
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า  

ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2560 
 
 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า ในคราว
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนั
พธุที ่       5 ตุลาคม ๒๕๕9 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 คน ดงันี้ 
  
 

๑. นายฉตัรชยั          พรหมเลศิ ประธานกรรมการ       
๒. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์    งว่นบรรจง รองประธานกรรมการ   
๓. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา กรรมการ  
๔. เรอืโทวารนิทร ์  เดชเจรญิ กรรมการ  
5. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
๑.  นางสดุา  ชนิวงษ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2.  นายชยัวุฒ ิ  แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

   
คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการดงันี้ 
1. คณะอนุกรรมการดา้นการจราจรและขนสง่ เพือ่พจิารณา ศกึษา ตรวจสอบ รบัทราบ

ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในงานด้านการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานคร โดยม ี              
พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการด้านการระบายน ้ าและการบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อพิจารณา ศึกษา  
ตรวจสอบ รบัทราบปัญหา อุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร 
โดยม ี   
เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เป็นประธานอนุกรรมการ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 ด้านการระบายน ้าและการบ าบดัน ้าเสีย 
 

 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าในถนนสายหลกั 11 โครงการ 
             คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกับส านักการระบายน ้ า เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสรา้งระบบระบายน ้าในถนนสายหลกั 11 โครงการ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื้นที่
ต่างๆ ของ กรุงเทพมหานคร โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ ความคืบหน้า ปัญหาอปุสรรค 
1 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพื่อแกไ้ขปัญหา

น ้าทว่มถนนสขุมุวทิ 21 (อโศกมนตร)ี  
(วงเงนิ 113.0000 ลา้นบาท)  
- ผูร้บัจา้ง หจก.สามประสทิธิ ์ 
- สญัญาเลขที ่สนน. 123/2560  ลว. 20 ก.ค.60  

อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสรา้ง 

ความกา้วหน้า   
1.00 % 
ตามแผน        
14.39 % 

- มแีนวสาธารณูปโภคประปา 
ไฟฟ้า โทรศพัทจ์ะรือ้ยา้ยเมือ่ผูร้บั
จา้งเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง โดย
ผูร้บัจา้ง     ไดล้งพืน้ทีข่ดุเปิดดู
แนวสาธารณูปโภคบรเิวณบ่อดนั
เพือ่ดแูนวทีแ่น่นอนแลว้  
- มหีนงัสอืขอความรว่มมอืถงึ บช.น. 
แลว้  

2 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มซอยสขุมุวทิ 31  
และซอยสวสัด ี 
(วงเงนิ 173.7500 ลา้นบาท)  
- ผูร้บัจา้ง บมจ.เนาวรตัน์พฒันาการ  
- สญัญาเลขทีส่นน. 122/2560 ลว. 18 ก.ค.60  

อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสรา้ง 

ความกา้วหน้า 5 % 
ตามแผน 37 % 
 

- มแีนวสาธารณูปโภคประปา 
ไฟฟ้า โทรศพัท ์ลงพืน้ทีต่รวจสอบ 
เมือ่วนัที ่14 ก.ค. 2560 จะรือ้ยา้ย
เมือ่ผูร้บัจา้งเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง 
- เรือ่งแผนการจดัการจราจร บช.น. 
ใหส้ านกัการระบายน ้าท าการ
ประชาสมัพนัธแ์ละรบัความคดิเหน็   
ของประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการก่อสรา้งเพือ่ประกอบการ
อนุมตัแิผนการจราจร  

3 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่ม ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์17 และถนน
สวนพล ู 
(วงเงนิ 35.6500 ลา้นบาท)  
- ผูร้บัจา้ง บ.โชควโิรจน์ จ ากดั  
- สญัญาเลขที ่สนน. 120/2560  ลว. 4 ก.ค.60  

อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสรา้ง 

ความกา้วหน้า 15 % 
ตามแผน 50 % 

 

มแีนวสาธารณูปโภคประปา ไฟฟ้า 
โทรศพัท ์ 
- รอการประปานครหลวงยา้ยทอ่
ประปาเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 1 เมตร  
ในผวิจราจร  

4 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา อยูร่ะหวา่งการ มแีนวสาธารณูปโภคประปา ไฟฟ้า 
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น ้าทว่มซอยสขุมุวทิ 4 (นานาใต)้  
(วงเงนิ 141.9100 ลา้นบาท)  
- บ.ตรสีกุล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ   

จดัท าสญัญา โทรศพัท ์จะรือ้ยา้ยเมือ่ผูร้บัจา้งเริม่
ด าเนินการก่อสรา้ง 
- ตอ้งขอใชพ้ืน้ทีจ่ากโรงงานยาสบู 
และกรมธนารกัษ์  

5 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มซอยสขุมุวทิ 14  
(วงเงนิ 95.2000 ลา้นบาท)  

อยูร่ะหวา่งขออนุมตัิ
ยกเลกิ เนื่องจาก    
ผูเ้สนอราคาต ่าสดุ
ไม่ขยายการยนื

ราคา 

มแีนวสาธารณูปโภคประปา ไฟฟ้า 
โทรศพัท ์ 
 

6 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มถนนทรงสวสัดิ ์ถนนเยาวราช และถนน
เจรญิกรุง  
(วงเงนิ 101.5500 ลา้นบาท)  
- ผูร้บัจา้ง บรษิทั เรอืงฤทยั จ ากดั  
- เลขทีส่ญัญา สนน.136/2560 ลว.22 ส.ค.60  

อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 
ความกา้วหน้า 45 % 
ตามแผน 40 % 
- บ่อรบั บ่อดนั               
ท าเสรจ็แลว้ 

- อยูร่ะหวา่งการ 
ก่อสรา้งสถานีสบูน ้า  

- บชน. และ สน.พลบัพลาไชย 2 
อนุญาตใหใ้ชผ้วิจราจรในการ
ก่อสรา้งแลว้ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ ความคืบหน้า ปัญหาอปุสรรค 
7 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าบรเิวณถนน

สขุมุวทิจากซอยสุขมุวทิ 107 ถงึคลองบางนา   
(วงเงนิ 218.6700 ลา้นบาท)  
- บ.เรอืงฤทยั จ ากดั เสนอราคาต ่าสุด เป็นเงนิ 
182,970,000 บาท  

อยูร่ะหวา่งการ
จดัท าสญัญา 

มแีนวสาธารณูปโภคประปา ไฟฟ้า 
และไดอ้อกแบบเพือ่หลบแนว 
ประปา ไฟฟ้า แลว้เสรจ็ 
- รอกรมทางหลวงอนุญาตเขา้พืน้ที่
ก่อสรา้ง  

8 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มถนนสขุมุวทิ 63 (เอกมยั)  
(วงเงนิ 335.4100 ลา้นบาท)  
- ผูร้บัจา้ง บรษิทั พระราม 2 การโยธา จ ากดั  
- เลขทีส่ญัญา สนน. 1/2561  ลว. 7 พ.ย.60 

อยูร่ะหวา่งการ
ก่อสรา้ง 

ความกา้วหน้า 0 % 
ตามแผน 0.79 % 
อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 

 สนง.สนาม  

- มแีนวสาธารณูปโภคประปา 
โทรศพัท ์จะรือ้ยา้ยเมือ่ผูร้บัจา้ง  
 เริม่ด าเนินการก่อสรา้ง 
- ประสาน สน.พืน้ทีแ่ลว้ อยู่
ระหวา่งท าหนงัสอืถงึ บช.น. เรือ่ง
แผนการจดัการจราจร  

9 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มซอยสขุมุวทิ 39  
(วงเงนิ 261.0000 ลา้นบาท)  
- บ.รเิวอรเ์อนจเินียริง่ จ ากดั เสนอราคาต ่าสดุ  
เป็นเงนิ 218,000,000 บาท  

อยูร่ะหวา่ง 
การจดัท าสญัญา 

- มแีนวสาธารณูปโภคประปา 
ไฟฟ้า โทรศพัท ์
- ไดป้ระชุมกบัหน่วยงาน
สาธารณูปโภคแลว้และลงพืน้ที ่ 
ตรวจสอบแลว้ เมือ่วนัที ่14 ก.ค. 
2560  
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10 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มถนนศรอียุธยาและถนนพระรามที ่6  
(วงเงนิ 491.5000 ลา้นบาท)  
- บ.รเิวอรเ์อนจเินียริง่ จ ากดั เสนอราคาต ่าสดุ  
เป็นเงนิ 362,500,000.- บาท  

อยูร่ะหวา่ง 
ขออนุมตัจิา้ง 

- มแีนวสาธารณูปโภคประปา 
ไฟฟ้า โทรศพัท ์จะรือ้ยา้ยเมือ่ผูร้บั
จา้งเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง  
  

11 โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพือ่แกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มถนนพหลโยธนิบรเิวณแยกเกษตรศาสตร ์  
(วงเงนิ 231.8800 ลา้นบาท)  
- บ.รวมนท ีจ ากดั เสนอราคาต ่าสดุเป็นเงนิ 
172,890,000.-บาท  

อยูร่ะหวา่ง 
ขออนุมตัจิา้ง 

- มแีนวสาธารณูปโภคประปา 
ไฟฟ้า โทรศพัท ์จะรือ้ยา้ยเมือ่ผูร้บั
จา้งเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง  
  

 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   
1. งบประมาณในการก่อสรา้งเขือ่นในเขตต่างๆ เป็นการก่อสรา้งเขือ่นซึง่เป็นคลองขนาด

เลก็ 
ใชง้บประมาณจ านวนไม่มาก แต่ดว้ยงบประมาณดา้นงานโยธาของส านักงานเขตต่างๆ มจี ากดัและยงั
ต้องใช้ในการปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพในพื้นที่ เช่น ถนน ตรอกซอย โรงเรยีน เป็นต้น การขอ
งบประมาณก่อสร้างเขื่อนจงึค่อนข้างยาก ดงันัน้ควรให้ส านักการระบายน ้าช่วยพิจารณาด าเนินการ
ก่อสรา้งเขือ่นในเขตทีม่คีวามจ าเป็นและสามารถใชป้ระโยชน์เชือ่มโยงกบัระบบระบายน ้าหลกัของส านกัการ
ระบายน ้าได ้ 

2. ตามพระราชบญัญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการ
ก าหนด 

ราคากลางโครงการก่อสรา้งต่างๆ ตอ้งใชค้วามละเอยีดรอบคอบ เนื่องจากถา้หากเกดิความผดิพลาดและ
ความเสยีหายขึน้มา ผูก้ าหนดราคากลางกอ็ยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบดว้ย 

3. กรุงเทพมหานครควรพจิารณาว่าจะท าอย่างไรให้สามารถระบายน ้าฝนจากถนน
ต่างๆ  

ลงสู่ท่อระบายน ้าหรอือุโมงค์ระบายน ้าให้ได้เรว็ที่สุด จงึต้องวางแผนเตรยีมความพรอ้มทัง้คน อุปกรณ์ 
และเครือ่งมอืต่างๆ ในการปฏบิตักิาร  
 

2. โครงการก่อสร้างอโุมงคร์ะบายน ้าจากบงึหนองบอนลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา 
  
คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านกัการระบายน ้า เพือ่ตดิตามความคบืหน้า ปัญหา

อุปสรรค 
การด าเนินโครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าบงึหนองบอน โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึหนองบอนลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา ระยะทาง 9.4  
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กโิลเมตร มสีว่นทีต่อ้งด าเนินการใน 11 รายการดงันี้ 
 1. อาคารรบัน ้าบงึหนองบอน 
 2. อาคารรบัน ้าคลองหนองบอน 
 3. อาคารรบัน ้าคลองเคลด็ 

4. ปล่องรบัน ้า ซ.อุดมสุข 56 และ อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม. 3 
 5. ปล่องรบัน ้า ซ.อุดมสุข 42 และ อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม. 2 
 6. อาคารรบัน ้า ถ.สุขมุวทิ 101/1 
 7. อาคารรบัน ้า ซ.สขุมุวทิ 66/1 
 8. สถานีสบูน ้าอุโมงคบ์างออ้ (Inlet Shaft) 

9. สถานีสบูน ้าอุโมงคบ์างออ้ (Outlet Shaft) 
10. อาคารทิง้น ้า 
11. งานผลติชิน้สว่นอุโมงค ์(Segment) 

 ซึง่ขณะนี้หวัเจาะอุโมงคจ์ านวน 2 หวัเขา้มาแลว้ และจะเขา้พืน้ทีท่ างาน 2 จุด 
 - ผลงานทีท่ าไดล้่าชา้กวา่แผน 10.173 % เนื่องจากตดิปัญหาเรือ่งการเขา้พืน้ที ่โดยชา้ไป 

ประมาณ 4 – 5 เดอืน 
โดยความคบืหน้าในแต่ละรายการมดีงันี้ 
1. อาคารรบัน ้าบงึหนองบอน 

 - งานผกูเหลก็เขา้แบบผนงัปล่องอุโมงค ์ชัน้ที ่6  
 - ก่อสรา้งผนงัไดค้วามลกึ 16.30 เมตร 
 - จมปล่อง ไดค้วามลกึ 11.80 

    2.  อาคารรบัน ้าคลองหนองบอน 
 - งานตดิตัง้ Instruments เพือ่ตรวจวดัการจมปล่อง 

 - งานตดิตัง้เหลก็เสรมิ Cutting Shoe 
3.  อาคารรบัน ้าคลองเคลด็ 

 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ รอการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค TOT 
 - ประชาสมัพนัธก์ารปิดเบีย่งจราจรบนถนนอุดมสขุ บรเิวณปากซอย 42, 56 และสะพาน 
คลองเคลด็แลว้ เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 ตามแผน ปิดเบีย่งจราจรตัง้แต่ ม.ิย. 60 - พ.ค. 61 
 - รอสรุปรปูแบบการก่อสรา้ง ปล่องรบัน ้า 

ปัญหาและอุปสรรค 
 พืน้ทีก่่อสรา้งอาคารรบัน ้าคลองเคลด็และปล่องอุโมงคร์บัน ้าคลองเคลด็ไม่เพยีงพอ  

 แนวทางแกไ้ข อาคารรบัน ้าคลองเคลด็ 
 - อาคารรบัน ้าคลองเคลด็ ปรบัรูปแบบอาคารอาคารตามสภาพคลองท าใหร้่องระบายน ้า
ภายในคลองแคบลง แต่ชอ่งระบายน ้าลงอุโมงคย์งัมขีนาดเทา่เดมิ 

 แนวทางแกไ้ข ปล่องรบัน ้าคลองเคลด็ 
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- ตอ้งแกไ้ขแบบก่อสรา้ง อาคารรบัน ้าคลองเคลด็และปล่องรบัน ้าคลองเคลด็ เนื่องจากม ี
ขอ้จ ากดัของพืน้ทีค่ลองและสะพาน คสล. 

4. ปล่องรบัน ้า ซ.อุดมสุข 56 และ อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม. 3 
ปล่องรบัน ้าซอยอุดมสุข 56 
- อยูร่ะหวา่งด าเนินการ รอการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค TOT 
- ประชาสมัพนัธก์ารปิดเบีย่งจราจรบนถนนอุดมสขุ บรเิวณปากซอย 42, 56 และสะพาน 

คลองเคลด็แลว้ เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 ตามแผนปิดเบีย่งการจราจรตัง้แต่ ม.ิย.60 - พ.ค.61 
- รือ้ตวัหนอนทางเทา้เพือ่ปรบัขยายชอ่งจราจร 
- ขดุเปิดถนนเพือ่เตรยีมงานก่อสรา้ง Guide Wall 
อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม. 3 
- งานระบบป้องกนัดนิพงั 
- งานก่อสรา้ง Base Slab ของอาคารรบัน ้า 

 5. ปล่องรบัน ้า ซ.อุดมสุข 42 และ อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม. 2 
ปล่องรบัน ้าซอยอุดมสุข 42 

 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการ รอการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค TOT 
- ประชาสมัพนัธก์ารปิดเบีย่งจราจรบนถนนอุดมสขุ บรเิวณปากซอย 42, 56 และสะพาน 

คลองเคลด็แลว้ เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 ตามแผน ปิดเบีย่งจราจรตัง้แต่ ม.ิย.60 - พ.ค.61 
- รือ้ตวัหนอนทางเทา้เพือ่ปรบัขยายชอ่งจราจร 

 - ขดุเปิดถนนเพือ่เตรยีมงานก่อสรา้ง Guide Wall 
 อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม.2 

- งานก่อสรา้งท านบกัน้น ้า ชัว่คราว 
 6. อาคารรบัน ้า ถ.สุขมุวทิ 101/1 

 - งานปัก King post  ส าหรบังานตดิตัง้ Platform ชัว่คราว 
- ตดิตัง้ Sheet pile ส าหรบังาน Coffer Dam 

 7. อาคารรบัน ้า ซ.สขุมุวทิ 66/1 
ปัญหาอุปสรรค  

 แบบตามสญัญา จากผลการสอบเขตที่ดนิ พบว่า 1.ปล่องอุโมงค์รบัน ้ารูปสีเ่หลี่ยม (กม.7+-
376)  

พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอและแนวอุโมงคโ์คง้ตวั S (กม.7+267) รุกล ้าพืน้ทีเ่อกชน 
แนวทางการแกไ้ข 

 1. อาคารรบัน ้าแกไ้ข โดยยา้ยอาคารรบัน ้ามาก่อสรา้งบรเิวณ คลองบางออ้บรรจบคลองบาง
จาก  

ก่อสรา้งเป็นปล่องกลมขนาด Ø 12.๐๐ เมตร แต่จ าเป็นตอ้งรือ้ยา้ยผูบุ้กรุกคลอง ไดแ้จง้ส านักงานเขตบาง
นาแลว้  
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มกีารเจรจาแลว้ ผลการเจรจาเมือ่วนัที ่19 พ.ค. 2560 ทีส่ านกังานเขตบางนา ผูรุ้กล ้ายนิยอมรือ้ยา้ยแลว้  
 2. แนวอุโมงคร์ุกล ้าแกไ้ข โดยเจรจา บ.กระทงิแดงเพื่อใหแ้นวอุโมงคล์อดผ่านใตพ้ืน้ที ่ซึง่

ผล 
การเจรจา บ.กระทงิแดงยนิยอม ขณะนี้รอ บ.กระทงิแดงตอบหนงัสอืเป็นทางการ 

 3. การแก้ไขปัญหาดงักล่าว ต้องมกีารเปลีย่นแปลงแก้ไขแบบรูปตามสญัญา อยู่ระหว่าง
การ 

ออกแบบอาคารรบัน ้า 
 8. สถานสีบูน ้าอุโมงคบ์างออ้ (Inlet Shaft) 

 - งานผกูเหลก็เขา้แบบผนงัปล่องอุโมงค ์ชัน้ที ่10  
 - ก่อสรา้งผนงัไดค้วามลกึ 30.70 เมตร  

- จมปล่องไดค้วามลกึ 29.50 เมตร 
 9. สถานีสบูน ้าอุโมงคบ์างออ้ (Outlet Shaft) 

 - งานก่อสรา้ง ผนงัปล่องอุโมงค ์ชัน้ที ่9  ไดค้วามลกึ 30.90 เมตร 
 - จมปล่องไดค้วามลกึ 27.00 เมตร 

10. อาคารทิง้น ้า 
ปัญหาอุปสรรค 
- ยงัไม่ไดด้ าเนินการ รอการอนุมตัติ าแหน่งปล่องจากกรมเจา้ทา่ 
- เจา้หน้าทีผ่งัเมอืงและเจา้หน้าทีโ่ครงการเขา้ดพูืน้ทีก่่อสรา้ง เมือ่วนัที ่๙ ม.ค. ๖๐ 
- วนัที่ ๑๖ ม.ิย. ๖๐ สนย. ตรวจสอบต าแหน่งก่อสรา้งอาคารทิ้งน ้า เพื่อตอบหนังสอืกรม

เจา้ทา่ 
- รอการอนุมตัจิาก กรมเจา้ทา่ 
แนวทางการแกไ้ข 

 เมื่อวนัที่ 8 ธ.ค. 2559 ผูร้บัจ้าง ส่งแบบขออนุญาตก่อสรา้งอาคารทิ้งน ้า ตามขอ้แนะน า
ของ 

กรมเจา้ท่าทีใ่หข้ยบัต าแหน่งจากแบบคู่สญัญา เพือ่ไม่ใหข้วางทางน ้าทีร่ะบายออกจากคลองบางออ้ และ
ให ้

ต าแหน่งอาคารทิง้น ้าอยูใ่นแนวโป๊ะเดมิเพือ่ไม่ใหก้ดีขวางทางน ้าในแม่น ้าเจา้พระยา 
 วันที่ 11 พ.ค. 2560 ส านักงานโครงการประสานงานส านักงานเขตบางนา ขอความ

อนุเคราะห ์
 พิจารณาผลกระทบด้านแผนพฒันาจงัหวดัและรกัษาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครจากการ

ก่อสรา้งอาคารทิง้น ้า 
วนัที ่22 พ.ค. 2560 ส านกังานเขตบางนา แจง้ผลการพจิารณาวา่ การก่อสรา้งไม่เป็น 
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อุปสรรคต่อแผนการพฒันาจงัหวดัและการรกัษาสภาพแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร แต่ทัง้นี้ไดข้อให้
ส านกังานโครงการประสานงานกบัส านกัการโยธาเพือ่ตรวจสอบว่า การก่อสรา้งมผีลกระทบต่อโครงการ
ก่อสรา้งทางเดนิรมิแมน่ ้าเจา้พระยาจากสะพานพระราม 7 สิน้สดุเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่ 

11. งานผลติชิน้สว่นอุโมงค ์(Segment) 
- หล่อ Concrete Segment ขนาด 1.2 เมตร จ านวน 824 ring ความยาว 988.8 เมตร 

 - หล่อ Concrete Segment ขนาด 0.6 เมตร จ านวน 42 ring ความยาว 25.2  เมตร 
- งานตรวจสอบ การทดลองประกอบ Segment 

 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึหนองบอนลงสูแ่ม่น ้าเจา้พระยา มปัีญหา 

การรุกล ้าทีย่งัไม่ไดจ้ดัการใหเ้รยีบรอ้ยแลว้มาของบประมาณไปด าเนินการ ซึง่ควรจะตอ้งมกีารพจิารณา
ก่อนอย่างรอบคอบรดักุม ถ้าเร่งรดัการก่อสรา้งแล้วยงัไม่เสรจ็ตามเวลาที่สญัญาระบุ กจ็ะต้องมปัีญหา
เรื่องการ    ขอขยายเวลาสญัญาออกไปอกี ดงันัน้ในการด าเนินงานโครงการอื่นๆ ต่อไปจะตอ้งวางแผน
ให้เรยีบร้อยและรดักุม เพื่อป้องกนัปัญหาไว้ก่อนทุกด้านและต้องทบทวนรูปแบบการก่อสร้างอย่าง
ละเอยีดรอบคอบก่อนการ          ของบประมาณ  

2. ในระหว่างการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้า กต็อ้งเตรยีมความพรอ้มในเสน้ทางล าเลยีง
น ้าไป 

ยงัอุโมงค์ด้วย การปรบัปรุง ขุดลอกคูคลองควรอยู่ในแผนงานที่หารอืร่วมกนั ควรท างานกนัอย่างเป็น
เอกภาพ วางแผนใหช้ดัเจน ทนัททีี่อุโมงคร์ะบายน ้าก่อสรา้งเสรจ็เครอืขา่ยการท างานของคลองต่างๆ ก็
ตอ้งสมบูรณ์ดว้ย ไม่ใหเ้กดิปัญหาอุปสรรคในเรื่องนี้ เรื่องการรุกล ้ากต็อ้งแกไ้ขปัญหาแต่เนิ่นๆ ซึง่สภาฯ 
กจ็ะสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ สว่นส านกัการระบายน ้ากต็อ้งบูรณาการแผนงานใหด้ทีีส่ดุดว้ย  
 3. การบรหิารสญัญาของกรุงเทพมหานครที่ยงัด าเนินการไม่เขม้งวดเป็นผลท าใหเ้กดิ
ปัญหาความล่าชา้ ซึง่โครงการก่อสรา้งอุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึหนองบอนลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา มผีลงาน
ล่าช้ากว่าแผนมากพอสมควร โดยโครงการนี้มงีบประมาณสูงถึงเกือบ 5 พนัล้านบาท ดงันัน้ถ้าการ
บรหิารสญัญาของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเกดิงบประมาณคา้งจ่าย โครงการอื่นๆ ก็
จะเสยีโอกาสไป ดงันัน้จะตอ้งมบีุคลากรของส านกัการระบายน ้าตดิตามและเร่งรดัการบรหิารสญัญาของ
โครงการต่างๆ ใหเ้ขม้ขน้ขึน้       ส่วนปัญหาความล่าชา้ของโครงการฯ ถงึแมว้่าจะมกีารปรบัผูร้บัจา้ง
แต่กป็รบัไดไ้ม่เกนิ 10 % ของมลูคา่งาน แต่อย่างไรคา่ปรบักจ็ะไม่คุม้ค่ากบัผลประโยชน์และโอกาสทีเ่สยี
ไป ซึง่ประชาชนกอ็าจพลอยไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจากปัญหาน ้าทว่มไปดว้ย  
 

3. แผนการปรบัปรงุโครงข่ายระบบการระบายน ้าให้สอดคล้องกบัการท างานของอโุมงค์
ระบายน ้าบงึหนองบอน 
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    คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกัการ
ระบายน ้า และส านกังานเขตประเวศ เพือ่พจิารณาแผนการปรบัปรุงโครงขา่ยระบบการระบายน ้าให้
สอดคลอ้งกบัการท างานของอุโมงคร์ะบายน ้าบงึหนองบอน โดยมขีอ้มลูโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 
  อุโมงคร์ะบายน ้าบงึหนองบอนมจีุดเริม่ตน้รบัน ้าทีบ่งึหนองบอน ขนาดอุโมงคร์ะบายน ้า 
เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายในไม่น้อยกวา่ 5 เมตร ยาวประมาณ 9,400 เมตร พืน้ทีเ่ป้าหมายของโครงการ  
ก่อสรา้งอุโมงค์ระบายน ้าจะครอบคลุมพื้นที่ เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางนา และเขตพระโขนง 

รวม 
พืน้ทีป่ระมาณ 85 ตารางกโิลเมตร ในการออกแบบใหส้ามารถรบัน ้าไดต้ามจุดต่างๆ ไดด้งันี้ 
 จุดทีห่นึ่ง อาคารรบัน ้าบงึหนองบอน รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 60 ลบ.ม./วนิาท ี 
 จุดทีส่อง อาคารรบัน ้าคลองหนองบอน รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 30 ลบ.ม./วนิาท ี
 จุดทีส่าม อาคารรบัน ้าคลองเคลด็ รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 25 ลบ.ม./วนิาท ี
 จุดทีส่ี ่อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม.3 รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 5 ลบ.ม./วนิาท ี
 จุดทีห่า้ อาคารรบัน ้าคลองหลอด กม.2 รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 5 ลบ.ม./วนิาท ี
 จุดทีห่ก อาคารรบัน ้าถนนสขุมุวทิ 101/1 รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 5 ลบ.ม./วนิาท ี
 จุดทีเ่จด็ อาคารรบัน ้าถนนสขุมุวทิ 66/1 รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 15 ลบ.ม./วนิาท ี

 จุดทีแ่ปดและเกา้ สถานีสบูน ้าคลองบางออ้ รบัน ้าไดใ้นปรมิาณ 60 ลบ.ม./วนิาท ี
 โดยโครงขา่ยระบบการระบายน ้าของอุโมงคร์ะบายน ้าบงึหนองบอนจะประกอบดว้ยคลอง

หลกั 
จ านวน 9 คลองดงัต่อไปนี้ 
 1. คลองประเวศบุรรีมย ์มเีขือ่นจากคลองขนุสกลถงึคลองจรเขข้บ 
 2. คลองหนองบอน มเีขือ่นจากคลองมะขามเทศถงึสถานีบงึหนองบอน 
 3. คลองมะขามเทศ ไมม่เีขือ่น (ขอจดัสรรงบประมาณ) 
 4. คลองศาลาลอย ไม่มเีขือ่น 
 5. คลองปลดัเปรยีง ไม่มเีขือ่น 
 6. คลองตาสาด มเีขือ่นแลว้ 
 7. คลองตาชา้ง มเีขือ่นแลว้ 
 8. คลองเคลด็ มเีขือ่นแลว้ 
 9. คลองขนุสกล มเีขือ่นแลว้ 
 ส านักการระบายน ้ามโีครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงระบบคลองระบายน ้าในร่างแผนปฏบิตัิ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบการระบายน ้าของอุโมงค์ระบายน ้า      
บงึหนองบอน ดงันี้ 

1. โครงการปรบัปรุงคลองส่งน ้ าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน ้า จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา  

(คลองมะขามเทศชว่งจากล ารางสาธารณะสดุเขตบงึหนองบอนถงึถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 55)  
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ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)  
เป้าหมายโครงการ ก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศช่วงจากล ารางสาธารณะ

สดุเขต  
บงึหนองบอนถงึถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 55   

2. โครงการปรบัปรุงคลองส่งน ้ าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน ้า จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา  

(คลองมะขามเทศชว่งจากถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 55 ถงึคลองสองหอ้ง) 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)  
เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศช่วงจากถนนเฉลิมพระ

เกยีรต ิร.9  
ซอย 55 ถงึคลองสองหอ้ง   

3. โครงการปรบัปรุงคลองส่งน ้ าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน ้า จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา  

(คลองหนองบอนชว่งจากสถานีสบูน ้าบงึหนองบอนถงึซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 7 แยก 4) 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)  
เป้าหมายโครงการ ปรบัปรุงคลองสง่น ้าเขา้สูอุ่โมงคร์ะบายน ้า จากบงึหนองบอนลงสู ่

แม่น ้าเจา้พระยา (คลองหนองบอนช่วงจากสถานีสูบน ้าบงึหนองบอนถงึซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 7 
แยก 4)   

4. โครงการปรบัปรุงคลองส่งน ้ าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน ้า จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา  

(คลองหนองบอนช่วงจากซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 7 แยก 4 ถงึคลองปลดัเปรยีง) 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เป้าหมายโครงการ ก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. คลองหนองบอนชว่งจากซอยเฉลมิพระเกยีรต ิ

ร.9  
ซอย 7 แยก 4 ถงึคลองปลดัเปรยีง  

5. โครงการปรบัปรุงคลองส่งน ้ าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน ้า จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา  

(คลองหนองบอนช่วงจากคลองประเวศบุรรีมยถ์งึคลองมะขามเทศ) 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เป้าหมายโครงการ ปรบัปรุงคลองสง่น ้าเขา้สูอุ่โมงคร์ะบายน ้า จากบงึหนองบอนลงสู ่

แม่น ้าเจา้พระยา (คลองหนองบอนช่วงจากคลองประเวศบุรรีมยถ์งึคลองมะขามเทศ) 
6. โครงการปรบัปรุงคลองส่งน ้ าเข้าสู่อุโมงค์ระบายน ้า จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น ้ า

เจา้พระยา  
(คลองมะขามเทศ ชว่งจากคลองหนองบอนถงึล ารางสาธารณะสดุเขตบงึหนองบอน) 
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ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)  
เป้าหมายโครงการ ปรบัปรุงคลองส่งน ้าเขา้สู่อุโมงคร์ะบายน ้าจากบงึหนองบอนลงสู่

แม่น ้า 
เจา้พระยา (คลองมะขามเทศ ชว่งจากคลองหนองบอนถงึล ารางสาธารณะสดุเขตบงึหนองบอน) 

 
ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. อุโมงคร์ะบายน ้าแต่ละแห่งใชง้บประมาณในการก่อสรา้งสงูมาก จงึตอ้งใชใ้หไ้ดอ้ย่าง

คุม้ค่า 
กบัการลงทุน ดงันัน้ส านักการระบายน ้าจะตอ้งท าใหป้ระชาชนเหน็ว่าใชเ้งนิภาษจี านวนมากในการสรา้ง 
แต่สามารถแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สภาพปัญหาซ ้าซากไม่ควรเกดิขึน้คอืระบบสง่น ้า
ไปไม่ถึงอุโมงค์ระบายน ้ า ซึ่งรฐับาลก็อนุมตัิงบประมาณให้ในการปรบัปรุงระบบท่อระบายน ้ าต่างๆ 
เพราะฉะนัน้ส านักการระบายน ้าต้องวางแผนรองรบัให้ดีในการปรบัปรุงคูคลองและท่อระบายน ้าที่
เกี่ยวขอ้งทัง้หมดที่จะน าน ้าไปสู่อุโมงค์ระบายน ้า ส่วนปัญหาเรื่องขยะอุดตนัทางระบายน ้า ส านักการ
ระบายน ้าตอ้งบูรณาการการแกไ้ขปัญหาร่วมกนักบัส านกัสิง่แวดลอ้มและส านกังานเขต 

2. การใช้งบประมาณในการก่อสรา้งอุโมงค์ระบายน ้านัน้ต้องค านึงถึงการท างานของ
ระบบ 

การระบายน ้าระบบรองดว้ย ไม่ว่าจะเป็นคูคลอง ท่อระบายน ้าคอืระบบล าเลยีงน ้าเขา้สู่อุโมงคร์ะบายน ้า 
ดงันัน้ถา้ระบบรองไม่ไดร้บัการปรบัปรุงจะท าใหอุ้โมงคร์ะบายน ้าท างานไม่เตม็ประสทิธภิาพและไม่คุม้ค่า
กบัการลงทุน การท าระบบการป้อนน ้าเขา้สู่อุโมงค์ระบายน ้าจะต้องได้รบัการปรบัปรุงและพฒันาพรอ้ม
กนัในทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การก่อสรา้งเขื่อนในคลองหลกั การปรบัปรุงขนาดท่อระบายน ้าใน
ถนนสายหลกัหรอืในถนนสายรองในพื้นที่เขตต่างๆ จะต้องเป็นแผนเดยีวกนัหรอืสอดคล้องกนัและขอ
งบประมาณใหเ้ป็น  ชุดเดยีวกนั โดยทุกอย่างควรเสรจ็สมบูรณ์พรอ้มกบัทีอุ่โมงคร์ะบายน ้าจะเสรจ็ใชง้าน
ไดใ้นปี 2565 
 

4. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการปรบัปรงุคณุภาพน ้าคลองแสนแสบ 
                 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้าและส านักสิง่แวดลอ้ม ตดิตามผลการ
ด าเนินงาน โครงการปรบัปรุงคุณภาพน ้าคลองแสนแสบ เพี่อรบัทราบรายละเอียด สภาพขอ้เท็จจรงิ      
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
  มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2560 เกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณภาพน ้าคลองแสนแสบมดีงันี้  
    1. รบัทราบแผนปฏบิตักิารเพือ่ใหค้ลองแสนแสบสะอาด 
    2. เหน็ชอบในหลกัการโครงการทีต่อ้งเร่งรดัด าเนินการ 5 โครงการ  
      3. แหล่งเงินและค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนิ นการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ (งบ กทม.รอ้ยละ 50 และเงนิอุดหนุนรฐับาลรอ้ยละ 50) 
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    4. โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีขนาดใหญ่ งบประมาณสูงทัง้ในระยะ 5 ปี และ 20 ปี          
(8 โครงการ) พจิารณาใหภ้าคเอกชนร่วมลงทุนความคบืหน้าโครงการทีต่อ้งเร่งรดัด าเนินการ 5 โครงการ
ประกอบดว้ย 
       1. งานก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีเพิม่เตมิรมิคลองแสนแสบช่วงถนนวทิยุ-คลองตนัเขา้โรง
ควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง งบประมาณจ านวน 542 ลา้นบาท ขณะนี้จดัท าแบบและรายการก่อสรา้งแลว้
เสรจ็พรอ้มด าเนินการประมลูคาดวา่จะไดผู้ร้บัจา้งประมาณเดอืนพฤษภาคม 2561 
       2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขต ห้วยขวางเข้าโรงควบคุม
คุณภาพน ้าดนิแดง งบประมาณจ านวน 1,696 ล้านบาทขณะนี้บรษิัทที่ปรกึษาด าเนินการส ารวจและ
ออกแบบระบบท่อรวบรวมน ้าเสยี (เพิม่เตมิ) พืน้ทีเ่ขตหว้ยขวางเขา้โรงควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง เริม่
สญัญาวนัที ่30 กนัยายน 2560 ถงึ 27 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดอืนส่งงานงวดที ่2 แลว้
จากทัง้หมด 8 งวด 
       3. โครงการบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ีระยะที่ 2 งบประมาณจ านวน 2,543ลา้นบาท ขณะนี้ได้มี
การจดัเตรยีมขอ้ก าหนดรายละเอยีดและราคากลางเพื่อจา้งทีป่รกึษาส ารวจและออกแบบฯ คาดว่าจะเขา้
สูก่ระบวนการประมลูประมาณเดอืนพฤษภาคม 2561  
       4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน ้าเสยีคลองแสนแสบจากบรเิวณ
ประตรูะบายน ้ามนีบุรถีงึบรเิวณประตรูะบายน ้าหนองจอก งบประมาณจ านวน 1,799 ลา้นบาท ขณะนี้ได้
มกีารจดัท าแบบและรายการก่อสรา้งเขือ่นแลว้เสรจ็ จะเริม่ด าเนินการในปี 2562 
       5. โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบรเิวณสะพานผ่านฟ้าถงึบรเิวณประตู
ระบายน ้าคลองตนั งบประมาณจ านวน 564.5 ลา้นบาท ขณะนี้ไดม้กีารจดัท าแบบและรายการก่อสรา้ง
เขือ่นแลว้เสรจ็ จะเริม่ด าเนินการในปี 2562 
 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสยีเพิม่เติมคลองแสนแสบช่วงถนนวทิยุถึงคลองตนั         
เขา้โรงควบคุมคุณภาพน ้าดนิแดง ไดร้บังบประมาณในปีงบประมาณ 2561 แลว้จ านวน 16.30 ลา้นบาท        
แต่โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยี (เพิม่เตมิ) พื้นที่เขตห้วยขวางเขา้โรงควบคุมคุณภาพน ้าดนิ
แดง           ยงัไม่ไดร้บังบประมาณ ช่วงแรกรฐับาลจะใหก้ารสนับสนุนงบประมาณทัง้โครงการ ต่อมา
มติคณะรัฐมนตรีจะให้การสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยากจะให้
กรุงเทพมหานครทบทวนไปวา่จะขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณทัง้โครงการ และกรุงเทพมหานครจะไป
เจรจากบัส านักงบประมาณ กระทรวงการคลงั หากรฐับาลใหก้ารสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 กเ็ป็น
ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งทีจ่ะตอ้งมกีารพจิารณารว่มกนัว่าจะด าเนินการอย่างไร จงึท าใหย้งัสรุปไม่ไดว้่า
แต่ละโครงการจะตอ้งใชง้บประมาณของกรุงเทพมหานครจ านวนเทา่ใด 
        

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
  1. ควรเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาร่วมลงทุนเนื่องจากใชง้บประมาณสงู 
  2. ควรมกีารปลกูจติส านึกในการช่วยกนัรกัษาความสะอาดคลอง  
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  3. ควรมมีาตรการเชงิกฎหมายบงัคบัไม่ใหเ้อกชนหรอืหน่วยงานปล่อยน ้าเสยีลงคลอง 
แต่ปล่อยลงท่อที่จะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีของกรุงทเพมหานคร เป็นการด าเนินการควบคู่กนัไปเพื่อ
เป็นการปลกูฝังทางออ้ม 
 

5. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการปรบัปรงุคลองโอ่งอ่าง 
     คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้า ตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ
ปรบัปรุงคลองโอ่งอ่าง เพีอ่รบัทราบรายละเอยีด สภาพขอ้เทจ็จรงิ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

   โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์คลองโอ่งอ่าง จากบรเิวณสะพานด ารงสถติถงึสะพานโอสถานนท์เกดิ
จาก 
รฐับาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายจดัระเบียบปรบัปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบ           
เกาะรตันโกสนิทร์บรเิวณคลองโอ่งอ่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรยีบร้อยสวยงาม พฒันาเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว      เชงิอนุรกัษ์ทางวฒันธรรม เป็นโบราณสถานทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ในที่
สาธารณะร่วมกนัอย่างสมบูรณ์และยัง่ยนืถาวร สอดคล้องกบัการสรา้งกรุงเทพมหานครให้เป็น “ มหา
นครแห่งความสุข “ ขณะนี้ด าเนินการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลูกสรา้งทีรุ่กล ้าคลองโอ่งอ่างเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ 
    หลงัจากทีก่รุงเทพมหานครไดด้ าเนินการรือ้ถอนอาคารสิง่ปลูกสรา้งทีรุ่กล ้าในคลองโอ่งอ่างไป
เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ด าเนินการขุดลอกตะกอนดินเลน เก็บขยะมูลฝอย และได้ถ่ายเทน ้ าจากแม่น ้ า
เจา้พระยาเขา้ไหลเวยีนโดยตลอดท าใหล้ดปัญหาน ้าเน่าเสยี คุณภาพน ้ากด็ขีึน้ ในส่วนการพฒันาพื้นที่
คลองโอ่งอ่างได้เสนอโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์คลองโอ่งอ่าง จากบรเิวณสะพานด ารงสถิตถงึบรเิวณ
สะพานโอสถานนท ์โดยพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทางวฒันธรรม ทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถ
เขา้ใชป้ระโยชน์พืน้ทีส่าธารณะร่วมกนัอย่างยัง่ยนืถาวร  โดยกรุงเทพมหานครไดข้อจดัสรรงบประมาณ
จากทางรฐับาล และนายกรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบเรยีบรอ้ยแลว้ 
    ปรมิาณงานก่อสรา้ง 
    1. งานปรบัปรุงภูมทิศัน์คลองโอ่งอ่างจากบรเิวณสะพานด ารงสถติถงึสะพานโอสถานนท ์
                  1.1 งานก่อสรา้งก าแพงกนัดนิและปรบัปรุงทางเดนิหลงัเขือ่น ค.ส.ล. พรอ้มระบบรวบรวม
สาธารณูปโภค ความยาวประมาณ 1,500 เมตร (สนน.) 
                  1.2 งานก่อสรา้งระบบระบายน ้าเสยีและระบบระบายน ้า ความยาวประมาณ 1,500 เมตร 
(สนน.) 
                  1.3 งานก่อสรา้งและปรบัปรุงภูมทิศัน์รมิคลอง ความยาวประมาณ 1,500 เมตร (สผม.) 
              2. งานปรบัปรุงสะพานขา้มคลองโอ่งอ่าง จ านวน 5 แห่ง  (สนย.) ระยะเวลาก่อสรา้ง 12 เดอืน 
วงเงนิงบประมาณทีข่อรบัการอุดหนุน 325.4 ลา้นบาท ราคากลาง กทม. 301.6 ลา้นบาท 
    3. งานการไฟฟ้านครหลวง ราคากลาง 17,936,410 บาท 
    4. งานการประปานครหลวง ราคากลาง 10,015,605 บาท   
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             ปัญหาอุปสรรค 
            ไดร้บัการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้โดยส านกัการระบายน ้าหารอืกบักรมศลิปากรพรอ้มแกไ้ขรปูแบบ
เขื่อนจากดาดท้องคลองเป็นผนังก่ออฐิโชวล์ายเรยีบรอ้ยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสอืเหน็ชอบจาก
กรมศลิปากร 
   สถานะปัจจุบนั 
   ด าเนินการประกวดราคาเมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2560 และไดผู้ร้บัจา้งแลว้คอื หา้งหุน้สว่นจ ากดั        
พ ีวาย เอส คอนสตรคัชัน่ 
   การด าเนินการก่อสรา้งโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์คลองโอ่งอ่าง จากบรเิวณสะพานด ารงสถติถงึ
บริเวณสะพานโอสถานนท์ ยังไม่สามารถลงนามในสญัญาได้ ต้องด าเนิ นการจ้างเหมาขุดค้นทาง
โบราณคดรีมิคลองโอ่งอ่าง ใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อนเนื่องจากเป็นความเหน็ชอบของกรมศลิปากรทีไ่ดใ้หไ้ว ้
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็เดอืนเมษายน 2561 ถงึจะลงนามสญัญาและเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง
ได ้ใชเ้วลาด าเนินการก่อสรา้ง 360 วนั ซึง่คาดว่าแล้วเสรจ็เดอืนเมษายน 2561 ขณะนี้ส านักผงัเมอืงได้
ออกแบบการปรบัปรุงภูมทิศัน์และไดร้บัความเหน็ชอบจากกรมศลิปากรแลว้ ส านักการโยธาไดอ้อกแบบ
สะพานและได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรแล้วเช่นกัน หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ จะอยูใ่ตด้นิทัง้หมด 
  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
     1. ในการออกแบบต่าง ๆ ขอใหค้ านึงถงึผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีจ่ะมาใชบ้รกิารดว้ย และ
ชว่งทีม่กีารกอ่สรา้งควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนหนัหน้าบา้นมาทางคลองดว้ย 
   2. คลองโอ่งอ่างเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรเ์มือ่ท าการปรบัปรุงแลว้เสรจ็ควรสง่
มอบใหส้ านกังานเขตพืน้ทีด่แูลต่อ และควรมกีารวางระบบการดแูลใหค้รบถว้นและต่อเนื่อง 
 
 6. ติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ปี 2560 

คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านกัการระบายน ้า ตดิตามการเตรยีมความพรอ้มในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม ปี 2560 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
    มกีารเตรยีมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมกรุงเทพมหานคร โดยมแีผนงานประจ าและ
ด าเนินการตามแผน ดงันี้ 
            1. แผนเตรยีมการป้องกนัและลดผลกระทบจากน ้าฝน 
   2. แผนรบัมอื 9 ขัน้ตอน ส าหนบัสถานการณ์ฝนตกหนกั 
   3. แผนเตรยีมพรอ้มรบัน ้าเหนือหลากและน ้าทะเลหนุน 
   4. การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ส ารองเพือ่ใชก้รณีเกดิเหตุฉุกเฉินและสนบัสนุนส านกังานเขต 
   5. การเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน ้า ระยะเรง่ด่วนในจุดเสีย่งน ้าทว่มการเตรยีมพรอ้มป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาน ้าทว่มในปี 2560 มกีารเตรยีมพรอ้มในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 
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     -  ท าความสะอาดทอ่ระบายน ้า ทัง้หมด 6,400 กโิลเมตร ส านกัการระบายน ้า 2,000 กโิลเมตร 
ส านกังานเขต 4,400 กโิลเมตร ปี 60 ด าเนินการรวม  3,731 กโิลเมตร ผลงานปัจจุบนั 2,422 กโิลเมตร    
คดิเป็นรอ้ยละ 64.62 
     -  ขดุลอกคคูลอง ค ูคลองทัง้หมด 1,682 คลอง ปี 60 ด าเนินการขดุลอก 1,212 คลอง  
238 กโิลเมตร ผลงานปัจจุบนั 125 กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 52 
      -  เกบ็ผกัตบชวา  ปี 60 ด าเนินการเกบ็ผกัตบชวา เปิดทางน ้าไหลในคลอง 1,418 กโิลเมตร 
ผลงานปัจจุบนั 1,100 กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 77  
      -  เตรยีมความพรอ้มสถานีสบูน ้า ซอ่มบ ารุงเครือ่งสบูน ้า บ่อสบูน ้าจ านวน 679 แห่ง  
      -  เตรยีมเครือ่งสบูน ้าเคลื่อนที ่ซ่อมบ ารุงเครือ่งสบูน ้าแบบเคลื่อนทีช่นิดไฟฟ้าและดเีซล รวม   
2,514 เครือ่ง 
      -  เตรยีมพรอ้มหน่วยสนบัสนุน หน่วยเบสท ์รวม 108 หน่วย เจา้หน้าที ่700 คน 
               -  เตรยีมอุปกรณ์กรณีฉุกเฉิน จดัเตรยีมกระสอบทราย 3,6000,000 ใบ รถเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 17 คนั 
      -  ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าเพิม่ ในพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัมากกวา่ปี 2559 
      -  ตดิตัง้เครือ่งผลกัดนัน ้า 
 แผนรบัมอื 9 ขัน้ตอน ส าหรบัสถานการณ์ฝนตกหนกั ไดแ้ก ่
 1. ตดิตามสถานการณ์ฝนจากเรดา้ร ์
 2. เตรยีมเครือ่งมอือุปกรณ์ ตดิตัง้เครือ่งสบูน ้าในจุดเสีย่ง 
 3. ลดระดบัน ้าในคลอง บ่อสบูน ้า แกม้ลงิ 
 4. แจง้สถานการณ์แก่เจา้หน้าทีท่างวทิย ุไลน์ 
 5. สง่เจา้หน้าทีแ่กปั้ญหาเรง่ด่วน สง่หน่วยเบสทไ์ป 
 6. หน่วยงานภาคสนามรายางานสถานการณ์ 
 7. เพิม่เครือ่งมอือุปกรณ์ในจุดทีไ่ม่เพยีงพอ เชน่ จุดอ่อนเสรมิรถ  โมบายยนูิต 
 8. ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 9. ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ กลุ่มไลน์ ผอ.เขต สือ่มวลชนต่าง ๆ 
 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  1. ควรมกีารพฒันาทีว่า่งในสวนสาธารณะเป็นแกม้ลงิเพือ่เกบ็กกัน ้าแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม
และยงัใชป้ระโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมใ้นสวนสาธารณะดว้ย 
  2. ส านกัการระบายน ้าควรมกีารประชาสมัพนัธก์ารท างานในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มเชงิรุกใหม้ากขึน้ โดยประสานงานกบัสือ่ทีเ่ขา้ถงึประชาชนโดยตรง เชน่ จส. 100 สวพ.91 
คลื่นวทิย ุ90.5 และ98.5 เป็นตน้ 
 7. ติดตามการน าน ้าท่ีผ่านการบ าบดัของโรงบ าบดัน ้าเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ 
         คณะกรรมการฯ ประชุมรว่มกบัส านกัการระบายน ้า ตดิตามการน าน ้าทีผ่า่นการบ าบดั
ของ 
โรงบ าบดัน ้าเสยีกลบัมาใชป้ระโยชน์ สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 



- 16 - 
 

 โรงควบคุมคุณภาพน ้าทีเ่ปิดใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยี ม ี8 แหง่ ไดแ้ก่  
1. โรงบ าบดัน ้าเสยีรตันโกสนิทร ์เดนิระบบ พ.ศ. 2543 พืน้ทีบ่รกิาร 4.1 ตารางกโิลเมตร 

ความสามารถในการบ าบดั 40,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
2. โรงบ าบดัน ้าเสยีหนองแขม เดนิระบบ พ.ศ.2545 พืน้ทีบ่รกิาร 44 ตารางกโิลเมตร  

ความสามารถในการบ าบดั 157,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
3. โรงบ าบดัน ้าเสยีทุง่ครุ  เดนิระบบ พ.ศ. 2545 พืน้ทีบ่รกิาร 37 ตารางกโิลเมตร  

ความสามารถในการบ าบดั 65,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั  
4. โรงบ าบดัน ้าเสยีชอ่งนนทร ีเดนิระบบ พ.ศ. 2543 พืน้ทีบ่รกิาร 28.5 ตารางกโิลเมตร  

ความสามารถในการบ าบดั 200,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
5. โรงบ าบดัน ้าเสยีสีพ่ระยา เดนิระบบ พ.ศ. 2537 พืน้ทีบ่รกิาร   2.7 ตารางกโิลเมตร  

ความสามารถในการบ าบดั 30,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
6. โรงบ าบดัน ้าเสยีดนิแดง  เดนิระบบ พ.ศ. 2547  พืน้ทีบ่รกิาร 37 ตารางกโิลเมตร  

ความสามารถในการบ าบดั 350,000 ลูกบาศกเ์มตรตอ่วนั  
7. โรงบ าบดัน ้าเสยีจตุจกัร เดนิระบบ พ.ศ. 2545 พืน้ทีบ่รกิาร 33.4 ตารางกโิลเมตร  

ความสามารถในการบ าบดั 150,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
8. ศนูยก์ารศกึษาสิง่แวดลอ้มบางซื่อ เดนิระบบ พ.ศ. 2556  พืน้ทีบ่รกิาร 20.7 ตาราง

กโิลเมตร  
ความสามารถในการบ าบดั 120,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
 การด าเนินการน าน ้าที่ผ่านการบ าบดัจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ากลบัมาใชป้ระโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ใชภ้ายในโรงควบคุมคุณภาพน ้า ใชใ้นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ต่อท่อสง่
น ้าไปยงัจุดต่าง เช่น สวนสาธารณะ และศึกษาความเหมาะสมของการน าน ้าที่ผ่านการบ าบัดไปใช้
ประโยชน์ 
 สถติกิารแจกจ่ายน ้าทีผ่า่นการบ าบดัใหห้น่วยงานต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1. จุดจ่ายน ้าที่ผ่านการบ าบดัสี่พระยา ปรมิาณน ้าที่พรอ้มให้บรกิาร 4,036, 828 ลูกบาศก์
เมตร ปรมิาณน ้าที่ให้บรกิาร 909,533 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.53  หน่วยงานที่รบัน ้ า ได้แก่ 
ส านกังานเขตบางรกั สมัพนัธวงศ ์ปทุมวนั สาทร พระนคร ป้อมปราบฯ และคลองสาน  
 2. จุดจ่ายน ้าที่ผ่านการบ าบดัรตันโกสนิทร ์ปรมิาณน ้าที่พรอ้มใหบ้รกิาร 6,290,992 ลูกบาศก์
เมตร ปรมิาณน ้าที่ให้บรกิาร 450,959 ลูกบาศก์เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 7.65  หน่วยงานที่รบัน ้าคอื วดับวร
นิเวศวหิาร 

3. จุดจ่ายน ้าที่ผ่านการบ าบดัช่องนนทร ีปรมิาณน ้าที่พรอ้มให้บรกิาร42,288,089 ลูกบาศก์
เมตร ปรมิาณน ้าที่ใหบ้รกิาร 5,982,422 ลูกบาศก์เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 14.15  หน่วยงานที่รบัน ้าได้แก่ 
ส านกังานเขตยานนาวา สาทร บางคอแหลม บางรกั คลองเตย วฒันา ปทุมวนั สถานีดบัเพลงิถนนจนัทน์ 
สวนลุมพนิี 



- 17 - 
 

4. จุดจ่ายน ้าทีผ่า่นการบ าบดัหนองแขม ปรมิาณน ้าทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 49,772,678 ลกูบาศก์
เมตร ปรมิาณน ้าทีใ่หบ้รกิาร 723,571 ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 1.45   

5. จุดจ่ายน ้าที่ผ่านการบ าบดัทุ่งครุ ปรมิาณน ้าที่พรอ้มให้บริการ22,998,687  ลูกบาศก์
เมตร ปรมิาณน ้าที่ให้บรกิาร 176,143  ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 6.77  หน่วยงานที่รบัน ้ าได้แก่ 
ส านักงานเขตทุ่งครุ ราษฎรบ์ูรณะ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 59  และโรงเรยีนสารสาสน์ประชาอุทศิพทิยา
คาร 

6. จุดจ่ายน ้าทีผ่า่นการบ าบดัดนิแดง ปรมิาณน ้าทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 59,569,974 ลกูบาศก์
เมตร ปรมิาณน ้าทีใ่หบ้รกิาร 4,257,084 ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 7.15 หน่วยงานทีร่บัน ้าไดแ้ก่ 
ส านกังานเขตดนิแดง    เขตหว้ยขวาง เขตราชเทว ีเขตปทุมวนั เขตดุสติ เขตวงัทองหลาง เขตวฒันา เขต
พญาไท เขตจตุจกัร เขตพระนคร และเขตบางซื่อ ส านกัสิง่แวดลอ้ม ศนูยเ์ครือ่งมอืกล 

7. จุดจ่ายน ้าทีผ่า่นการบ าบดัจตุจกัร ปรมิาณน ้าทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 35,385,119 ลกูบาศกเ์มตร 
ปรมิาณน ้าทีใ่หบ้รกิาร 1,722,757 ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 4.87 หน่วยงานทีร่บัน ้าไดแ้ก่ ส านกังาน
สวนสาธารณะ 

8. จุดจ่ายน ้าทีผ่า่นการบ าบดัศนูยฯ์ บางซื่อ ปรมิาณน ้าทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 49,786,324 ลกูบาศกเ์มตร 
ปรมิาณน ้าทีใ่หบ้รกิาร 3,096,854 ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 6.22 หน่วยงานทีร่บัน ้าไดแ้ก่ ส านกังาน
เขตจตุจกัร เขตพญาไท เขตดุสติ งานปลกู 2 งานขยายพนัธุไ์ม ้สวนวชริเบญจทศั 

รวม ปรมิาณน ้าทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร จ านวน 740,078 ลกูบาศกเ์มตร ต่อวนั ปรมิาณน ้าที่
ใหบ้รกิาร  

47,532 ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 6.42  
รายงานการศกึษาความเหมาะสมของการน าน ้าทีผ่า่นการบ าบดักลบัมาใชป้ระโยชน์ของ 

กรุงเทพมหานคร  
1. ขอ้มลูพืน้ฐานโครงการ 
2. ปรมิาณและคุณลกัษณะของน ้าทีผ่า่นการบ าบดั 
3. สถานการณ์การใชน้ ้าในกรุงเทพมหานครและความตอ้งการใชน้ ้า  ทีผ่า่นการบ าบดั 
4. การประเมนิการใชน้ ้าและความตอ้งการใชน้ ้าของแหล่งทีม่ศีกัยภาพในการน าน ้า

กลบัมาใชป้ระโยชน์ 
5. เทคโนโลยสี าหรบัคุณภาพน ้าเพือ่น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
6. แนวทางในการน ้าน ้าทีผ่า่นการบ าบดักลบัมาใชป้ระโยชน์ 
7. การแบ่งพืน้ทีส่ าหรบัด าเนินการน าน ้าทีผ่า่นการบ าบดักลบัมาใชป้ระโยชน์ 
8. เกณฑค์ุณภาพน ้าทีจ่ะน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
9. การศกึษาดา้นเศรษฐศาสตร ์

          10. การศกึษาดา้นกฎหมาย 
          11. การศกึษาการยอมรบัการมสีว่นรว่มทางสงัคม 
 เกณฑค์ุณภาพน ้าทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
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 1) เกณฑค์ุณภาพน ้าทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ส าหรบัอุตสาหกรรม 
      - การซกัลา้ง ท าความสะอาด 
      - ส าหรบัหมอ้ตม้ไอน ้าและระบบท าความเยน็ 
 2) เกณฑค์ุณภาพน ้าทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ส าหรบักจิกรรมดา้นการเกษตร 
     - การเพาะปลกู 
     - การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและพชืน ้า 
 3) เกณฑค์ุณภาพน ้าทีก่ลบัมาใชป้ระโยชน์ส าหรบัชุมชนและอาคาร 
     - กจิกรรมทีม่นุษยส์มัผสัโดยตรง 
     - กจิกรรมทีม่นุษยไ์ม่สมัผสัโดยตรง 
            ขอ้เสนอแนะรปูแบบการบรหิารจดัการน ้าทีผ่า่นการบ าบดั 
            - การใหบ้รกิารสาธารณะ 
             - การใหบ้รกิารในลกัษณะการพาณิชย ์
           1. การบรหิารจดัการโดยกรุงเทพมหานครทัง้ระบบ 
           2. การบรหิารจดัการโดยกรุงเทพมหานครร่วมกบัเอกชน 
              - สญัญาบรหิารจดัการ 
              - สญัญาณเชา้พืน้ทีแ่ละทรพัยส์นิของโครงการ 
              - สญัญาณเจา้ของร่วม 
               - การจดัตัง้บรษิทับรหิารกจิการโดยมเีอกชนหรอืรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ เป็นผูร้ว่มลงทุน 
            3. การบรหิารจดัการโดยระบบสมัปทาน 
            ปัญหาขอ้กฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคในการสง่เสรมิการใชน้ ้าทีผ่า่นการบ าบดัในเชงิพาณิชย ์
            1. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
                - โรงควบคุมคุณภาพน ้าเขา้ขา่ยเป็นโรงงานประเภท 101 
                - สามารถน าน ้าทีผ่า่นการบ าบดัไปใชน้อกพืน้ทีไ่ดห้รอืไม่ 
             2. อ านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 
                 - มีอ านาจหน้าที่ในการขายน ้าที่ผ่านการบ าบัดได้หรอืไม่  พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
โรงงานอุตสาหกรรมทีข่ ึน้ทะเบยีนโรงงานในล าดบั ก ประเภท 101 ตามบญัชปีระเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
ทีจ่ าแนก ตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ล าดบัประเภท 101 
โรงงานปรบัคุณภาพของเสยีรวม  (Central Waste Treatment)  โรงงานบ าบดัน ้าเสยีรวม : เป็นการลด/
ก าจดั/บ าบดั มลพษิทีม่อียู่ในน ้าเสยี และน ากากตะกอนไปก าจดัอย่างถูกวธิตี่อไป จดัเป็นโรงงานจ าพวกที ่
3 คอื โรงงานทีม่แีรงมา้รวมของเครื่องจกัรมากกว่า 50 แรงมา้ และ/หรอื มจี านวนคนงานมากกว่า 50 คน 
หรอื เป็นโรงงานทีม่มีลภาวะ 
 มาตรา 7 (3) โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภทชนิด และขนาดที่การตัง้โรงงาน
จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อนจงึจะด าเนินการได ้
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 มาตรา 12  ผู้ประกอบกจิการโรงงาน จ าพวกที่ 3 ต้องได้รบัใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและ
ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
                - หา้มมใิหผู้ใ้ดตัง้โรงงานก่อนไดร้บัใบอนุญาต 
      - การยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตและขัน้ตอนการพจิารณาและระยะเวลาในการพจิารณาออก
ใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกระทรวง 
                 มาตรา 50 ผูใ้ดประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 โดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรค
หนึ่ง หรอืตัง้โรงงานโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตมาตรา 12 วรรคสองตอ้งระวงัโทษจ าคุกไม่เกนิสองปีหรอืปรบั
ไม่เกนิ  สองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
                กฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) 
 ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงานพ.ศ. 2535 ขอ้ 13 การก าจดัขยะ สิง่ปฏกิลูและวสัด ุ
ทีไ่ม่ใช ้
            (3) ผูป้ระกอบกจิการโรงงานทีม่สีิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ซึง่มลีกัษณะและคุณสมบตัติามที่
รฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาตอ้งด าเนินการ เกีย่วกบัการก าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่
ใชแ้ลว้ดงัต่อไปนี้ 
            (ก) หา้มมใิหน้ าสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงานเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรมหรอืผูซ้ึง่อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหน้ าออกไปเพือ่
ท าลายฤทธิก์ าจดัทิง้หรอืฝังดว้ยวธิกีารสถานที ่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฐัมนตรกี าหนด 
              ขอ้ 14 หา้มระบายน ้าทิง้ออกจากโรงงาน เวน้แต่ไดก้ าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอยา่ง 
จนน ้าทิง้นัน้มลีกัษณะเป็นไปตามทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา แต่ทัง้นี้ตอ้งไมใ่ชว่ธิี
ท าใหเ้จอืจาง (Dilution) 
              ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง มาตรการควบคุมปรมิาณความสกปรกของน ้าทิง้จาก
ภาคอุตสาหกรรมเพือ่ฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาอนุญาตตัง้หรอื
ขยายโรงงานเขตทอ้งทีแ่ม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่นรวม 9 จงัหวดั ดงันี้ 
              ขอ้ 1 โรงงานที่อนุญาตตัง้ หรอืขยายโรงงาน ซึ่งมนี ้าเสยีจากการประกอบกจิการต้องมรีะบบ
บ าบดัน ้าเสยีที่มีประสทิธิภาพสูง สามารถบ าบดัน ้าเสยีที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการจนสามารถน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้หมด หรอืมรีะบบเกบ็กกัทีส่ามารถเกบ็กกัน ้าทิง้ทัง้หมด โดยไม่รัว่ซมึลงสู่แหล่งน ้า
ใตด้นิ และตอ้งไม่ระบายออกสูแ่ม่น ้าเจา้พระยาทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มเช่น คลองหลกั คลองเชื่อม ฯลฯ ซึง่
เป็นแหล่งน ้าสาธารณะ 
ประเภทและขนาดของโครงการกจิการที่ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิการทีจ่ะตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
                (17) โรงงานปรบัปรุงคุณภาพของเสยีรวมเฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่
ดว้ยโรงงาน ใหเ้สนอขัน้ขออนุญาตสรา้งเพือ่ประกอบกจิการหรอืขัน้ขออนุญาตประกอบกจิการแลว้แต่กรณี 
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                พ.ร.บ. ระเบยีนบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2528 มาตรา 89 ภายใตบ้งัคบัแห่ง
กฎหมายอื่น ใหก้รุงเทพมหานครมอี านาจหน้าทีด่ าเนินกจิการในเขตกรุงเทพมหานครในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
  (26) การพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร  มาตรา 92 กรุงเทพมหานครอาจใหบ้รกิารแก่เอกชน 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรยีกค่าบรกิารได้ โดยตราเป็น
ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร มาตรา 96 ในกรณีจ าเป็น กรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนกระท ากจิการ 
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร หรือ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเสยีก่อน มาตรา 117 กรุงเทพมหานครอาจมรีายไดด้งัต่อไปนี้   
  (1) รายไดจ้ากทรพัยส์นิของกรุงเทพมหานคร 
                
                 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
                  หากโรงบ าบดัน ้าเสยีเขา้ข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ในการจะด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ต้องศกึษาทัง้ระบบรวมถงึอนาคตขา้งหน้า 20-50 ปีด้วย การแยกระบบท่อออกจากกนัน ้าอุปโภคแยก
จากน ้าบรโิภคจะท าให้ใชน้ ้าได้เกดิประโยชน์สูงสุด ดงันัน้ หากจะท าให้โครงการเกดิประโยชน์สูงสุดก็
จะตอ้งศกึษารายละเอยีดใหร้อบคอบเสยีก่อน 
 
 
 
 
 
  ด้านการจราจรและขนส่ง 
  

1. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) 

                      คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมรว่มกบัส านกัการจราจรและขนสง่ เพือ่ตดิตามความคบืหน้า 
โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ (S6)  โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

       ความเป็นมา 
     สถานีสะพานตากสนิ (S6) ปัจจุบนัสามารถเดนิรถไดเ้พยีงช่องทางเดยีว ก่อใหเ้กดิปัญหา

สภาพ 
คอขวดและเกดิความล่าชา้อย่างมากในการรอหลกีระหวา่งขบวนรถ 

 แนวทางการแก้ไข 
 เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น จึงจ า เป็นต้อง

ปรบัเปลีย่น 
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สถานีรถไฟฟ้าตากสนิจากทางเดี่ยวให้เป็นทางคู่และขยายชานชาลาสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งท า ให้กนิพื้นที่
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสนิกว้าง 1.80 เมตร เพื่อให้ช่องทางการจารจรคงเดิม จงึจ าเป็นต้องมีพื้น
สะพานทดแทนกวา้ง 1.80 เมตร เป็นระยะทางประมาณ 230 เมตร และเบีย่งแนวทางวิง่ของรถยนต ์ 

 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1.  ท าการทดสอบในสนามเพือ่หาคุณสมบตัวิสัดุของสะพานสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ  

เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละออกแบบ 
2. ก่อสรา้งพืน้ผวิจราจรทดแทนทางทศิใต ้
3. ก่อสรา้งพืน้ผวิจราจรจทดแทนทางทศิเหนือ 
4. ปรบัปรุงสะพานและเบีย่งการจราจรฝัง่สาทรใต ้
5. ปรบัปรุงสะพานและเบีย่งการจราจรฝัง่สาทรเหนือ 
6. ปรบัปรุงปรบัปรุงสถานีรถไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเดนิรถ 2 ชอ่งทาง 

 ผลการด าเนินการ 
1. กรมทางหลวงชนบท มหีนงัสอืเมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2560 แจง้วา่เหน็ชอบ 

ในหลกัการโดยมเีงื่อนไขขอใหอ้อกแบบรายละเอยีดในการก่อสรา้ง เสนอกรมทางหลวงชนบทพจิารณา
อนุญาตก่อนดาเนินการก่อสรา้ง โดยใหร้วบรวมแผนการดาเนินงานทัง้โครงการ ตลอดจนขัน้ตอนในการ
ปฏบิตังิานและการจดัการจราจร รวมถงึการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่พื่อมใิหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ช้
พืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าว 

2. ไดม้กีารประชุมร่วมกนัระหว่าง กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร บรษิทั ระบบ
ขนสง่ 

มวลชนกรุงเทพ จากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2560 โดยทีป่ระชุมมมีต ิใหก้ระทรวงคมนาคมตัง้
คณะกรรมการเพื่อร่วมกนัพจิารณาแนวทาง รูปแบบ ในการแก้ไขปัญหาการปรบัปรุงสถานีสะพานตาก
สนิ (S6) ส่วนในเรื่องค่าใชจ้่ายในการดาเนินการ ใหก้รุงเทพมหานครนาไปพจิารณา โดยหารอืร่วมกบั
บรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

3. ส านกัการจราจรและขนสง่ มหีนงัสอืเมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2560 แจง้บรษิทั ระบบ 
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ให้ด าเนินการออกแบบรายละเอียดในการก่อสร้างโครงการ
ดงักล่าว โดยให้รวบรวมแผนการด าเนินงานทัง้โครงการ ตลอดจนขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานและการ
จดัการจราจร รวมถงึการบรหิารจดัการพืน้ที ่เพือ่มใิหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชง้านในพืน้ทีบ่รเิวณ
ดงักล่าว 

4. ได้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
อ านวย 

ความสะดวกในการเดินทางบรเิวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 
พฤศจกิายน 2560 เพื่อสอบถามความคบืหน้าในการด าเนินโครงการ โดยบรษิัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จากดั (มหาชน) แจง้ว่าปัจจุบนัอยู่ระหว่างการทดสอบและวเิคราะห์โครงสรา้งสะพานปัจจุบนั 
และเตรยีมออกแบบรายละเอยีดการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสนิ (S6) 
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5. ส านักการจราจรและขนส่ง ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  16 
พฤศจกิายน  

2560 ประกอบดว้ยส านักงานกฎหมายและคด ีและบรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากดั (มหาชน) 
เพือ่พจิารณาในเรื่องงบประมาณในการปรบัปรุง โดยบรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
แจง้วา่งบประมาณในการก่อสรา้งผวิจราจรทดแทนจ านวน 266 ลา้นบาท และงบประมาณในการปรบัปรุง
สถานีสะพานตากสนิ (S6) จ านวน 843.037 ลา้นบาท ทัง้นี้ งบประมาณดงักล่าวทัง้สองสว่น อยู่ระหว่าง
ตกลงเงือ่นไขเจรจากบับรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  คาดวา่จะออกแบบแลว้เสรจ็ภายในสิน้ปี พ.ศ. 2560 โดยบรษิทั BTS จะจา้งทีป่รกึษา 
ออกแบบให ้ส่วนค่าก่อสรา้งอยู่ระหว่างการหารอืกนัว่าใครจะเป็นผูร้ ับผดิชอบ ซึ่งบรษิทั BTS กอ็้างว่า
เป็นความต้องการของ กทม. เองที่จะท าเพราะไม่อยู่ในสญัญาสมัปทานที่จะต้องมสีถานี S6 แต่ในทาง
กลบักนั กทม. เหน็วา่บรษิทั BTS น่าจะไดป้ระโยชน์ ส าหรบัค่าก่อสรา้งในสว่นการตดัสะพานประมาณ 266 
ลา้นบาท สว่นค่าก่อสรา้งในการวางรางและสถานีประมาณ 800 ลา้นบาทเศษ รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,100 
ลา้นบาท 

 
ข้อสงัเกตของคณะกรรมการ 
1. ประเด็นที่ส าคญัคอื บรษิัท BTS ให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่นอกสญัญาสมัปทาน จงึมี

ปัญหาวา่ 
ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสนิ (S6) จากทางเดีย่วใหเ้ป็นทางคู่และขยายชานชาลาสถานี
รถไฟฟ้า ใครจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงดงักล่าว กรณีนี้คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า
สถานีสะพานตากสนิ (S6) เอือ้ประโยชน์ต่อบรษิทั BTS อย่างแน่นอนคอืเป็นการเชื่อมต่อการเดนิทางไป
ยงัฝัง่ธนบุรอีย่างสะดวกสบายขึน้ จะท าใหป้รมิาณผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้อย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้
ถ้าฝ่ายกรุงเทพมหานครไม่เจรจาต่อรองในประเด็นนี้  ก็เท่ากบัว่าไม่รกัษาผลประโยชน์ของรฐั เนื่องจาก
พจิารณาแลว้การก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ (S6) เอือ้ประโยชน์ต่อบรษิทั BTS อย่างแน่นอน 

2. สถานีสะพานตากสนิ (S6) ส่วนหนึ่งอยู่ในพืน้ที่สมัปทานและอกีส่วนหนึ่งอยู่ในพืน้ที่
สว่น 

ต่อขยายของกรุงเทพมหานครที่ไปทางฝัง่ธนบุรี ซึ่งทัง้บรษิัท BTS และกรุงเทพมหานคร จะได้รบั
ประโยชน์รว่มกนั ดงันัน้ในการเจรจาเรือ่งค่าใชจ้่ายการก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ (S6)กค็วรมี
ส่วนร่วมรบัผดิชอบทัง้ 2 ฝ่าย จงึอยากให้ส านักการจราจรและขนส่งพจิารณาและด าเนินการในเรื่องนี้
ดว้ยความละเอยีดรอบคอบ 
 

 2. ติดตามการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 
        คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาค่าใชจ้่ายในโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสายสเีขยีว สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

- คา่ใชจ้่ายในโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสายสเีขยีว แบ่งออกเป็น 
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 1) การรบัโอนงานโครงสรา้งพืน้ฐานจาก รฟม. 
 2) งานตดิตัง้ระบบการเดนิรถ 
  3) การบรหิารจดัการเดนิรถ 
 ค่าใชจ้่ายการรบัโอนงานโครงสรา้งพื้นฐานจาก รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ส่วนต่อ
ขยายสายหมอชติ – คูคต ระยะทาง และส่วนต่อขยายสายแบริง่ – สมุทรปราการ จ านวน 58,692.324 
ลา้นบาท 
 การแกไ้ขปัญหา  

คณะกรรมการจดัการจราจรทางบก (คจร.) ไดม้มีตเิมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2560 เหน็ชอบ
ใน 

หลกัการใหร้ฐับาลสนบัสนุนงบประมาณใหก้รุงเทพมหานคร ส าหรบัรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ชว่งหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต และชว่งแบริง่ – สมุทรปราการ 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ขอจดัสรรเงนิอุดหนุนรฐับาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 

ทัง้หมด 58,692.324 ลา้นบาท เพือ่รบัโอนค่างานโครงสรา้งพืน้ฐานจาก รฟม. 
ค่าใชจ้่ายงานตดิตัง้ระบบการเดนิรถโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ส่วนต่อขยายสายหมอ

ชติ –  
คคูต และสว่นต่อขยายสายแบริง่ – สมุทรปราการ จ านวน 18,955.434 ลา้นบาท 
 การแกไ้ขปัญหา  
 ตัง้แต่ปี 2563 – 2572 (10 ปี) น ารายไดค้่าโดยสารหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
เดนิรถมาช าระค่างานตดิตัง้ระบบเดนิรถ ปีละ 1,000 ลา้นบาท โดยหากรายไดค้่าโดยสารไม่เพยีงช าระ
ค่างานตดิตัง้ระบบเดนิรถ กทม. อุดหนุนงบประมาณใหค้รบ 1,000 ลา้น มาช าระค่างานตดิตัง้ระบบเดนิ
รถ  
 ตัง้แต่ปี 2573 – 2576 (4 ปี) กทม. น ารายไดจ้ากเสน้ทางสมัปทาน มาช าระค่างานตดิตัง้
ระบบเดนิรถในสว่นทีเ่หลอื 
 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการเดนิ โครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสายสเีขยีว 
 โครงสรา้งค่าโดยสารสว่นต่อขยายในปัจจุบนั  
 - สว่นต่อขยายสายสสีม 2.2 กม. (S7 – S8) เกบ็คา่โดยสารเกบ็ตามระยะทาง  
 - สว่นต่อขยายสายสสีม 5.3 กม. (S9 – S12) เกบ็คา่โดยสารคงที ่15 บาท ตลอดสาย  
 - สว่นต่อขยายสายสขุมุวทิ 5.25 กม. (E10 – E14) เกบ็คา่โดยสารคงที ่15 บาท ตลอดสาย  
 รายไดค้่าโดยสารในส่วนต่อขยายทัง้หมด ยงัไม่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
เดนิรถของสว่นต่อขยาย กทม. ยงัตอ้งตัง้งบประมาณอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจดัการเดนิรถ 
 การแกไ้ขปัญหา  

- ก าหนดอตัราโครงสรา้งค่าโดยสารใหม่ 
 

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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1. มปัีญหาคอืเรื่องการบรหิารจดัการเดนิรถ ซึ่งใชว้ธิมีอบหมายบรษิทั กรุงเทพธนาคม 
จ ากดั  

หรอื KT ไปด าเนินการ แต่มีประเด็นปัญหาคือ KT ไม่ได้ด าเนินการเอง แต่ไปจ้างบรษิัท BTS ในการ
จดัการเดนิรถ ซึง่ใชห้ลกัเกณฑใ์ดเปรยีบเทยีบมาตรฐานการคดิราคาคา่จา้ง เพราะวา่มรีาคาแพงมากและ
ใชว้ธิใีดในการจดัซือ้จดัจา้งมกีารแขง่ขนักนัโดยเสรหีรอืไม่ 

2. เมือ่พจิารณาดจูากผูโ้ดยสารและค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
พบวา่ 

มผีู้โดยสารใช้บรกิารรถไฟฟ้าต่อวนัเป็นจ านวนมากและเก็บค่าโดยสารในอตัราที่ค่อนข้างสูง ฉะนัน้
กรุงเทพมหานครจึงไม่น่าจะขาดทุน ดงันัน้จึงขอให้ส านักการจราจรและขนส่งได้พิจารณาการปรบั
โครงสรา้งของหน่วยงานและพฒันาบุคลากรของตนเอง ซึง่นอกจากจะตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นวศิวกรรมแลว้ 
บุคลากรในหน่วยงานยงัต้องมคีวามรูใ้นด้านเศรษฐศาสตร์และด้านบรหิารธุรกจิด้วย เพื่อให้มคีวามรู้
พืน้ฐานในการตรวจสอบขอ้มลูการศกึษาของบรษิทัทีป่รกึษาต่างๆ ได ้

3. การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีว โดยไม่ผ่านความเหน็ชอบจาก
สภาฯ  

คอืท าไปก่อนที่สภาฯ จะเหน็ชอบกบัโครงการ ซึ่งขดัต่อพระราชบญัญตัิวธิกีารงบประมาณฯ และการที่
กรุงเทพมหานครมอบหมายใหบ้รษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั หรอื KT ไปด าเนินโครงการจะเขา้ขา่ยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คอื กรุงเทพมหานครเป็นตวัการ มอบหมายให้ KT เป็นตวัแทนไป
ด าเนินการ ฉะนัน้สิง่ที่ KT ไปกระท านิติกรรมกบับุคคลภายนอกแล้วถ้าเกิดความเสยีหายที่เกิดขึ้น
กรุงเทพมหานครกต็อ้งรบัผดิชอบ  

4. ส่วนของงานโยธาและงานระบบในโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ก็คอื
โครงการ 

เดยีวกนั ฉะนัน้เวลาของบประมาณต่อสภาฯ ควรท าเป็นสว่นเดยีวกนั ดงันัน้ถา้ผ่านกผ็่านทัง้ระบบหรอืให้
สภาฯพจิารณาทัง้โครงการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ส านักการจราจรและขนส่งควรน าไปคดิพจิารณา และที่
ส าคญัตอ้งคดิหาแนวทางหรอืหลกัประกนัทีจ่ะน าเงนิมาใชห้นี้คนืในอนาคตมาน าเสนอต่อสภาฯ ดว้ย 

5. ส านักการจราจรและขนส่งไม่จ าเป็นจะต้องด าเนินการทุกโครงการเองทัง้หมด 
เนื่องจาก  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานค ร พ.ศ. 2528 มาตรา 94 ก าหนดให้
กรุงเทพมหานครอาจท ากิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตัง้บริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ แต่การ
ด าเนินการทีผ่่านมาผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครไม่ไดล้งมาตรวจสอบใหก้ารด าเนินโครงการต่างๆ เป็นไป
ตามกฎหมายนี้ ที่ก าหนดว่าบรษิทัต้องด าเนินการเอง แต่บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ได้ด าเนินการ
เสมอืนเป็นเพยีงนายหน้าไปวา่จา้งใหห้น่วยงานภายนอกมาด าเนินงานแทน 
 

3. การเสนอญตัติสู่สภากรงุเทพมหานคร เร่ือง ขอให้กรงุเทพมหานครด าเนินการ
ตาม 
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กฎหมาย ข้อบญัญติั ระเบยีบและหลกัธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้างบริษทั กรงุเทพ
ธนาคม จ ากดั ให้ด าเนินกิจการบริการสาธารณะด้านต่างๆ  
  บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั เป็นบรษิทัทีก่รุงเทพมหานครถอืหุน้ในบรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ
หา้สบิ ท าใหก้ารด าเนินงานทัง้ปวงของบรษิทัอยู่ในอ านาจควบคุมหรอืก ากบัของกรุงเทพมหานครไม่ต่าง
จากรฐัวสิาหกิจของรฐับาลที่จดัตัง้เป็นบรษิัทที่ถือเป็นวสิาหกิจของรฐั จงึถือว่าบรษิัท กรุงเทพธนาคม 
จ ากดั เป็นวสิาหกจิของกรุงเทพมหานคร โดยในการด าเนินกจิการของบรษิทักรุงเทพธนาคม จ ากดั นัน้ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นเรื่องการท ากิจการของกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 มาตรา 94 (1) ว่าบทบญัญตัทิีก่ าหนดกรอบส าหรบั
กรุงเทพมหานครในการร่วมก่อตัง้หรอืเขา้ไปถือหุ้นในบรษิัทโดยบรษิัทนัน้จะต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประกอบกจิการสาธารณูปโภคเท่านัน้แต่ไม่กระทบกระเทอืนถงึกจิการทีก่รุงเทพมหานครไดก้ระท าอยู่
ก่อนวนัพระราชบญัญตัดิงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้
 ในปัจจุบันมีภารกิจที่  บริษัท  กรุงเทพธนาคม จ ากัด  ก าลังด าเนินการให้กับ
กรุงเทพมหานครดงัต่อไปนี้ 

1. การบรหิารจดัการโครงการก่อสรา้งทางเดนิยกระดบั (Sky Walk) ลานจอดแลว้จร  
(Park & Ride) (ก่อสร้างที่จอดรถแล้วจร (Park & Ride) พร้อมทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อม
สถานี    วงเวยีนใหญ่ บรเิวณใตส้ะพานขา้มแยกตากสนิ) 

2. การมอบหมายกิจการในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ โครงการ
บรหิาร 

จดัการระบบขนสง่มวลชนทางน ้าของกรุงเทพมหานคร (คลองภาษเีจรญิ)  
3. การใหส้ทิธบิรหิารจดัการ โครงการรถจกัรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
4. การบรหิารจดัการงานโครงสร้างพื้นฐานและงานระบบการเดินรถและระบบตัว๋ 

โครงการ 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสลีม (ตากสนิ – เพชรเกษม) และบรหิารจดัการ
เดนิรถ 

5. การให้สทิธิบรหิารจดัการพื้นที่ส่งเสรมิการเดินทาง โครงการบรหิารระบบขนส่ง
มวลชน 

กรุงเทพมหานคร 
6. การจา้งโครงการบรหิารจดัการระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร 
7. การมอบหมายกจิการในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โครงการระบบขนส่ง

มวลชน 
สายสเีขยีว ชว่งหมอชติ – สะพานใหม่ – คคูต และชว่งแบริง่ – สมุทรปราการ 

8. การมอบหมายกิจการในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โครงการรถบรกิาร
ส าหรบั   

ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีใ่ชร้ถเขน็ ระยะเวลา 5 ปี 
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9. การมอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ 
โครงการ    

รถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ BRT เสน้ทางชอ่งนนทร ี– ราชพฤกษ์ 
 โดยคณะกรรมการฯ มปีระเด็นความสงสยัในการด าเนินงานระหว่างบรษิัท กรุงเทพ
ธนาคม- จ ากดั กบักรุงเทพมหานคร ในดา้นต่างๆ คอื 

1. สถานะทางกฎหมายอ านาจหน้าทีแ่ละวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
2. ผลประกอบการของบรษิทัฯ 
3. การด าเนินงานโครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพเิศษ (BRT) เสน้ทางช่องนนทร ี

–  
ราชพฤกษ์  

4. การด าเนินงานโครงการระบบขนสง่มวลชนสายสเีขยีว ชว่งหมอชติ – สะพานใหม่ –  
คคูต และชว่งแบริง่ – สมุทรปราการ 
 คณะกรรมการฯ จงึไดเ้สนอญตัตติ่อสภากรุงเทพมหานครในสมยัประชุมสามญัสมยัที ่3 
ครัง้ที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครด าเนินการตามกฎหมาย 
ขอ้บญัญัติ ระเบียบและหลกัธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรอืจ้างบรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั ให้
ด าเนินกจิการบรกิารสาธารณะดา้นต่างๆ    

 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรฐั ในฐานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ตาม 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดงันัน้การด าเนินกจิการตามภารกจิ
ของกรุงเทพมหานครทัง้ที่กรุงเทพมหานครด าเนินการเอง มอบหมายหรอืจดัจ้างให้ด าเนินการแทน 
กรุงเทพมหานคร 
ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ เช่น กรณีกรุงเทพมหานครว่าจ้างหรอืมอบหมายให้บรษิัท 
กรุงเทพ-ธนาคม จ ากัด ด าเนินโครงการต่างๆ ซึ่งใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครจ านวนมาก 
กรุงเทพมหานครต้องด าเนินการตามกฎหมาย ขอ้บญัญตั ิระเบยีบและหลกัธรรมาภบิาล เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืเกดิความเสีย่งต่อการปฏบิตัติามกฎหมายของเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 

2. การรับมอบหรือการว่าจ้างโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่ให้บริษัท 
กรุงเทพ- 

ธนาคม จ ากดั ไปด าเนินการนัน้ บรษิทัฯ ไม่เคยด าเนินการเองเลย โดยด าเนินการในลกัษณะเป็นเพยีง
นายหน้าไปวา่จา้งบรษิทัอื่นๆ ท างานแทน  

3. ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หมวด 4 ความรบัผดิของตวัการและตวัแทน
ต่อ 

บุคคลภายนอก มาตรา 820, 821 และ 822 โดยกฎหมายในมาตราดงักล่าวไดร้ะบุไวช้ดัเจนเรื่องตวัการ 
และตัวแทน ซึ่งในการท านิติกรรมแต่ละครัง้ของบรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั จะขึ้นข้อความที่หัว
เอกสารว่าไดร้บัการมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร จงึชดัเจนตามขอ้กฎหมายดงักล่าวว่าบรษิทัฯ เป็น
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ตวัแทนของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้นิตกิรรมที่ไปกระท าขึ้นกบับุคคลภายนอก และถ้าเกดิกรณีความ
เสยีหายขึน้กรุงเทพมหานครคงจะปฏเิสธความรบัผดิชอบไมไ่ด ้ 
 

4. การก่อสร้าง พฒันาและปรบัปรงุเส้นทางจกัรยานของกรงุเทพมหานคร 

                  คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า ประชุมร่วมกบัส านกัการจราจรและขนสง่ 
เพื่อรบัทราบมาตรการการก่อสรา้ง พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางจกัรยานของกรุงเทพมหานคร สบืเนื่อง
จากที่ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิมหีนังสอืส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ ที่ ตผ 0015/2486 ลงวนัที่ 27 
มถิุนายน 2559 เรยีนประธานสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การก่อสรา้ง พฒันา และปรบัปรุงเส้นทาง
จกัรยานของกรุงเทพมหานคร ซึง่ส านกังานตรวจเงนิแผน่ดนิทกัทว้งประเดน็ปัญหาของเสน้ทางจกัรยาน
ในกรุงเทพมหานครทัง้หมดใน 7 ประเดน็ดงันี้ 
 

1. ประเดน็ปัญหาที ่1 เรือ่งการรุกล ้าเสน้ทางจกัรยานของยานพาหนะ 
2. ประเดน็ปัญหาที ่2 เรือ่งหลกัลม้ลุกสะทอ้นแสงเสยีหายจ านวนมาก 
3. ประเดน็ปัญหาที ่3 การแบ่งเสน้ทางจกัรยานบนผวิจราจรท าชอ่งทางเดนิรถแคบลง  

สง่ผลใหร้ถตดิขดัและการกัน้แบ่งทางจกัรยานเป็นสาเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุจนมผีูเ้สยีชวีติจากกรณีดงักล่าว  
4. ประเดน็ปัญหาที ่4 ผูใ้ชจ้กัรยานมจี านวนน้อยมากประมาณ 5 - 10 ราย/วนั  

ไม่ค านึงถงึความเหมาะสมของพืน้ทีเ่ป้าหมายและวถิชีุมชนเกาะรตันโกสนิทร ์
5. ประเดน็ปัญหาที ่5 การบงัคบัใชก้ฎหมายขอ้บงัคบัไมส่ามารถกระท าได ้
6. ประเดน็ปัญหาที ่6 การปรบัปรุงเสน้ทางจกัรยานบรเิวณถนนลาดหญา้และบรเิวณ 

โดยรอบวงเวยีนใหญ่ไม่เป็นไปตามรปูแบบ 
7. ประเดน็ปัญหาที ่7 การออกแบบตดิตัง้ลกูแกว้สะทอ้นแสงบรเิวณเสน้ทางจกัรยาน

รอบ 
เกาะรตันโกสนิทรอ์าจเกนิความจ าเป็น ท าใหม้กีารใชจ้่ายเงนิโดยไมป่ระหยดัเป็นเงนิ 3,410,000 บาท  
 โดยส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ ได้มขีอ้เสนอแนะให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อ

พจิารณา 
โดยสรุปไดด้งันี้ 

1. ใหม้กีารทบทวนและประเมนิผลเสน้ทางจกัรยานบรเิวณรอบเกาะรตันโกสนิทรแ์ละ 
บรเิวณรอบพระบรมราชานุสาวรยีส์มเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช (วงเวยีนใหญ่) รวมถงึเสน้ทางโดยรอบ
วงเวยีนใหญ่ 

2. ใหม้กีารก าหนดแนวนโยบายดา้นการสง่เสรมิเสน้ทางจกัรยานของกรุงเทพมหานคร
ใน 

ระยะต่อไปใหช้ดัเจน 
3. สัง่การก าชบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากจะด าเนินการพัฒนา ปรบัปรุงเส้นทาง

จกัรยานใน 
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ระยะต่อไป หลงัจากมกีารศกึษาขอ้มลู ส ารวจความตอ้งการและความคดิเหน็ของประชาชนแลว้ ใหม้กีาร
ส ารวจออกแบบงานทีม่คีวามเหมาะสมตามสภาพพืน้ทีเ่ป้าหมายด าเนินการ 

4. ใหม้กีารศกึษาขอ้มลู จดัท าแผนหลกัเกีย่วกบัการสง่เสรมิ พฒันา ปรบัปรุงเสน้ทาง 
จกัรยานเป็นภาพรวมทัง้หมดทุกเขตพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัระหว่างเขตพืน้ที ่     
ความเชือ่มโยงกนัระหวา่งชุมชนกบัพืน้ทีส่าธารณะอื่นๆ  

5. สัง่การ ก าชบัหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ให้มกีารบูรณาการพจิารณา
การ   

วางแผนการด าเนินงานร่วมกนั 
6. ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ สภาพเครื่องหมายสญัลักษณ์บนทางจกัรยานและ

อุปกรณ์ที ่
ตดิตัง้อย่างเป็นระยะ โดยต่อเนื่อง 
 7.  ให้มกีารด าเนินการเพื่อให้ได้ขอ้เทจ็จรงิ กรณีการด าเนินการตามสญัญาจ้างเหมา
จดัท าช่องทางจกัรยานและสญัลกัษณ์รปูจกัรยาน พรอ้มตดิตัง้ลูกแกว้ไฟกะพรบิดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
เส้นทางจกัรยานถนนลาดหญ้าและบรเิวณโดยรอบวงเวยีนใหญ่ ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่
ก าหนด 

โดยทัง้ 7 ขอ้นี้ส านกัการจราจรและขนสง่กไ็ดม้กีารด าเนินการไปบา้งแลว้ ซึง่ปัจจุบนัการ
พฒันาเสน้ทางจกัรยานแทบจะหยุด เนื่องจากผู้บรหิารมนีโยบายให้พจิารณาทบทวนความเหมาะสม
เสน้ทางจกัรยานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมผีลกระทบต่อการจราจรและเกดิเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ใน
การหยดุพฒันาชัว่คราวกไ็ดม้อบหมายใหก้องนโยบายและแผนงาน ส านกัการจราจรและขนสง่ไปจดัท าแผน
แม่บท เพือ่ความเหมาะสมในการด าเนินการ ปัจจุบนักองนโยบายและแผนงานมกีารประชุมร่วมกบัภาคี
เครอืขา่ยผูใ้ชจ้กัรยาน โดยจะใชแ้ผนแม่บทนี้มาพฒันาและด าเนินการต่อไป  

 
 ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. ควรเปลีย่นวสัดุของหลกัพลาสตกิลม้ลุกใหเ้ป็นวสัดุทีถ่าวร ยกตวัอยา่งเชน่ ท าเป็น       
แบรเิออร์คอนกรตีเลก็ๆ ซึ่งถ้าฝ่าฝืนขบัรถยนต์ชนจะเกดิความเสยีหายต่อรถและหลกัแบรเิออร์ ซึ่งต้อง
ชดใชค้า่เสยีหายดว้ย เพราะเป็นทรพัยส์นิของทางราชการ 

2. ส านักการจราจรและขนส่งควรประสานกบัต ารวจจราจรในการใชม้าตรการควบคุม
หรอื 

ก าหนดการจ ากดัความเรว็รถยนต์ เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุใหก้บัผูใ้ชเ้สน้ทางจกัรยาน โดยส านักการจราจร
และขนส่งอาจจดัท าแบบสอบถามประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีที่เกิดอุบตัิเหตุและมผีู้เสยีชวีติ  
ดว้ยการสุ่ม 2,000 – 3,000 ตวัอย่าง ในฐานะผูใ้ชร้ถใชถ้นนมคีวามเหน็เป็นอย่างไร ในเรื่องการจ ากดั
ความเรว็และความเหมาะสมควรเป็นเท่าไร ซึ่งถ้ามกีารสอบถามเชงิสถติิและการสุ่มตวัอย่างตามหลกั
วชิาการอย่างถูกตอ้ง เมือ่ไปน าเสนอเหตุผลจะมนี ้าหนกัมากขึน้ 
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3. ส านักการจราจรและขนส่งควรก าหนดเส้นทางจกัรยานให้เหมาะสมด้วยความ
รอบคอบ 

รวมถงึเมื่อท าแลว้มกีารควบคุม ก ากบัดแูล การใชเ้สน้ทางใหใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ และการประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนมาใช้เสน้ทางจกัรยาน ไม่ใช่เพยีงแต่ใช้งบประมาณไปท าแต่ไม่มคีนใช้เพราะเสน้ทางไม่
เหมาะสม  เพือ่การใชง้บประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อประชาชน 

4. ควรดูแลรกัษาเสน้ทางจกัรยานใหไ้ด้ อย่าให้แผงคา้เขา้มารุกล ้าหรอืยดึพื้นที่ โดย
ส านกั 

การจราจรและขนสง่ ตอ้งก ากบั ดแูล และตรวจสอบเสน้ทางจกัรยานอย่างสม ่าเสมอ ถา้พบสิง่ผดิปกตติอ้ง
รบีแจง้ส านกังานเขตใหเ้ขา้ไปด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

5. กรณีที่กรุงเทพมหานครมนีโยบายจะท าเส้นทางจกัรยานต่อไป ควรก าหนดเป็น
นโยบาย 

ในระดบัภาครฐั ดว้ยการด าเนินการแบบปฏริปูใหญ่ในการต่อเชือ่มเสน้ทางจกัรยานกบัแหล่งทอ่งเทีย่วให้
เป็นวงรอบเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มกีารปรบัปรุงทัง้ทางเท้าและท่อระบายน ้า รวมถึงป้าย
การจราจรทัง้หมดและการจดัระบบการจราจรใหม่ใหม้คีวามปลอดภยั กระทัง่การหา้มรถใหญ่เขา้ในบาง
เวลา บางพื้นที่ เช่น บรเิวณรอบเกาะรตันโกสินทร์ ซึ่งต ารวจจราจรก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย เมื่อ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและเสน้ทางมคีวามปลอดภยัผูใ้ชจ้กัรยานกจ็ะมาใชก้นัมากขึน้  

6. เสน้ทางจกัรยานในเขตเมอืงชัน้นอก ส่วนใหญ่เป็นการใช้จกัรยานเพื่อเดนิทางมา
ท างาน 

โดยการใช้เชื่อมต่อโหมดการเดนิทางอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า ควรให้ส านักงานเขตมสี่วนร่วมด าเนินการ
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการออกแบบเสน้ทางจกัรยานและก าหนดพืน้ทีข่องเสน้ทางรวมถงึใหง้บประมาณส านกังาน
เขตไปด าเนินการและรบัผดิชอบการใชง้านดว้ย โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีส่ านักการจราจรและขนส่ง
ก าหนด 

7. โครงการต่างๆ ทีด่ าเนินการโดยไม่ไดพ้จิารณาความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณและ
ผล    

ทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ ตอ้งเป็นความรบัผดิชอบของหน่วยงานเจา้ของโครงการจาก
การใชง้บประมาณทีไ่ม่คุม้ค่า เนื่องจากมกีฎหมายระบุไว ้
 
 
 

5. ติดตามการแก้ปัญหาจราจรติดขดับนถนนประดิษฐม์นูธรรม 
  คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ส านกัการจราจรและขนสง่
ส านักงานเขตลาดพรา้วและ ส านักงานเขตบางเขน  เพื่อตดิตามการแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดับน
ถนนประดษิฐม์นูธรรม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  
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 ปัญหาการจราจรอนัเนื่องจากการสรา้งจุดกลบัรถ ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอืทีก่ลบัรถทีส่รา้งขึน้ใหม่
ซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร โลตัสและเซ็นทรลั พอกลับรถแล้วก็จะชิดซ้ายเพื่อเข้า
ห้างสรรพสนิค้าดงักล่าวท าให้ตดักระแสรถทางตรง ท าให้เกิดปัญหาการร้องเรยีน  ช่วงที่ก าลงัมกีาร
ก่อสรา้งและเตรยีมจะเปิดหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั ต ารวจกว็ติกว่าจะเกดิปัญหาการจราจรติดขดั จงึไดม้ี
การหารอืกบัผูป้ระกอบการ    โฮมโปร  โลตสั และต่อมาเซน็ทรลัไดม้กีารจา้งทีป่รกึษาศกึษาว่าจะแกไ้ข
ปัญหาจราจรที่จะเกิดขึ้นอย่างไร  ต่อมาก็มีทางกลบัรถจุดดงักล่าวเกิดขึ้นโดยที่ทางส านักงานเขต
ลาดพรา้วไม่ทราบ ส านกังานเขตลาดพรา้วไดป้ระสานสอบถามไปยงัส านกัการจราจรและขนสง่ซึง่ส านกั
ฯ ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ต่อมามีผู้ร้องเรียนมายังส านักงานเขตลาดพร้าว 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือ
ผูป้ระกอบการครสิตลัปารค์ และผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้น ครสิตรลัปารค์ซึง่ไดร้บัความเดอืดรอ้น กล่าวคอืมี
จุดกลบัรถขาเดยีวที่หน้าหา้งโลตสัซึ่งผูพ้กัอาศยัในหมู่บ้านครสิตลัปารค์รอ้งว่า ต้องใชเ้วลานานกว่าจะ
กลับรถเข้าหมู่บ้านได้ และมีความเห็นว่าการสร้างจุดกลับรถดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ
หา้งสรรพสนิคา้ ส่วนผูป้ระกอบการกว็ติกว่าลูกคา้กจ็ะเขา้หา้งสรรพสนิคา้ 3 แห่งนัน้ก่อนทีจ่ะมาถงึเขา 
เมื่อเขตฯ ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวกไ็ดจ้ดัประชุมโดยเชญิผูร้อ้ง สน. โชคชยั และการทางพเิศษแห่ง
ประเทศไทย เขา้ร่วมประชุม แต่การทางพเิศษฯ ไม่ไดม้าเขา้ร่วมประชุม จากการประชุมจงึไดร้บัทราบ
ขอ้มูลว่ากองบงัคบัการต ารวจนครบาล 4 ไดม้หีนังสอืถงึการทางพเิศษแห่งประเทศไทยขอใชพ้ืน้ที่เพื่อ
สรา้งจุดกลบัรถและการทางพเิศษฯ ไดอ้นุญาตใหใ้ช ้และมผีูส้นับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ ซึง่
ประเดน็นี้ไดม้กีารถกเถยีงกนัพอสมควร สน. โชคชยั ใหข้อ้มลูว่าไดศ้กึษาแลว้รถซึง่มาจากลาดพรา้วไป
กลบัรถเพื่อไปบางกะปิจุดกลบัรถยงัคงเปิด ต ารวจยนืยนัว่าการที่ท าจุดกลบัรถที่หน้าโลตสัซึ่งใชอ้ยู่ใน
ปัจจุบนัท าขึน้เพื่อกลบัรถไปรามอนิทราจะแกไ้ขปัญหาจราจรได ้แต่ผูร้อ้งโตแ้ยง้ว่าการท าทีก่ลบัรถหน้า
ห้างสรรพสินค้าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าพอกลับรถแล้วก็จะสไลด์เข้า
ห้างสรรพสนิคา้เลยซึ่งเป็นการตดักระแสรถทางตรง ถาม สน.โชคชยัว่าปิดที่กลบัรถได้ไหมแล้วให้ไป
กลบัรถจุดใหม่ซึง่สรา้งเสรจ็แลว้แต่ยงัไม่เปิดใช ้ต ารวจยงัยนืยนัวา่ตอ้งเปิดทีก่ลบัรถตรงโลตสันี้ ทีป่ระชุม
จึงมีมติว่าอยากจะให้ต ารวจศึกษาผลดีผลเสียของการเปิดที่กลับรถนี้อย่างเป็นระบบเพราะว่าผล
การศกึษาเดมิของเซ็นทรลัศกึษามาแล้วหลายปีอาจจะไม่สอดคล้องกบัสภาพการจราจรในปัจจุบนัซึ่ง
ปรมิาณรถมมีากขึ้นจงึท าให้มปัีญหาการจราจรมากในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะตัง้แต่เวลา 17.00-
21.00 น. ผูร้อ้งมคีวามเหน็ว่าถา้ผลการศกึษาใหม่ออกมาว่าจุดกลบัรถนี้จะแกไ้ขปัญหาการจราจรไดเ้ขา
กย็นิดแีละยอมรบั 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
   ในการแกไ้ขปัญหาจราจรในเบื้องตน้ควรใหร้ถทีจ่ะเขา้หา้งสรรพสนิคา้ไปกลบัรถทีถ่นน
ลาดพรา้วและวางกรวยทบึเพื่อไม่ใหร้ถทีก่ลบัรถบริเวณหน้าหา้งสรรพสนิคา้ดงักล่าวสไลดอ์อกซา้ยเพื่อ
เขา้หา้งสรรพสนิคา้ เพราะท าใหต้ดักระแสรถทางตรงและเกดิปัญหาจราจร  

 
6. ติดตามผลการด าเนินการเดินเรือในคลองผดงุกรงุเกษม 
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     คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านกัการระบายน ้า ตดิตามความคบืหน้า ปัญหาอุปสรรค
การเดนิเรอืในคลองผดุงกรุงเกษม สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
         โครงการพฒันาเชือ่มต่อการเดนิทางของประชาชน คลองผดุงกรุงเกษม ระยะทาง 5 
กโิลเมตร  เปิดเดนิเรอืทดลองใหบ้รกิารประชาชนเมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2559 วิง่รบัสง่ทุกวนั เป็นการ
ใหบ้รกิารฟร ีในวนัจนัทร ์– วนัเสาร ์ตัง้แต่เวลา 06.00 – 21.00 น. เรอืออกทุก 20 นาท ีวนัเสาร ์วนั
อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตัง้แต่เวลา 08.00-21.00 น. เรอืออกทุก 20 นาท ีปัจจุบนัมเีรอืทัง้หมด 9 
ล า ซึง่เป็นเรอืของส านกัการระบายน ้า เดมิกองทพัเรอืสนบัสนุนเรอือกี 3 ล า แต่ปัจจุบนัไม่ไดใ้หก้าร
สนบัสนุนแลว้ 
    จ านวนผูใ้ชบ้รกิารในชว่งทดลองเดนิเรอื 

   - กนัยายน 2559 จ านวน 29,512 คน 
   - ตุลาคม 2559  จ านวน 46,359 คน 
   - พฤศจกิายน 2559 จ านวน 55,791 คน 
   - ธนัวาคม 2559 จ านวน 64,816 คน 
   - มกราคม 2560 จ านวน 58,304 คน 
   - กุมภาพนัธ ์2560 จ านวน 56,073 คน 
   - มนีาคม 2560  จ านวน 53,139 คน 
   - เมษายน 2560   จ านวน 13,698 คน 

- มถิุนายน 2560 จ านวน 4,465 คน 
- กรกฎาคม 2560 จ านวน 6,463 คน 
- สงิหาคม 2560 จ านวน 5,634 คน 
ผู้โดยสารลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากกองทพัเรอืถอนเรอืไปและบางครัง้มกีารพร่องน ้า แล้ว

เดนิเรอื ไมต่รงเวลาท าใหผู้โ้ดยสารหายไป ปัญหาอุปสรรคในการเดนิเรอืมดีงันี้ 
1. การรกัษาระดบัน ้าใหเ้หมาะสมกบัการเดนิเรอื ช่วงฝนตกมกีารลดระดบัน ้าลงเพื่อรองรบั 

น ้าฝนท าใหเ้รอืไม่สามารถใหบ้รกิารประชาชนได ้
2. ท่าเรอืมคีวามช ารุดเนื่องจากใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน ตอ้งปรบัปรุงก่อสรา้งใหม่เพื่อ

ความ 
ปลอดภยัของประชาชน 

3. ตอ้งปรบัปรุงเรอืทีใ่หบ้รกิารอยูใ่นปัจจุบนัใหเ้หมาะสมกบัการใหบ้รกิารประชาชน 
4. จุดตดัคลองแสนแสบกบัคลองผดุงกรุงเกษมตอ้งมกีารพฒันาใหม้คีวามปลอดภยัขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

  1. กรุงเทพมหานครควรใหส้มัปทานแก่เอกชนในการจดัการเดนิเรอืเพือ่ใหเ้กดิความ
ยัง่ยนื 
  2. ควรพจิารณาน าเรอืไฟฟ้ามาใชเ้พือ่รกัษาสภาพแวดลอ้ม 
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  3. ควรจะสง่เสรมิพฒันาใหเ้ป็นเสน้ทางท่องเทีย่วทางเรอือกีเสน้ทางหนึ่ง เนื่องจากผา่น
สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง  
 

7. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและติดตัง้ลิฟตส์ าหรบัคนพิการในระบบ
ขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานคร 

    คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง ตดิตามความคบืหน้า ปัญหา
อุปสรรค โครงการก่อสรา้งและตดิตัง้ลฟิต์ส าหรบัคนพกิารในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

 
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวส่วนสมัปทานเปิดใชเ้มื่อ 5 ธนัวาคม 2542 ระยะทาง 23.5 

กโิลเมตร จ านวน 23 สถานี เดมิมกีารตดิตัง้ลฟิต ์5 สถานี  โดยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 70 ลา้น
บาท และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 70 ล้านบาท รวม 140 ลา้นบาท กรุงเทพมหานครได้จ้างเหมาตดิตัง้
ลฟิตเ์พิม่เตมิอกี 19 สถานี (56 ตวั) ตามนโยบายของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นชัน้พืน้ดนิถงึชัน้
จ าหน่ายตัว๋ 20 ตวั  ชัน้จ าหน่ายตัว๋ถงึชัน้ชานชลา 36 ตวั บรษิทัผูร้บัจา้งคอื บรษิัท เสรกีารโยธา จ ากดั 
สญัญาลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2557 ขยายอายุสญัญาจนถงึวนัที ่5 สงิหาคม 2560 วงเงนิ 350,530,000 
บาท ปัจจุบนัลฟิต์เปิดให้บรกิารแล้ว 11 สถานี ได้แก่ สถานีอารยี์ สนามเป้า ราชเทว ีเพลนิจติ สนาม
กฬีาฯ ราชด ารหิ์ สุรศกัดิ ์พรอ้มพงษ์ ทองหล่อ เอกมยั และอ่อนนุช สถานีที่ต้องยกเลกิด าเนินการคอื
สถานีนานา เฉพาะชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ จ านวน 1 ตวั เนื่องจากโครงการควิคอนโดสุขุมวทิเปิด
ใหบ้รกิารลฟิต์บรเิวณสถานีแลว้ และสถานีศาลาแดง เฉพาะชัน้พื้นดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ จ านวน 1 ตวั 
เนื่องจากตดิปัญหาอุปสรรคการรือ้ย้ายสาธารณูปโภคไฟฟ้าใต้ดนิ แต่สามารถใชล้ฟิต์สถานีสลีมของ รฟ
ม. แทนได้ ซึ่งระยะห่างจากสถานีศาลาแดงประมาณ 150 เมตร สถานีสะพานตากสนิ จ านวน 2 ตวั 
เนื่องจากจะมกีารปรบัปรุงสถานีจากระบบรางเดีย่วเป็นระบบรางคูซ่ึง่จะสรา้งลฟิตไ์ปพรอ้มกนั 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การขอใชพ้ืน้ทีก่่อสรา้งจากหน่วยงานอื่น 
2. การรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค 
3. การเปลีย่นต าแหน่งการตดิตัง้ลฟิตเ์พือ่ใหค้รบทุกสถานีตามค าสัง่ของศาลปกครอง

สงูสุด 
4. การรอ้งเรยีนของประชาชนจากการบดบงัอาคารของลฟิต ์
5. การจ ากดัทางกายภาพของพืน้ทีใ่นการก่อสรา้งและท าการตดิตัง้ 
6. ขอ้จ ากดัเรื่องเวลาในการท างาน 
มาตรการเร่งรดัการก่อสรา้ง 
1. ไดม้กีารประชุมตดิตามความคบืหน้าการก่อสรา้งร่วมกบัผูร้บัจา้ง ทีป่รกึษาควบคุม

งาน  
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บรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หน่วยงานสาธารณูปโภค และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งเป็นประจ าทุกสปัดาห ์

2. มหีนงัสอืเร่งรดัการกอสรา้งและสงวนสทิธิค์า่ปรบัแก่ผูร้บัจา้ง แผนก ากบัดแูลลฟิต ์         
ในอนาคต สถานีทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้จะสง่มอบต่อให ้บรษิทั ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ดแูล บ ารุงรกัษา บรหิารจดัการต่อจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
การก่อสรา้งและตดิตัง้ลฟิตส์ าหรบัคนพกิารในระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานครตามที ่      

ผูพ้กิารไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลและศาลไดม้คี าพพิากษาใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการนัน้ กรณีทีม่กีารยกเลกิ
การก่อสรา้งบางสถานีเนื่องจากมลีฟิต์ของโครงเอกชนใหบ้รกิารอยู่แลว้ อาจจะถอืว่าเป็นการไม่ปฏบิตัิ
ตาม        ค าพพิากษา และอาจจะเป็นประเดน็ใหโ้จทยย์ื่นขอคุม้ครองชัว่คราวใหห้ยุดท าการเดนิรถได ้
ซึง่จะท าเกดิความเสยีหายขึน้ ส านกัการจราจรและขนสง่จงึควรยืน่ขอทุเลาค าพพิากษาต่อศาล 
 
 
 


