3 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญภาพ
รูปที่
ภาพที่ 2.3-1
ภาพที่ 2.3-2
ภาพที่ 2.3-3
ภาพที่ 2.3-4
ภาพที่ 2.3-5
ภาพที่ 2.3-6
ภาพที่ 2.3-7
ภาพที่ 2.3-8
ภาพที่ 2.3-9
ภาพที่ 2.3-10
ภาพที่ 2.3-11
ภาพที่ 2.3-12
ภาพที่ 2.3-13
ภาพที่ 2.3-14
ภาพที่ 2.3-15
ภาพที่ 2.3-16
ภาพที่ 2.3-17
ภาพที่ 2.3-18
ภาพที่ 2.3-19
ภาพที่ 2.3-20
ภาพที่ 2.3-21
ภาพที่ 3.4-1
ภาพที่ 3.4-1

พื้นที่สีเขียว
คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว
การดูแลภูมิทัศน์ในโครงการ
ระบบจราจร
ป้ายเตือนการจราจร
ที่จอดรถและสัญลักษณ์จราจร
ระบบบำบัดน้ำเสีย
การดูแลระบบน้ำใช้
ระบบระบายน้ำ
การจัดการมูลฝอย
ระบบเตือนและป้องกันอัคคีภัย
การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
สระว่ายน้ำ
ป้ายรณรงค์ภายในโครงการ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
โครงสร้างอาคาร
รั้วของโครงการ
กล้องวงจรปิด
ระบบคีย์การ์ดภายในโครงการ
บัตรพนักงาน
แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

บริษัท คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส พลัส จำกัด
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สารบัญรูป
รูปที่
3.3.1-1
3.3.1-2
3.3.1-3
3.3.1-4
3.3.1-5
3.3.1-6

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง pH
(ตรวจวัดเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical
Oxygen Demand) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) (ตรวจวัดเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ ที เค เอ็น (TKN)
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)

หน้า
3-16
3-16
3-17
3-18
3-19
3-19

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.2.-1
3.2-1
3.2-2
3.3-1
3.3-3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการประจำเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564
รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
(ตรวจวัดในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2564)

บริษัท คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส พลัส จำกัด
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