สรุปประเด็นข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่ างมาตรการด้ านสิ่งแวดล้อม
โครงการ วิชซิกเนเจอร์ II มิดทาวน์ (สยาม) ของบริษัท สยามนุวตั ร จากัด
------------------------------------------------------ลาดับ

ปัญหาข้ อซักถาม

1

ผู้ถาม
คุณวรนันท์ วิวรกิจ

2

คุณก้องศักดิ์

3

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

ตอบคาถาม

รายละเอียด
- ก่อนที่จะประชุมจะขอตกลงเรื่ องเวลาในการประชุม และขอแนะนาตัวก่ อนว่า
เป็ นตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่ อสร้ างคอนโดมิเนี ยมที่มีความ
แออัดมากไปแล้ว ในส่ วนของกาหนดการนั้ นในส่ วนของการกล่ าวเปิ ด และ
กล่ าวต้อนรั บที่ มี เวลาถึ ง 40 นาที ดิ ฉั นขอตัดออก เพื่ อจะให้ มีเวลาในการ
ซักถามมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นข้อกาหนดตกลงร่ วมกันในวันนี้ นะคะ
- คุ ณ ก็ ร้ื อ ถอนตึ ก 5 ชั้น ลงครั้ งเดี ย ว แล้วกระบวนการรื้ อ ถอนอยู่ ใน
ขั้นตอนการประเมินผลสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ บริ ษทั เดิมบอกว่าเกี่ ยว คุณ
เปิ ดแล้วแบบนี้ ชาวบ้านจะคิดยังไง สถาปนิ กพวกคุณฟั งไว้เลยแล้วค่อย
มาดูกันว่าคุณออกแบบยังไง ครั้ งแรกมีนัดมาวันที่ 27 ธันวาคม ครั้ งที่
แล้วนับเป็ นครั้ งที่เท่าไร แล้วคุณมีไดอะแกรมว่าต้องมีการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมยังไง ผมอยากให้ทาให้ถูกตามกฎหมาย คุณนับเป็ น
ครั้งที่สองแต่ผมว่ามันยังไม่เริ่ มเลยผมไม่อยากให้ตายตั้งแต่ตอนแรก

ผู้ตอบ
รายละเอียด
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ได้ค่ะ ถ้าเช่น นั้น ทางเราขอนาเสนอสรุ ปผลการประชุม ครั้ งที่ 1
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
ของโครงการที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคาม 2561 ค่ะ
วสาภัทร

คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ขอชี้แจงการจัดประชุมและเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์การนัด
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วันที่ 27 ธันวาคม2561เป็ นครั้งที่ 1 แต่ถา้ กลุ่มเป้ าหมายยังคิดว่ายัง
วสาภัทร
ไม่ครบถ้วนในทางที่คนไม่สะดวกมาทางเราจะจัดประชุมครั้งที่ 3
เพิ่มเติมให้ แต่การประชุมครั้ งที่ 1 จะต้องใส่ ในเล่มรายงาน ส่ วน
ในการที่ร้ื อถอนทางเราจะนับเป็ นที่วา่ ง แต่ทางบริ ษทั เดิมจะต้อง
มีสิ่งปลู กสร้ างการรื้ อ ถอนโครงการจะต้อ งใส่ ในรายงาน ส่ วน
บริ ษทั ที่ 2 จะใส่ ในรายงานเป็ นพื้นที่ว่าง แต่ทางเราก็ตอ้ งแล้วแต่
ความสมควรว่า ทางชุ มชนจะให้ ใส่ ในเล่ ม รายงานเราจะใส่ ใน
รายงานให้
- ส่ วนการประชุมครั้งที่แล้วที่ขอ้ มูลต่างๆยังไม่ครบถ้วนทางเราจะ
ดร.อรุ ณ ศิริจานุ สรณ์ บจก.สยาม
ใส่ ให้ครบถ้วน
นุ วตั ร
- ทางเราต้องขอ deadline ว่าจะได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมและในส่ วนที่แก้ไขครบ คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ทางทีมไปส่ งเอกสารเพิ่มเติม จะมีร้อยกว่าหน้าว่า ที่ส่งเพิ่มมีแบบ
เมื่อ ไร สิ่ งที่ เราขอได้ไม่ค รบละสิ่ งที่ สาคัญก็ ยงั ได้ไ ม่ครบ คุณ ต้องให้ ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
ของทุ ก ผัง จากการประชุ ม ครั้ งที่ แ ล้ว จะมี ข ้อ ห่ วงกั ง วลเรื่ อ ง
เกียรติพวกเราด้วย เจ้าของโครงการต้องมานั่งคุยกับดิฉันตรงนี้ จะได้มา วสาภัทร
ผูร้ ับเหมา และการใช้น้ าประปาที่ทางนิ ติบุคคลวิช 1 เป็ นคนถาม
6

ปัญหาข้ อซักถาม

ลาดับ
4

ผู้ถาม
คุณเชิด

รายละเอียด
-

คุณก้องศักดิ์
-

5

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

ตอบคาถาม

-

-

ผู้ตอบ

รับฟั งว่าเป็ นยังไง
สาเหตุที่นาไปสู่ การร้องเรี ยน เราพูดไปหลายครั้ง ในการรื้ อถอนไม่มีการ
อะไรกั้นเลย เราบอกให้มีอะไรกั้นหน่ อยเพราะฝุ่นเยอะ แล้วก็หยุดไป
อาทิ ต ย์ถ ามวัน ก็ ก ลับ มารื้ อ ถอนเหมื อ นเดิ ม บริ เวณนี้ มี ท้ ัง เด็ ก และ
ผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่ ซึ่งเราก็อาศัยอยู่มาเป็ น 10 กว่าปี แล้ว
Set back มีที่ดินที่ติดกับถนนเพชรบุรีแค่นิดเดียว สามารถสร้างอาคารสู ง
ได้จริ งหรื อ?
แต่ พ วกเราที่ อ าศัย อยู่ แ ถวนี้ เราร้ อ งเรี ย นได้ทุ ก วัน ตี ห นึ่ ง ตี สองก็ จ ะ
ก่อสร้าง คุณรื้ อถอนก็ไม่คิดจะป้ องกันเรา ไม่รู้ทาไมถึงมาเปิ ดเกมส์ยาว
กับพวกผม พวกผมไม่ใช่ไม่มีความรู ้นะพวกเราเริ่ มจากไม่มีความรู ้ แต่
เราก็เริ่ มหาความรู ้ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ไม่ดี ต่อบริ ษทั ชั้นใต้ดินของพวก
คุณ เอาบ่อบาบัดล้ าเข้ามา 6 เมตร พวกโครงสร้ างใต้ดิน ลักไก่ แต่บางที่
ก็แอบทาที่จอดรถล้ าเข้ามา และการคิด Setback ที่คิดอยากถนนใหญ่ซ่ ึ ง
ถนนหน้าโครงการกว้าง 10 เมตร มันคิด Setback จากถนนใหญ่ซ่ ึ งให้
อาคารคุณสู ง 40 ชั้นและถนนหน้าโครงการเพื่อแบ่งถนนให้ถึง 10 เมตร
เพื่อนั ยอะไรไม่รู้ และวัดได้จริ งหรื อ และวิช 1 คุ ณเคยถามไหมว่าคน
ข้างในซอยเขาได้รับผลกระทบอะไรมหาศาล มากแค่ไหนมีใบเลี่อยตก
ของตกจากการก่ อ สร้ าง บางคนไม่ พู ดไม่ ใช่ ไม่ ได้รั บ ผลกระทบ เขา
ได้รับผลกระทบแต่เขาแค่ไม่พูด
คุณจะใช้รถเข้าทางไหน จากผังช่วงก่ อสร้ างเพราะคุณเอาถังขยะไปไว้
ด้านหลัง จะไปใช้อาคารถนนฝั่งส่ วนบุคคลไหม ที่จอดรถมีที่จอดรถ 202
คันหายไปไหน 100 กว่าคัน แล้วมีการรองรับยังไง ต้อง 1 ต่อ1ไหมถ้ากรณี
รถจอดเยอะจะไปจอดรถที่ไหน
ปั ญหาไฟไหม้ทุกคนจะวิง่ ลงจากอาคาร คุณมีที่ยืนให้ลูกบ้านคุณไหม คนจะ
เข้าคนจะออกก็ตอ้ งจุกมากองกันอยู่ตรงนี้ มีการรองรับพอไหม ที่จอดรถแค่
7

คุณไกรวิทย์ สถาปนิ กโครงการ

-

คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก. วสาภัทร
-

รายละเอียด
และทางเขตราชเทวีก็เข้ามาด้วย
เรื่ องความสู งอาคาร Set back ทั้งสองด้าน ทั้งซอยเพชรบุรี 20
และถนนเพชรบุรี ผ่านตามกฎหมาย
ถนนหน้าโครงการกว้าง 10 เมตร สามารถสร้างอาคารที่มีพ้นื ที่ใช้
สอย 30,000 ตารางเมตรได้
ขอทาเอกสารเรื่ อง Set back เพื่อสอบถามและยืนยันกับทาง
ราชการ
ยืนยันไม่มีที่จอดรถบริ เวณชั้นใต้ดิน

ดร.อรุ ณ ศิริจานุ สรณ์ บจก.สยาม - ที่จอดรถคิดตามข้อกฎหมาย พื้นที่ใช้สอยอาคาร/120 ตึกของเรามี
นุ วตั ร
ระบบป้ องกันอัคคีภยั และกาลังติดต่อเรื่ องที่สถานี ดบั เพลิงพญา
ไท นอกจากนี้ ทางโครงการได้จดั ให้มีจุดรวมพลบริ เวณพื้นที่ สี
เขียวด้านที่ติดซอยเพชรบุรี 20
- โครงจัดให้มีระบบดับเพลิงภายในอาคาร
- ช่วงก่ อสร้ าง บ้านพักคนงานอยู่นอกโครงการ แคมป์ พักคนงาน

ลาดับ

ปัญหาข้ อซักถาม
ผู้ถาม

ตอบคาถาม
รายละเอียด

ผู้ตอบ

รายละเอียด

นี้ ไม่พอมีแต่ตายกับตาย
-

6

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

คุณก้องศักดิ์
คุณวรนันท์ วิวรกิจ

คุณก้องศักดิ์

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

- ถนนเพชรบุรี รถติดมากเขาจะถอยเข้า-ออก จอดๆให้เสี ยช่องจราจร ติด
ชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ พร้อมเบอร์ โทร จะต้องติดต่อได้จริ ง
อะไรก็ ต ามต้อ งติ ด ชื่ อ โครงการและเจ้า ของโครงการไว้ด ้วยบริ เวณ
ด้านหน้าโครงการในช่วงก่อสร้าง และติดรถบรรทุกด้วย
- รัศมีวงเลี้ยวของรถใหญ่พอไหม
- รปภ. ที่คอยดูแลความสะดวกรถเข้า- ออกโครงการ ไม่ดูรถที่สัญจรไปมา
บริ เวณถนนเพชรบุรีเลย จึงห่ วงกังวลเรื่ องอุบตั ิเหตุ
- ติด ชื่อโครงการ ชื่อ เจ้าของโครงการ บริ เวณด้านหน้ าโครงการในช่วง
ก่อสร้าง และติดท้ายรถบรรทุกด้วย
- มาตรการ เรื่ องเวลาก่อสร้าง การเปิ ดหน้าเดิน หลังพระอาทิตย์ตกต้องไม่
ทาการก่อสร้าง ระหว่าง 5 โมงเย็นต้องไม่มีการก่อสร้างเสี ยงดัง
- ผูร้ ับเหมาไม่สนใจโยนเหล็กเสี ยงดัง ผูร้ ับเหมาก็ไม่วา่ งเบาๆ กลางวัน
ทางานไม่ได้มนั ร้อนหรอยังไง โครงการอืน่ เวลา 02.00 น. ยังมีเสี ยง
โยนเหล็ก และ(แสดงตัวอย่างเสี ยงที่บนั ทึกจากโครงการอืน่ )
- เหตุเกิดจากเจ้าของโครงการ เร่ งผูร้ ับเหมา เพราะถ้าเกินเวลาจะโดนปรับ
- การก่อสร้างโครงการ ขอให้ทาในช่วงเวลากลางวัน
- การประชุมครั้งต่อไป ขอเชิญเจ้าของโครงการเข้าร่ วมประชุดด้วย
- หลังเวลา 17.00 น. จะไม่มีการปฏิบตั ิงานตัดเหล็ก กระเบื้อง กิจกรรมที่
ทาให้เกิดเสี ยงดัง
- ระบุเบอร์ ติดต่อด้วยว่าจะแจ้ง/ติดต่อใคร
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คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร

-

ดร.อรุ ณ ศิริจานุ สรณ์ บจก.สยาม นุ วตั ร

ต้องอยู่ขา้ งนอก
สานักงานช่วงก่อสร้าง จะเป็ นตูค้ อนเทนเนอร์
ประเด็นการเข้า-ออกโครงการ ซอยด้านขวามือ(ถนน ส่ วนบุคคล)
จะมีการสร้างกาแพงปิ ดตาย
จะย้ายตาแหน่ งห้องน้ าคนงานช่วงก่อสร้าง
ทางโครงการต้องเป็ นผูก้ าชับผูร้ ั บเหมาอีกทีทางเราขอแจ้งในส่ วน
ของมาตรการในเรื่ องการทารายงานตรวจ
สอบมอนิ เตอร์ ถ้าไม่ทา ปรับ 1,000,000 บาท ส่ งเข้าไปที่ สผ.
จะแจ้งให้ผบู ้ ริ หารให้รับทราบ เรื่ องเข้าร่ วมประชุม
จะเพิ่มมาตรการตามที่ประชุม

ลาดับ

ปัญหาข้ อซักถาม
ผู้ถาม

ตอบคาถาม

รายละเอียด
- การวางระบบบาบัดต้องเกินระยะ 6 เมตร จากขอบโครงการ

ผู้ตอบ

คุณก้องศักดิ์

7

คุณก้องศักดิ์

-

8

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

-

9

คุณก้องศักดิ์

-

10

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

-

รายละเอียด

- จะทาการย้ายระบบบาบัด และทาการแก้ไขแบบที่ถูกมานาเสนอ
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- จากเรื่ องร้ องเรี ยนข้างต้นทางที่ปรึ กษาได้สอบถาม ข้อร้ องเรี ยน
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
จากหน่ วยงาน แล้ ว ได้ ข ้ อ มู ล มาบางส่ วน จึ ง อยากทราบ
วสาภัทร
รายละเอียดมาตรการ และข้อห่ วงกังวล ที่ตอ้ งการเพิ่มเติมจากผู ้
ร่ วมประชุมเพิ่มเติม เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
ดร.อรุ ณ ศิริจานุ สรณ์ บจก.สยาม -ทางโครงการจะสร้ างก าแพงปิ ดตายซอยด้านขวามื อ เพื่ อ ไม่ ให้
นุ วตั ร
สามารถเข้า – ออกได้
- จะระบุในมาตรการว่าใช้ถนนฝั่งซอยเพชรบุรี 20

ขอผังก่อสร้างของโครงการ
มาตรการ การก่อสร้างชั้นใต้ดิน Sheet pile ไม่เพียงพอ
ทางโครงการจะมีการให้รถเข้า-ออกซอยด้านขวามือหรื อไม่
ตอนรื้ อถอนโครงการทางเราก็ไม่ตอ้ งการให้ใช้ซอยด้านขวามือ แต่ทาง
คุณก็ใช้ ให้ระบุลงไปในมาตรการให้ชดั เจน
ให้ติดตั้ง Metal Sheet ให้ดว้ ยในช่วงการก่อสร้าง
การคลุมตึก ส่ วนมากคลุมไม่ทวั่ ทั้งตึก ทาให้วสั ดุตกหล่นลงมาข้างล่าง
ดร.อรุ ณ ศิริจานุ สรณ์ บจก.สยาม - ทางโครงการรับไปแจ้งผูร้ ับเหมาเรื่ องคลุมอาคาร
ควรทาสัญญาระหว่าง เจ้าของโครงการ และผูร้ ั บเหมา ให้เห็นว่า เมื่อเกิ ด นุ วตั ร
- ทางโครงการรั บ ไปทาไวนิ ลประชาสั มพัน ธ์ พร้ อ มเบอร์ โทรที่
ข้อร้องเรี ยนจะสามารถติดต่อใครได้บา้ ง
ติดต่อได้ตลอด
แบบเดิมความสู งอาคารสู งเท่าไหร่
คุณไกรวิทย์ สถาปนิ กโครงการ - แบบเดิมสู ง 168.40 เมตร อาคารมีความสู งขึ้นกว่าของเดิม 6 เมตร
เป็ น 174.50 เมตร เนื่องจากความสู งระหว่างชั้นเพิ่มขึ้น แต่
จานวนชั้นเท่าเดิม 40 ชั้น
เวลาเกิดเพลิงไหม้ คุณมีที่ยืนให้ลกู บ้านไหม ทุกคนวิง่ หนีออกมาเอา
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- เรื่ องดับเพลิง โครงการมีจุดรวมพล ซึ่งสามารถรองรับจานวนผู ้
ของออกมาด้วยการเข้าดับเพลิงก็ยากจะมีการจัดการยังไง
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
พักอาศัยภายในโครงการได้ และรถดับเพลิงสามารถวิง่ รอบ
วสาภัทร
โครงการได้
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ลาดับ
11

ปัญหาข้ อซักถาม
ผู้ถาม
คุณวรนันท์ วิวรกิจ

ตอบคาถาม

รายละเอียด
- การระบายน้ า ไม่มีการมุดท่อออกไปด้านอืน่ ใช่ไหม

ผู้ตอบ
รายละเอียด
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- การระบายน้ าโครงการ ระบายออกซอยเพชรบุรี 20 ที่เดียว
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร
- อยู่ดา้ นทิศตะวันตก และจะปรับตาแหน่ งห้องเครื่ อง ปล่องควัน
ดร.อรุ ณ ศิริจานุ สรณ์ บจก.สยาม
ลมร้อนใหม่ ไปฝัง่ ที่เป็ นพื้นที่โล่ง
นุ วตั ร
- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจาชั้นทุกชั้น และห้องพักมูล
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
ฝอยรวมของโครงการ
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร

- ห้องเครื่ อง ปล่องควัน ลมร้อนอยู่ทิศไหน
- อยากให้ลงมาดูตอนกลางคืน ดูเรื่ องก่อสร้างบ้าง
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คุณก้องศักดิ์

- พื้นที่ใช้สอยอาคาร ไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร แน่ นะ?
- เกณฑ์ OSR โซนนี้ เท่าไหร่
-

ต้องจัดให้มีพ้นื ที่ซึมน้ า และพื้นที่สีเขียวต้องไม่ทาหลอก
ขอเอกสารครบชุด แบบทุกชั้น
ระยะที่แสดง ให้เป็ นระยะจริ ง เพราะจะเดินวัดจริ ง
ถนนรอบอาคารต้อง 6 เมตร และต้องไม่มีส่วนยื่นออกมา
แบบที่ขอต้องครบทุกแบบ
แสดงผังช่วงก่อสร้าง
รัศมีวงเลี้ยว
ผังจราจรช่วงก่อสร้าง
ขั้น ตอนของสิ่ งแวดล้อม หลังจากยื่น ผ่านแล้ว ที่ป รึ ก ษาดู ถึง ขั้น ตอน
ไหน
- อย่ าท าเหมื อ นที่ ผ่ า นมา ในการตั้ง เครนจะไม่ ม ากางแขน ขวางทาง
ชาวบ้าน
13

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

- ช่องทางร้องเรี ยน

คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ค่า OSR ร้อยละ 3
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ในส่ วนของการทารายงานมอร์ นิเตอร์ แล้วแต่เจ้าของโครงการจะ
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
ว่าจ้าง ที่ปรึ กษาไหนในการตรวจสอบมอนิ เตอร์ เจ้าของโครงการ
วสาภัทร
จะจ้างต่อไหม

คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
10

- ไม่ ทราบว่าในการประชุมครั้ งต่อไปต้องการจะเป็ นวันธรรมดา

ปัญหาข้ อซักถาม

ลาดับ

ผู้ถาม
-

14

คุณก้องศักดิ์

-

15

คุณวรนันท์ วิวรกิจ

-

16

คุณเชิด

-

ตอบคาถาม

รายละเอียด
ระบุ เบอร์ ติดต่อให้ ชดั เจน ควรระบุมากกว่า 1 เบอร์ และสามารถตรวจสอบได้
คุณควรมีเจ้าหน้าที่เป็ นตัวกลางเพื่อรับฟั ง
ถ้าไม่ชดั เจนตามที่ขอ เจอกันในศาล
รถเก็บขนมูลฝอยส่ วนใหญ่มาตอนกลางคืน หรื อเช้ามืดเลย ให้แสดงผัง
การจอดรถเก็บขนมูลฝอยให้ชดั เจน
การบดบังแสดงแดด แยกเดือนให้ชดั เจน ขอเป็ นสี ให้ดูชดั เจน ถ้าฟาด
ไปบ้านผมขนาดนี้ อย่าว่าแต่ตากผ้าไม่แห้ง แต่โซล่าเซลล์คงต้องทิ้งเลย

ผู้ตอบ
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร

รายละเอียด
หรื อวัน เสาร์ อ าทิ ต ย์ เพราะครั้ งก่ อ นจัด ในวัน ธรรมดาทาง
หน่ วยงานราชการ จะสะดวกเป็ นวันธรรมดา เพราะรอบที่แล้วมา
หลายหน่ วยงาน
- จะใส่ ขอ้ ห่ วงกังวลที่ได้จากการประชุมลงในมาตรการฯ

คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- จะนาไปปรับแก้ไขค่ะ
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร
จุดจอดรถขยะ โครงการมีร้านค้าไหม บางโครงการมีร้านทาเล็บต้องแยก คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ไม่มีร้านทาเล็บ
เป็ นขยะติดเชื้อทางเราดูอย่างละเอียดการออกแบบตึกให้สวยงามควร
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก. - ไม่มีห้องชุดเพื่อการพาณิ ชย์
นึ กถึงการสะท้อนแสงจากอาคารโครงการ
วสาภัทร
ประกัน ภัย หลังจากเกิ ดโครงการ เวลาตึกถล่ม เพลิงไหม้ มีประกันภัย
เผือ่ คนรอบข้างบ้างไหม?
เศษปูน ฝุ่น ติดอยู่ท่อน้ า ทาให้การระบายน้ าไม่ดี
การประชุมครั้งนี้ ขอให้เป็ นการประชุมครั้งแรก
การส่ งเอกสารแบบ ไม่ใช่ไปแล้วแค่กดกริ่ ง หรื อคุยกับแม่บา้ น ควรขอ
พบเจ้าของบ้าน
เอกสารที่ขอเพิม่ ควรทาให้ชดั เจน (ปริ๊ นสี ) และครบถ้วน
คุณสุ ชาวดี ศรี สุข
- ได้ค่ะ ทางเราจะจัดส่ งให้ค่ะ
ผูช้ านาญการสิ่ ง แวดล้อ ม บจก.
วสาภัทร

สรุปการประชุม :
1. จัดส่ งสรุ ปการประชุมครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน
2. นาส่ งแบบทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์
11

3.
4.

มาตรการ/ข้อห่ วงกังวล ควรระบุในเล่ม
ผังรับเรื่ องร้องเรี ยน เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ให้ชดั เจน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุม
ให้โครงการทาให้ได้อย่างที่พูด มีจิตสานึกและรั บผิดชอบต่อส่ วนรวม
การก่อสร้างโครงการต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดไว้
ปัญหาการรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างเดิมก่อนขึ้นโครงการมีวสั ดุตกหล่นและดาเนินการในยามวิกาล
มาตรการการก่อสร้างของ พรบ.ความปลอดภัย เรื่ องความปลอดภัยในระหว่างการดาเนินการขอให้เข้มงวดในการ
ดาเนินการดังกล่าว
แสดงความจริ งใจในการจัดทาโครงการโดยคานึงถึงผูท้ ี่จะได้รับผลกระทบโดยตรงให้มาก ๆ
การกระทาการออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายและคานึ งถึงผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและชุ มชนหรื อไม่/มากแค่
ไหน
บริ ษทั ผูร้ ับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อเสนอของชุมชนด้วย อย่างอ้างแต่เพียงกฎหมายอย่างเดียว
เจ้าของโครงการต้องควบคุมการก่อสร้างให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อเสนอแนะของชุมชน
ระหว่างการก่อสร้างโครงการควรแจ้งให้กบั ผูร้ ับผิดชอบและผูไ้ ด้รับผลกระทบได้รับทราบอย่างชัดเจน
ควรมีแบบสอบถามหมู่บา้ นข้างเคียง ก่อนการก่อสร้าง
หากจะทาการก่อสร้างควรป้องกันมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง ควรหาที่ก้ นั มากั้นการทางานของคนงาน และ
ป้องกันเสี ยงโดยการกาชับผูร้ ับเหมาและกาหนดระยะเวลาการทางานที่ชดั เจน
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