
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศักราช 2559 เมื่อวันพุธที่ 5 
ตุลาคม ๒๕๕9 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้   
 

๑. นายฉัตรชยั          พรหมเลศิ ประธานกรรมการ       
๒. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์    ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ   
๓. นายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา กรรมการ  
๔. เรอืโทวารนิทร ์  เดชเจรญิ กรรมการ  
5. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระ 2 ปี         

เมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่10  
ตุลาคม 2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่12  
ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 9 คน ดงันี้ 
 

๑. นายฉัตรชยั          พรหมเลศิ ประธานกรรมการ       
๒. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์    ง่วนบรรจง รองประธานกรรมการ   
๓. นายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา กรรมการ  
๔. 

นายเชนทร ์  
วพิฒัน์บวร
วงศ์ 

กรรมการ  

5. พลต ารวจตร ีประสพ
โชค 

พรอ้มมูล กรรมการ       

6. 
นายพรเทพ 

ศริวินา
รงัสรรค ์

กรรมการ   

7. นายไพฑูรย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการ  
8. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ  
9. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
  ผูช้่วยเลขานุการ 

๑.  นายชยัวุฒ ิ แจง้จรสั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
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กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวปนิตา สุดสาคร นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

   
 
 

คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ คอื 
- คณะอนุกรรมการดา้นการระบายน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี เพือ่พจิารณา ศกึษา  ตรวจสอบ  

รบัทราบปัญหา อุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร โดยม ี   
นายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา เป็นประธานอนุกรรมการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

 โดยผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ แบ่งภารกจิออกเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 
 ดา้นที ่1 การตดิตามความคบืหน้าการด าเนินงานและโครงการต่างๆ ของส านักและส านักงานเขต
ต่างๆ 
  ดา้นที ่2 การสนับสนุนงานดา้นการบรหิารและดา้นนิตบิญัญตัเิพื่อขบัเคลื่อนภารกจิของ
กรุงเทพมหานคร 
 ดา้นที ่3 การตดิตามตรวจสอบการแกไ้ขปัญหาความเดอืนรอ้นของประชาชน 
 ซึง่มรีายละเอยีดของการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 
 
ด้านท่ี 1 การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานและโครงการต่างๆ ของส านักและส านักงานเขต
ต่างๆ  
1. พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียของกรุงเทพมหานคร  
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านกัการระบายน ้า เพื่อพจิารณาโครงการก่อสรา้งระบบ
รวบรวม น ้าเสยีของกรงุเทพมหานคร โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียจากพื้นท่ีรบัน ้าคลองลาดโตนด  
  วตัถปุระสงค ์
- เพื่อแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้าในคลองลาดโตนดโดยการรวบรวมน ้าเสยีเขา้สู่ระบบบ าบดั

น ้าเสยี 
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ของโครงการศูนยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซือ่ กรุงเทพมหานคร สามารถรองรบัพืน้ทีไ่ด ้3.3 
ตร.กม. โดยรองรบัปรมิาณน ้าเสยีได ้9,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั 

ปริมาณงาน 
  1. ก่อสรา้งท่อรวบรวมน ้าเสยี (RCP) ความยาวประมาณ 2,164 เมตร 

        2. ก่อสรา้งบ่อพกัน ้าเสยี จ านวน 23 บ่อ 
  3. ก่อสรา้งบ่อดกัน ้าเสยี จ านวน 16 บ่อ 
วงเงินตามสญัญา  294,000,000.- บาท 
ผู้รบัจ้าง    บรษิทั เนาวรตัน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) 

                    สญัญาเลขที ่สนน.48/2562  ลงวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2562 
                    ระยะเวลาก่อสรา้ง 540 วนั 

ความก้าวหน้า  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามสญัญา 
ระยะเวลาด าเนินการ   โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (2561 - 2562) 
งบประมาณทัง้โครงการ   363,000,000.- บาท  
สถานะโครงการ   โครงการเก่า 

 

1.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสียและระบบบ าบดัน ้าเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 
ความเป็นมา 
โครงการบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ีเป็นโครงการซึง่บรรจุไวใ้นแผนการในการแกไ้ขปัญหาและ 

บ าบดัน ้าเน่าเสยีในพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นผลมาจากการเจรญิเตบิโตของเมอืงอย่าง
รวดเรว็ ประชาชนใชน้ ้าเป็นจ านวนมาก เกดิน ้าเสยีไหลลงสู่คลองสายส าคญั คอื คลองแสนแสบ ซึง่เป็น
คลองสายหลกัคลองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อตัง้แต่พืน้ทีก่รุงเทพชัน้ในจนถงึพืน้ทีก่รงุเทพชัน้นอก 

โครงการบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ีไดศ้กึษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดในระยะที ่1  
ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 4.43 ตารางกโิลเมตร และไดศ้กึษาความเหมาะสมเบื้องตน้ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ไดแ้ก่ 
ระยะที ่2 ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 19.5 ตารางกโิลเมตร และครอบคลุมคลองแสนแสบระยะทางประมาณ    
10 กโิลเมตร รวมทัง้คลองสาขาในพืน้ทีจ่ านวน 4 เขต ไดแ้ก่ เขตมนีบุร ีเขตคลองสามวา เขตคนันายาวและ    
เขตลาดกระบงั โดยจา้งบรษิทัทีป่รกึษา โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์ศกึษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอยีดแลว้เสรจ็ กรกฎาคม ปี 2555 

วตัถปุระสงค ์
- เพือ่ป้องกนัแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าเสยีในคลองต่างๆในพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัออกของ

กรุงเทพมหานคร  
เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองเจ๊ก ในเขตมนีบุร ี

ปริมาณงาน 
- ก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยี และระบบบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ี(ระยะที ่1) ก่อสรา้งระบบ 

บ าบดัน ้าเสยี ความสามารถบ าบดัน ้าเสยีประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั ครอบคลุมพืน้ที ่4.43 ตารางกโิลเมตร 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561 - 2563) 
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งบประมาณทัง้โครงการ  630,000,000 บาท 
ความก้าวหน้า  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนนิการตามสญัญา 
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินโครงการ 
1. ปัญหาเรื่องพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการฯ มปัีญหาแนวพืน้ทีด่นิทีก่่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี  

โฉนดหนังสอืส าคญัทีห่ลวงไม่ตรงกบัทีด่นิเอกชนขา้งเคยีงจงึตอ้งมกีารรงัวดัใหม่เพื่อหาขอ้สรุปในการปรบั
แนวทีด่นิอยูห่ลายครัง้เพราะเอกชนเจา้ของทีด่นิขา้งเคยีงไม่ยนิยอม อกีทัง้ตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนังสอื
ส าคญัทีห่ลวง       เพื่อเปลีย่นแปลงรูปร่างทีด่นิให้ถูกตอ้ง โดยประสานกบัทีด่นิเอกชนขา้งเคยีงทีม่ปัีญหา 
กรมธนารกัษ์ และกรมทีด่นิ 

2. ปัญหาเรื่องไม่มีผู้เข้ายื่นประมูลโครงการบ าบัดน ้าเสียมีนบุรี ด าเนินการจดัประมูล
มาแลว้  

2 ครัง้ แต่ไม่มผีูเ้ขา้มายื่นเอกสาร เนื่องจากตน้ทุนค่าก่อสรา้งสงูกว่าราคากลางทีก่ าหนด 
- ยกเลกิการประมูลดว้ยระบบอเิลคทรอนิกส ์ครัง้ที ่1 กนัยายน 2556 
- ยกเลกิการประมูลดว้ยระบบอเิลคทรอนิกส ์ครัง้ที ่2 กนัยายน 2557 
โดยมกีารพจิารณาของบประมาณใหม่ เป็นเงนิ 630,000,000 บาท เนื่องจาก 
1) ปรบัราคาการก่อสรา้งโครงสรา้งชัว่คราว ใหม้คีวามเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้ง 
2) ปรบัราคาเนื่องจากสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีโ่ครงการเปลีย่นแปลง  
3) ปรบัราคาเครื่องจกัรและราคาวสัดุเป็นราคาปัจจุบนั 
 

1.3 โครงการจ้างท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน ้า
เสียและ  

ระบบบ าบดัน ้าเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์
- เพื่ อ ป้องกันแก้ไข ปัญหาน ้ าเน่ าเสียในคลองต่ างๆ ในพื้ นที่ ฝั ่งตะวันออกของ

กรุงเทพมหานคร  
เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองเจก็ ในเขตมนีบุร ี
 
 

ปริมาณงาน 
- บรหิารและควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมน ้าเสยี และระบบบ าบดัน ้าเสยีมนีบุร ี 

(ระยะที ่1) ความสามารถบ าบดัน ้าเสยีประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วนั ครอบคลุมพืน้ที ่4.43 ตารางกโิลเมตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  3 ปี (2561 - 2563) 
งบประมาณทัง้โครงการ  20,000,000 บาท 
ความก้าวหน้า  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนนิการตามสญัญา 

 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
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1. ก่อนจะน าน ้าเสยีไปบ าบดัควรมกีารทดสอบคา่ Bilogical Oxygen Demand หรอื ค่า BOD 
ก่อนว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งบ าบดัหรอืไม่ เพราะในช่วงฤดูฝนไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด  โดย
ถา้     ไม่จ าเป็นตอ้งบ าบดักส็ามารถปล่อยน ้าที่มคี่า BOD ไดต้ามมาตรฐานออกไปไดเ้ลย เพื่อเป็นการ
ประหยดังบประมาณ 

2. โดยปกตนิ ้าทีป่ล่อยจากอาคารจะตอ้งถูกก าหนดค่า BOD ใหไ้ดต้ามมาตรฐานถงึจะปล่อย 
ลงท่อระบายน ้าได ้ดงันัน้การที่เอกชนหรอืนิตบิุคคลใดแจง้ว่าจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมในการบ าบดัน ้าเสยีนัน้ 
จะตอ้งบ าบดัน ้าเสยีแลว้จนพสิจูน์ไดว้่ามคี่า BOD ไม่เกนิมาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด 

3. กรณีการเกบ็ค่าธรรมเนียมการบ าบดัน ้าเสยี มแีนวคดิในการคดิค่าบ าบดัน ้าเสยี ในหลกัการ
ว่าเป็น 

สถานทีท่ีอ่ยู่ในพืน้ทีบ่รกิาร จงึเป็นประเด็นว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายต้องท าอย่างเท่าเทยีมกนัทัง้หมด ซึง่จะมี
กรณีบ้าน แฟลต ทาวเฮ้าส์ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็ควรจะพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการ
บ าบดัน ้าเสยีดว้ย 
 
2. ความคืบหน้าโครงการปรบัปรงุและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน (S6) 
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับส านักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบความคืบหน้า
โครงการปรบัปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ (S6) โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 โครงการปรบัปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ (S6) ซึง่เป็นสถานีสุดทา้ยในส่วนของ
สญัญาสมัปทานเดมิใน 23 สถานี ระยะทาง 23.5 กโิลเมตร เดมิเป็นลกัษณะรางรถไฟรางเดีย่ว โดยจะตอ้งมี
การชะลอขบวนรถเพื่อทีจ่ะสบัหลกีใหร้ถไฟฟ้าทีม่าจากอกีฝัง่หนึ่งสามารถผ่านไปไดก้่อน ส่งผลใหเ้กดิความ
ล่าชา้ในการ    สบัหลกีขบวนรถ ดงันัน้การปรบัปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิมวีตัถุประสงค์
หลกัคอื เพื่อก่อสรา้งสถานีสะพานตากสนิใหเ้ป็นสถานีรถไฟทางคู่ ซึง่รถไฟฟ้าสามารถวิง่สวนทางกนัพรอ้ม
ทัง้รบัส่งคนขึ้นลงสถานีได้   สามารถควบคุมระยะเวลาระหว่างขบวนได้ดยีิง่ขึน้ จากเดมิรอรถนาน 4 นาท ี
เป็นรอเพยีง 2 นาท ีจะท าให้บรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดยสะพานตากสนิอยู่ใน
ความดูแลรบัผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้รบัอนุญาตให้เข้าปรบัปรุงและ
ขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินจากกรมทางหลวงชนบท เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2562 โดยวางกรอบ
งบประมาณการปรบัปรุงไวป้ระมาณ 1,400 ลา้นบาท โครงการปรบัปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้าสะพานตาก
สนิ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องทบทวนรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยกรุงเทพมหานครไดน้ าเรื่องนี้เขา้สู่คณะกรรมการพจิารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ก็ได้น าเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม-แห่งชาติ ก็ได้
เห็นชอบเล่มรายงานและรูปแบบการแก้ไขสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว         ซึ่ง
โครงการนี้อยู่ในประเดน็ทีก่ าลงัด าเนินการเจรจาระหว่างกรุงเทพมหานครกบับรษิทั BTS ทีเ่ป็นผู้รบัสมัปทาน               
โดยเงนิลงทุนทัง้หมดของโครงการฯ ประมาณการไว้ที่ 1,400 ล้านบาท ส่วนหนึ่งต้องเป็นตน้ทุนของบรษิัท 
BTS โดยตรงน ามาคิดเป็นต้นทุนกับกรุงเทพมหานครไม่ได้ และอีกส่วนหนึ่งที่ เป็นเงินลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร      โดยแนวทางการเจรจาและสดัส่วนในการลงทุนคอื บรษิัท BTS จะออกเงนิลงทุนเป็น
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สดัส่วนที่มากกว่า กรุงเทพมหานครออกเงนิลงทุนเป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าและกย็งัไม่ตอ้งออกเงนิ ซึง่บรษิัท 
BTSC จะออกเงนิให้ก่อนแล้วน ามาคดิเป็นต้นทุนภายหลงั ซึ่งสถานะปัจจุบนัของผลการเจรจาอยู่ระหว่าง
การเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ โดยมแีผนการด าเนินงานทัง้หมด ดงัต่อไปนี้ 
 การด าเนินงานในพ้ืนท่ีสะพานสมเดจ็พระเจ้าตากสิน 
 1. ทดสอบในสนามเพื่อหาคุณสมบตัิของวสัดุของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสนิ ตามสภาพ
ปัจจุบนั 
 2. วเิคราะหโ์ครงสรา้งสะพานตามคุณสมบตัขิองวสัดุทีห่าไดใ้นสนาม 
 3. ออกแบบรายละเอยีดพื้นผวิจราจรทดแทนสะพานและออกแบบรายละเอยีดการปรบัปรุงสถานี 
S6 
 4. ด าเนินการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสรา้ง 
 5. ก่อสรา้งพืน้ผวิจราจรทดแทนสะพานดา้นทศิใต ้
 6. ปรบัปรุงถนนดา้นทศิใตพ้รอ้มทางเดนิเทา้และระบบระบายน ้า ระดบัพืน้ดนิ  
 7. ก่อสรา้งพืน้ผวิจราจรทดแทนสะพานดา้นทศิเหนือ 
 8. ปรบัปรุงถนนดา้นทศิเหนือพรอ้มทางเดนิเทา้และระบบระบายน ้า ระดบัพืน้ดนิ  
 9. ตดัปีกและเสรมิความแขง็แรงของสะพานสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ดา้นทศิใต้ 
 10. ตดัปีกและเสรมิความแขง็แรงของสะพานสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ ดา้นทศิเหนือ            
 11. ทดสอบความสามารถในการรบัน ้าหนักบรรทุกของสะพานในสนาม 
 การปรบัปรงุสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน S6 
 1. งานรือ้สถานี S6 พรอ้มต่อปีกทางวิง่รถไฟฟ้า เพิม่เป็น 2 ราง 
 2. งานก่อสรา้งสถานีรถไฟฟ้า S6 ตามรูปแบบการปรบัปรุงสถานีใหม ่เพือ่รองรบัระบบรางใหม่     
ทีเ่พิม่ขึน้ 
 โดยภาพรวมเมือ่คณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้กจ็ะมกีารลงนามสญัญา ถดัจาก
การ  ลงนามกจ็ะใชร้ะยะเวลาในการกอ่สรา้งทัง้หมดประมาณ 40 เดอืน การปิดสถานีจะใชเ้วลาประมาณ 27 
เดอืน  แต่รถไฟฟ้ายงัคงวิง่ไดต้ลอด โดยจะมมีาตรการรองรบัคอื การจดัรถ Shuttle bus รบั - ส่ง ผูโ้ดยสารจาก
สถานีสุรศกัดิ ์S5 ไปยงัสถานีสะพานตากสนิ S6 โดยมรีถใหบ้รกิารจ านวน 48 คนัต่อชัว่โมง 
  
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า ไม่เห็นด้วยกับการของบประมาณ
ก่อสรา้ง  

Sky walk ของกรุงเทพมหานคร ในโครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดนิทางกรุงเทพมหานครบรเิวณถนน
สาทร งบประมาณ 611 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงจุด เชื่อมต่อระบบเดินรถขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครสายสลีมบรเิวณสถานีสะพานตากสนิ งบประมาณ 77 ลา้นบาท ไม่ควรใช้เงนิงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครไปลงทุน เพราะหมิน่เหม่ต่อการเอื้อประโยชน์กบัเอกชน เนื่องจากเป็นการน าเงนิไป
ลงทุนในพื้นที่สมัปทานของเอกชนและอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อโรงแรม และหา้งสรรพสนิคา้บางราย ที่
อยู่บรเิวณสถานีสุรศกัดิ ์S5 และสิน้เปลอืงงบประมาณโดยไม่คุม้ค่า เมื่อคณะกรรมการฯไดล้งพืน้ทีต่รวจสอบ
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สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ จงึเสนอแนะว่าสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสนิ S6 สามารถคงอยู่และขยายราง
รถไฟฟ้าให้เป็นรางคู่ได้ โดยการขอความร่วมมอืจากกรมทางหลวงชนบทที่จะขอใช้พื้นที่จากสะพานตากสนิ
ในการปรบัปรุงและขยายสถานีรถไฟฟ้า ซึง่ความคบืหน้า    กด็งัทีป่รากฏให้เหน็ในปัจจุบนัว่าสามารถท าได้
จรงิ โดยขณะนี้ก็เหลอืเพียงประเด็นเดียวว่า เมื่อท าได้แล้วจะเริม่ด าเนินการได้เมื่อไรและควรจะเร่งรดัให้
เสรจ็โดยเรว็ เพราะสถานี S6 นี้จะเป็นอุปสรรคที่จะท าให้การเดนิรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีวเกิด
ความล่าชา้ 
 
 

2. คณะกรรมการฯ เหน็ดว้ยทีโ่ครงการนี้ไมส่่งผลกระทบกบัระบบราง ไม่ตอ้งหยุดเดนิรถไฟฟ้า          
และมีการช่วยส่งต่อผู้โดยสารจากสถานีสุรศกัดิ ์S5 ไปยงัสถานีสะพานตากสนิ S6 โดยการจดัรถ Shuttle 
bus  รบั - ส่ง ช่วยรบัผูโ้ดยสารทางบก ดงันัน้ ส านักการจราจรและขนส่ง กค็วรน าเรอืมาช่วยส่งต่อผูโ้ดยสาร
ในการเดนิทางทางน ้าอกีทางหนึ่งดว้ย โดยใหเ้ป็นระบบลอ้ ราง เรอื ช่วยส่งเสรมิกนั 
 
3. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเข่ือนคลองลาดพร้าวในพ้ืนท่ีเขตจตุจกัรและพ้ืนท่ีเขตหลกั
ส่ี 
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านกัการระบายน ้า ส านักงานเขตจตุจกัร และส านักงานเขต
หลกัสี ่เพื่อตดิตามความคบืหน้าโครงการก่อสรา้งเขือ่นคลองลาดพรา้วในพืน้ทีเ่ขตจตจุกัรและหลกัสี ่
เนื่องจากในพืน้ที ่  ทัง้สองเขตมบีา้นเรอืนประชาชนทีรุ่กล ้าแนวเขตคลองอยู่เป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารก่อสรา้ง
เขือ่นล่าชา้ คณะกรรมการฯ จงึไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อตดิตามความคบืหนา้ในการด าเนินงาน 
โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 การก่อสรา้งเขือ่นในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร มรีะยะความยาวของเขือ่น จ านวน 5,785 เมตร มชีุมชนที่
อยู่ในแนวกอ่สรา้งเขือ่น 11 ชุมชน รวมบา้นเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบ จ านวน 1,135 หลงัคาเรอืน อยู่ในแนว
เขือ่น 777 หลงั ด าเนินการรือ้ยา้ยแลว้ 317 หลงั อยู่นอกแนวเขือ่น 358 หลงั ด าเนินการรือ้ยา้ยแลว้ 154 
หลงั  
  การก่อสรา้งเขือ่นในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร ส านักการระบายน ้าจะตอ้งตอกเสาทัง้หมด 7,716 ตน้ 
แต่สามารถด าเนินการได ้2,283 ตน้ คดิเป็น 29.60 เปอรเ์ซน็ต์ จากการลงพืน้ทีท่ าใหท้ราบปัญหาคอื  
   1. ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการบา้นมัน่คงบรเิวณชุมชนพหลโยธนิ 46 ระยะทางประมาณ        
100 เมตร มกีารรือ้ยา้ยบา้นเรอืนออกหมดแลว้ แต่ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดร้บัผลกระทบจากการที ่ 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ไม่สามารถก่อสรา้งบา้นมัง่คงได ้เพราะตอมอ่ตวัอาคารบางส่วนล ้าเขา้ไป
ในคลอง หากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) จะก่อสรา้งอาคารต่อไปเกรงว่าอาคารจะเกดิการสไลดต์วั
ได ้ดงันัน้    ส านักการระบายน ้าจะตอ้งด าเนนิการก่อสรา้งเขือ่นใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน และบางช่วงมอีาคารทีย่งัไม่
รือ้ยา้ยเป็นฟันหลออยู่บางช่วง ส านักงานเขตจตุจกัรไดร้บันโยบายจากรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายจกักพนัธุ ์ผวิงาม)      ใหด้ าเนินการทางกฎหมาย คอื พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ ปว.44 ล่าสุดไดม้กีาร
ประชุมเพื่อหารอืการใชม้าตรการทางกฎหมายกบัผูบุ้กรุกนอกแนวเขือ่นว่ากฎหมายใดจะเหมาะสมในการ
ด าเนินคดโีดยจะใหก้รมเจา้ท่าด าเนินการตาม พ.ร.บ.การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย ฉบบัที ่2456 มาตรา 117 
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ขณะนี้ยงัถกเถยีงกนัว่ากรมเจา้ท่าจะท าได้หรอืไม่ ซึ่งการด าเนินการตามกฎหมายจะมีระยะในการ
ด าเนินการกว่าจะได้ขอ้ยุติคงใช้เวลาพอสมควร              แต่ถงึอยา่งไรส านักงานเขตจตุจกัรกจ็ะ
ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป  
   2. กลุ่มทีไ่ม่เขา้ร่วมโครงการมสีาเหตุมาจากการใหข้อ้มูลไม่เป็นความจรงิของกลุ่มสมาคมคนรกั
ชายคลอง (นายศรสีุวรรณ จรรยา) กลุ่มทีม่ผีลประโยชน์บา้นเช่าในชุมชน บางส่วนคดิว่าไดร้บัเงนิช่วยเหลอื
หรอืชดเชย บางส่วนไม่ยอมรบัแนวก่อสรา้งเขือ่นทีก่ าหนดไว ้และเมื่อเจา้หนา้ทีล่งพืน้ทีจ่ะมกีลุม่ผูต้่อตา้นมา
รวมตวักนัทนัท ีส่วนแนวทางทีส่ านกังานเขตจตุจกัรคดิไวค้อื 1. ช่วงเป็นทีฟั่นหลอม ี2 ช่วง คอืชุมชน
พหลโยธนิ 46 ระยะทางประมาณ 100 เมตร จะหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและใหส้ านกัการระบายน ้า
ก าหนดแนวเขือ่นใหช้ดัเจนเพือ่ใหบ้รษิทัผูร้บัจา้งด าเนนิการตอ่ได ้แต่ไดร้บัค าชีแ้จงจากผูแ้ทนส านกัการ
ระบายน ้าว่าเวลาลงพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวจะมกีลุ่มทีค่ดัคา้นรวมตวักนัทนัท ีท าใหเ้จา้หน้าทีไ่มส่ามารถ
ปฏบิตังิานหรอืถา้ก าหนดแนวเขือ่นได ้       แต่ไม่แน่ใจว่าบรษิทัผูร้บัจา้งจะลงพืน้ทีไ่ดห้รอืไม ่2. คลองบาง
ชวดบรเิวณชุมชนลาดพรา้วภาวนา ระยะทางประมาณ 100 เมตร ถา้สามารถสง่มอบพืน้ทีไ่ดจ้ะท าใหก้าร
ก่อสรา้งเขือ่นและบา้นมัน่คงน่าเดนิหน้าตอ่ไปได้ 
 การก่อสรา้งเขือ่นคลองลาดพรา้วในพืน้ทีเ่ขตหลกัสีม่ี 4 ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยแบ่งเป็น
รายชุมชนดงันี้ 
 1. ชุมชนบางบวั (เชงิสะพานไม้ 1) เป็นบา้นมัน่คงเดมิ ปัจจุบนัมบี้านที่อยู่ในแนวการก่อสร้าง
เขือ่น 1 หลงั โดยส านักงานเขตหลกัสี่ได้มกีารเจรจากบัเจ้าของบ้านทราบว่าเจ้าของบ้านตอ้งการค่าชดเชย
ในการรื้อย้าย เนื่องจากมรีายได้ไม่แน่นอนเกรงว่าจะไม่สามารถหาเงนิผ่อนช าระบ้านใหม่ได้ ในเบื้องต้น
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ได้ประสานกบัการเคหะออเงนิ เพื่อใหใ้ช้สทิธใินการยื่นกู ้แต่ปัจจุบนัยงั
ไม่มกีารเซน็สญัญายื่นกู้ 
 2. ชุมชนบางบัวร่วมใจพฒันา (เชิงสะพานไม้ 2) ปัจจุบันมีการก่อสร้างบ้านมัน่คงแล้วเสร็จ
จ านวน 184 หลัง แต่ได้รับใบอนุญาตเพียง 77 หลัง ส่วนที่เหลืออีก 107 หลังยังไม่ได้รบัใบอนุญาต 
เนื่องจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ยงัไม่น าแบบทีแ่กไ้ขมายื่นใหฝ่้ายโยธาตรวจสอบ และมบีา้นผู้
ไม่เขา้ร่วมโครงการที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อน 3 หลงั ไม่ยนิยอมรื้อถอน และอีก 12 หลงัที่อยู่ในพื้นที่
ก่อสรา้งบ้านมัน่คงทีไ่ม่ยนิยอมรือ้ถอน โดยส านักงานเขตหลกัสีไ่ดม้กีารเจรจากบัเจา้ของบา้นทัง้ 3 หลงั มา
โดยตลอดแต่ไม่ไดร้บัความร่วมมอื โดยเจา้ของบา้นและผูท้ีอ่าศยัร่วม ชีแ้จงว่าไม่ตอ้งการเป็นหนี้ในการสร้าง
บา้นใหม่ และต้องการค่าชดเชยในการรื้อย้ายออกนอกพื้นที่ ซึง่ฝ่ายโยธาไดจ้ดัท าหนังสอืขออนุมตัิใชค้ าสัง่ 
ปว.44 กบับา้น 3 หลงันี้แลว้ 
 3. ชุมชนชายคลองบางบวั จากการประชุมร่วมกบั พอช. ไดข้อ้สรุปว่า แบบทีจ่ะยื่นขออนุญาต
ก่อสรา้งบา้นมัน่คงตอนนี้อยู่ทีก่รมธนารกัษ์ และเมื่อกรมธนารกัษ์เซน็อนุมตัแิบบแลว้จะน ามายื่นขออนุญาต
กบัทางส านักงานเขตหลกัสี ่คาดว่าภายในวนัที ่15 มกราคม 2562 กรมธนารกัษจ์ะเซน็ต์และสง่คนใหก้บั
ชุมชน โดยทัง้ชมุชนยนิดทีีจ่ะเขา้ร่วมโครงการบา้นมัน่คงโดยจะเริม่รือ้ถอนอาคารหลงัจากทีท่างส านกังาน
เขตหลกัสีอ่นุญาตใหด้ าเนินการได ้
 4. ชุมชนกา้วหน้า ยงัคงมบีา้นทีอ่ยู่ในแนวการก่อสรา้งเขือ่นจ านวน 40 หลงั และปัญหาภายใน
ชุมชนค่อนขา้งแรง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทีอ่ยู่นอกแนวเขือ่นไม่ยนิยอมใหร้ือ้ถอนอาคาร ไม่มกีาร
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จดัสรรแบ่งปันพืน้ทีใ่หผู้ท้ ีเ่ขา้ร่วมโครงการบา้นมัน่คงทีอ่ยู่ในแนวเขือ่น ส่วนใหญ่จะเป็นบา้นทีม่พีืน้ทีก่วา้ง 
ปัจจุบนัไดพ้ยายามเจรจากบัผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน ส่วนมากยนิดเีขา้ร่วมโครงการแต่ไม่
ยอมรื้อถอน              โดยส านกังานเขตหลกัสีไ่ดเ้จรจากบับา้นทีอ่ยูน่อกแนวเขือ่นใหแ้บ่งปันพืน้ทีบ่างส่วน
ใหก้บับา้นทีอ่ยู่รมิคลอง       จะไดส้ามารถรือ้ถอนและมาสรา้งใหม่ได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการก่อสรา้ง
เขือ่นไดต้ลอดแนว  
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพรา้วในปัจจุบนั โดยการออกค าสัง่ใหผู้รุ้กล ้ารือ้ยา้ยออกไปเป็น
มาตรการด าเนินการทางแพ่ง แต่ขณะนี้ยงัมบีา้นที่ปลูกอยู่ในคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นการบุกรุกทีส่าธารณะ
อย่างชดัเจน ดงันัน้จงึควรมมีาตรการด าเนินคดทีางอาญาควบคู่กนัไปด้วย เมื่อผูบุ้กรุกดื้อรัน้และไม่ยนิยอม 
จงึควรใชม้าตรการทางกฎหมายมาด าเนินการอย่างจรงิจงั 
 
ด้านท่ี 2 การสนับสนุนงานด้านการบริหารและด้านนิติบญัญติัเพ่ือขบัเคลื่อนภารกิจของ
กรงุเทพมหานคร    1. การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจด้านงานจราจรมายงักรงุเทพมหานคร 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านกัการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบรายละเอยีดการ
เตรยีมการถ่ายโอนภารกจิดา้นงานจราจรมายงักรุงเทพมหานคร โดยสรุปไดด้งันี้ 
 จาก พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๘ ให้ยกเลกิความ
ใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน “(๗) การจดัการจราจรและการวศิวกรรมจราจร”  
 การจดัการจราจรและวิศวกรรมจราจร 
 - การจดัการจราจร หมายถึง การด าเนินการใดๆ ที่ท าให้การใช้ถนนที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ 
สงูสุดดา้นการจราจร โดยอาจจะรวมถงึการปรบัปรุงแกไ้ขเลก็นอ้ย เชน่ การทาส ีตเีสน้แบ่งช่องทาง การ
ตดิตัง้สญัญาณไฟแตไ่ม่รวมถงึการกอ่สรา้งถนนใหม่เพิม่เตมิ 
 
 - วิศวกรรมจราจร หมายถึง การวางแผน การออกแบบ การควบคุม บริหารจดัการระบบ
การจราจร 
ของถนน ทางหลวง ตลอดจนการใชบ้รเิวณทีด่นิใกล้เคยีง และศกึษาความสมัพนัธ์กบัระบบการขนส่งชนิด
อื่นหรือหมายถึง การน าเอาหลักการเครื่องมือ วิธีการ เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนการค้นคว้าทาง
วทิยาศาสตรม์าประยุกต์ เพื่อให้ไดม้าซึง่ความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั และประหยดัในการเคลื่อนย้ายขน
ถ่ายผูโ้ดยสารและสิง่ของ 
 - การควบคุมการจราจร หมายถึง การปฏิบัติใดๆ ให้เป็นไปตามแผนการจดัการจราจรที่ได้
ก าหนดไว ้
ใหด้ทีีสุ่ด เหมาะสมทีสุ่ด 
 การโอนภารกิจด้านการจราจรให้กรงุเทพมหานคร 



- 10 - 
 

 - งานดา้นอ านวยความสะดวกในการจราจร เช่น ใหส้ญัญาณมอืจราจรบนทอ้งถนน     
การกดสญัญาณไฟจราจร 
 - งานกวดขนัวินัยจราจร เช่น จดัโครงการอบรมในสถานศึกษา หรอืจดัโครงการรณรงค์ให้
ความรู ้
 - การบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร เฉพาะความผดิฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
  (เนื้อหา 3 ส่วน มบีญัญตัิไวใ้นมาตรา 154 ของร่างพระราชบญัญตัติ ารวจแห่งชาติ) 
 การรองรบัภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์
 - ตามแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) “มหานครแห่งเอเชยี” 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 มหานครความปลอดภยั 
 - แผนความปลอดภัยทางถนน (ภายใต้ ศปถ.กทม.) ครอบคลุมทุกบรบิทด้านความปลอดภัย
ทางถนน เช่น การสรา้งความร่วมมอืการรณรงค ์การส่งเสรมิการเรยีนรูว้นิัยจราจร และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
 - แผนความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ เช่น เทคโนโลยดีา้นความปลอดภยั การพฒันาเมอืง
เขา้สู่ Smart Living 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 มหานครเมืองสีเขียว สะดวกสบาย 
 - ภายใตแ้ผนแม่บทดา้นการจราจรและขนส่ง 
 - ภายใตแ้ผนพฒันาระบบจราจรเชงิพืน้ที ่(ATC)  
 การด าเนินการดงักล่าว เพื่อเป้าหมายสู่ความเป็น “มหานครแห่งเอเซยี” และเพื่อการพฒันา 
เมอืงดา้นการจราจรและขนส่งสู่ Smart Mobility หรอื Smart City 
 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. อีกหนึ่งภารกิจทีก่รุงเทพมหานครควรจะด าเนินการ เมื่อมกีารถ่ายโอนภารกิจด้านงาน
จราจร            

มายงักรุงเทพมหานครคอื การควบคุมและสัง่การจราจร เพราะบุคลากรของกรุงเทพมหานครมี
ประสบการณ์    ในดา้นนี้อยู่แลว้ 

2. ในปัจจุบนัโครงสรา้งของส านักการจราจรและขนส่ง มอีตัราก าลงัค่อนขา้งจ ากัดท าใหภ้ารกจิ          
หลายอย่างตอ้งกระจายถ่ายโอนออกไป แต่ถา้ส านักฯ มกีารบูรณาการที่ดแีละท าใหม้มีาตรฐาน เช่น  มหี้องศูนย์
ควบคุมการจราจรกลาง (Command Room) จะดกีว่าการเพิม่หน่วยงานย่อยขึน้ไปอกี 

3. กรณีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานจราจรมายังกรุงเทพมหานคร เห็นว่าผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

ควรถอดบทเรียนมาจากกรณีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานดับเพลิงมายังกรุงเทพมหานคร แต่เห็นว่า
โครงสร้างที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่ เพราะปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาใหญ่ของ
สงัคมเมอืง อกีประเดน็ปัญหาคอื กรณีการถ่ายโอนทรพัยส์นิและบุคลากรกนัระหว่างหน่วยงาน ผูบ้รหิารฯ ก็
ตอ้งเตรยีมมาตรการเพื่อรองรบัภารกจิในกรณีนี้ดว้ย 
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2. การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ        ท่ี 3/2562 
 คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอทราบการด าเนินโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตามค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
 การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีวจะประกอบดว้ย 3 ช่วง 
 ช่วงท่ี 1 คอื ช่วงสญัญาสมัปทานเดมิ ประกอบดว้ย 23 สถาน ีระยะทาง 23.5 กโิลเมตร โดย
เริม่ด าเนนิการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา 
 ช่วงท่ี 2 คอื ส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ระยะที ่1 เป็นการด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร
ประกอบดว้ย 11 สถานี ระยะทาง 12.75 กโิลเมตร  
 ช่วงท่ี 3 คอื ส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ระยะที่ 2 เป็นส่วนของหมอชติถึงคูคต และแบริง่ถึง
สมุทรปราการ  
 โดยการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสเีขยีวตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 3/2562 คอื ส่วนต่อขยายสายสเีขยีว ระยะที่ 2 ที่เป็นประเด็นสบืเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ที่มีมติ คจร. 
มอบหมายใหก้รุงเทพมหานครเป็นผูเ้ดนิรถ ต่อมา  รฟม. ก็ได้รบัมอบหมายจาก ครม. ใหเ้ป็นผูด้ าเนินการ
ก่อสร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐานจนกระทัง่มาถงึขัน้ตอนการรบัโอนทรพัยส์นิและหนี้สนิของโครงการ ซึ่งเมื่อ 
รฟม. ท าการก่อสร้างโครงการทั ้งหมดแล้วเสร็จก็จะต้องมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินมาให้กับ
กรุงเทพมหานคร เหตุผล คอื ทางกรุงเทพมหานครจะได้มอี านาจหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการการเดนิรถได ้
ต่อมากรุงเทพมหานครก็ได้มีการออกข้อบัญญัติเงนิกู้โดยแบ่งออกเป็น 2 ยอดใหญ่ และมกีารท า MOU 
ร่วมกนัระหว่างกระทรวงการคลงั รฟม. และกรุงเทพมหานคร เพื่อรบัโอนทรพัย์สนิและหนี้สนิของโครงการ 
แต่ในการโอนทรพัย์สนิและหนี้สนิของโครงการ MOU จะกล่าวถึงเฉพาะสายแบริ่ง – สมุทรปราการ หรือ
ส่วนต่อขยายสายสเีขยีวใต้ โดยมกีารโอนทรพัย์สนิและหนี้สนิของโครงการประมาณช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องมีภาระในการช าระค่าดอกเบี้ยทันที  ซึ่งเป็นการช าระค่าดอกเบี้ยให้กับ
กระทรวงการคลงั โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งยอดให้ทราบในทุกปี ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เดินรถ
เพิม่ขึ้นอกี 1 สถานี คอื จากหมอชติไปหา้แยกลาดพรา้ว ซึง่เป็นเส้นทางส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนือ จงึ
เกิดกรณีว่าถ้ายงัไม่มีการลงนาม MOU หรอืการรบัโอนทรพัย์สนิและหนี้สนิ ก็จะยงัเก็บค่าโดยสารไม่ได ้
เพราะถือว่าเป็นการใช้ทรพัย์สนิของหน่วยงานอื่นในการหาผลประโยชน์ ซึ่งสิง่ที่ต้องด าเนินการต่อมาคือ 
กรุงเทพมหานครจะต้องลงนาม MOU ร่วมกบักระทรวงการคลงัและรฟม. ในรูปแบบเดยีวกบัส่วนต่อขยาย
สายสเีขยีวใต ้ซึง่ถา้ลงนาม MOU เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะท าใหก้รุงเทพมหานครสามารถเขา้ไปบรหิารจดัการ
เดนิรถได้ ต่อมาในวนัที่ 11 เมษายน 2562 ได้มคี าสัง่ของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 
โดยสาระส าคัญคือ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลงั ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและด้านระบบรถไฟฟ้า ซึ่ง
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น
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กรรมการและเลขานุการ เพื่อเจรจากบับรษิทัผูร้บัสมัปทาน โดยประเดน็ของการเจรจาคอืมุ่งเน้นใหเ้กิดการ
แก้ไขสญัญาสมัปทาน หลังจากมกีารจดัตัง้คณะกรรมการชุดดงักล่าวแล้ว มกีารเจรจาและมีการต่อขยาย
ระยะเวลาการเจรจาออกไปอกีหนึ่งครัง้ เดมิก าหนดไว้ 30 วนั แต่ขอมกีารต่อขยายระยะเวลา ซึง่มต ิครม. ก็
ใหค้วามเหน็ชอบแล้วการเจรจาก็จะอยู่ในช่วงเวลา 14 ม.ิย. 2562 ถงึ 16 ส.ค. 2562 กระบวนการถดัจากนี้
คอื เมื่อมผีลการเจรจาทางกรุงเทพมหานครจะเสนอผลการเจรจาพร้อมกบัร่างสญัญาฉบบัทีม่กีารแก้ไขคอื 
แกไ้ขสญัญาสมัปทานแบบควบรวมทัง้หมดแลว้เสนอต่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหค้วามเหน็
ชอบ จากนัน้กรุงเทพมหานครจะเสนอร่างสญัญาฉบบัแกไ้ขนี้ให้ส านักงานอยัการสงูสุดเป็นผูพ้จิารณาตรวจ
ร่างสญัญาสมัปทานทัง้หมด จากนัน้ส านักงานอยัการสงูสุดได้ส่งเรื่องกลบัมายงักรุงเทพมหานครประมาณ
วนัที ่11 กนัยายน 2562 กรุงเทพมหานครกด็ าเนินการน าเสนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเขา้สู่
กระบวนการพิจารณาของ ครม . ซึ่ งปัจจุบัน เรื่องอยู่ ระหว่างการน าเสนอของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ถา้หาก ครม. เหน็ชอบแล้ว กรุงเทพมหานครจะตอ้งเร่งด าเนินการตามค าสัง่ของ คสช. 
คอื ลงนามสญัญาเป็นคู่สญัญากบัผูร้บัสมัปทาน ในขณะเดยีวกนักรุงเทพมหานครจะตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข
สญัญาลูกทัง้หมดที่เกิดขึ้นจากผลของสญัญาสมัปทานเดมิที่มผีลผูกพนัไปไม่ว่าจะเป็น E&M หรอื O&M 
รวมทัง้สญัญาให้สทิธิเ์ชงิพาณิชยท์ัง้หมดที่มอียู่เพื่อแกไ้ขสญัญาใหม้คีวามถูกตอ้งและชดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัสญัญาสมัปทานที่ส านักงานอยัการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างมาให้เรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พจิารณาของ ครม. 
 สญัญาที่กรุงเทพมหานครไปกู้ยืมต่อกับกระทรวงการคลัง  เป็นการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัว
ลูกหนี้โดยกรุงเทพมหานครไปเป็นลูกหนี้แทน รฟม. ยอดวงเงนิรวมทัง้หมด 15,019,146,476.41 บาท เฉพาะ
ส่วนต่อขยายสายสเีขยีวใตส้ายแบริง่ – สมุทรปราการ โดยแบ่งรายละเอยีดออกเป็น 6 สญัญา ดงันี้ 

- สญัญาที ่1 ยอดเงนิกูจ้ านวน  4,737,067,045.18 บาท 
- สญัญาที ่2 ยอดเงนิกูจ้ านวน  3,652,204,000.00 บาท 
- สญัญาที ่3 ยอดเงนิกูจ้ านวน     592,299,312.19 บาท 
- สญัญาที ่4 ยอดเงนิกูจ้ านวน  4,207,638,582.38 บาท 
- สญัญาที ่5 ยอดเงนิกูจ้ านวน     465,431,156.63 บาท 
- สญัญาที ่6 ยอดเงนิกูจ้ านวน  1,364,506,380.03 บาท 
โดยท าสญัญา ณ วนัที ่27 มนีาคม 2562 แต่เป็นยอด ณ วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2562  

 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า หากจะใหก้รุงเทพมหานครด าเนนิการโครงการรถไฟฟ้าส่วนตอ่
ขยายสายสเีขยีว ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่3/2562 โดยไมส่่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของกรุงเทพมหานครตามภารกจิหลกัในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน และไม่
เป็นภาระต่อเสถยีรภาพทางการเงนิของกรุงเทพมหานครในอนาคต เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร
จงึควรขอใหร้ฐับาลสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการโครงการฯ ใหก้บักรุงเทพมหานคร เพราะแมห้าก
กรุงเทพมหานครจะตดัสนิใจใหเ้อกชนเป็นผูร้บัภาระผลก าไรและขาดทนุแทนกต็าม แตเ่อกชนผูร้บัสมัปทาน
ย่อมน าภาระหนี้นัน้ไปคดิเป็นตน้ทนุในการด าเนินการ ซึง่มผีลกระทบต่อรายไดข้องกรุงเทพมหานครที่
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เอกชนจะมอบใหก้บักรุงเทพมหานคร   ในอนาคต และกระทบต่อการลงทุนการใหบ้รกิารสาธารณะแก่
ประชาชนตามภารกจิหลกัอยา่งมาก  
 
ด้านท่ี 3 การติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
1. โครงการรถบริการส าหรบัผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้รถเขน็ 
    คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการระบายน ้าเพื่อติดตามการด าเนินโครงการรถบรกิาร
ส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุทีใ่ชร้ถเขน็ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  
 โครงการนี้เป็นหนึ่งในสบิมาตรการเร่งด่วนและนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคนของ  
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพนัธ ์บรพิตัร) เพื่อใหผู้พ้กิารและผูส้งูอายุทีต่อ้งใชร้ถเขน็ไดเ้ขา้ถงึ
ระบบขนส่งสาธารณะทีจ่ าเป็นต่อการเดนิทางในเมอืง (เนื่องจากปัญหาระบบขนส่งมวลชนทีย่งัไม่เอือ้ต่อการ
เดนิทางของผูพ้กิารและผูส้งูอายุทีต่อ้งใชร้ถเขน็) อนัจะเป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติในเรื่องการเดนิทาง 
  บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั (เคท)ี ในฐานะวสิาหกจิของกรุงเทพมหานครไดเ้คยมกีารน าร่อง
ในการให้บรกิารตัง้แต่วนัที่ 5 ธนัวาคม 2555 ในรูปแบบการบริการเพื่อตอบแทนคนืแก่สงัคม (CSR: 
Coporate Service Responsibilities) โดยมรีถใหบ้รกิารจ านวน 10 คนั ใหบ้รกิารจนถงึวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์
2558 ต่อมาส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการโครงการ
บรหิารจดัการทดลองเดนิรถแทก็ซีส่ าหรบัผู้พกิารและผูส้งูอายุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนและ
นโยบายขา้งตน้ ในระยะที ่1 ส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร จงึไดด้ าเนนิการว่าจา้งบรษิทั 
กรุงเทพธนาคม จ ากดั โดยวธิพีเิศษ เป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการบรหิารจดัการทดลองเดนิรถแทก็ซีส่ าหรบั
ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ ตามสญัญาเลขที ่22-22-58 ลงวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2558 วงเงนิคา่จา้ง 29,776,030 
บาท ระยะเวลาโครงการ 8 เดอืน นับแต่วนัใหเ้ปิดบรกิาร 28 กมุภาพนัธ ์2558 (สิน้สุดวนัที ่29 พฤศจกิายน 
2558) และสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่1) ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 (สิน้สุดวนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2559) 
และในระยะที ่2 (ปัจจุบนั) ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครไดม้อบหมายให ้บรษิทักรุงเทพ
ธนาคมฯ เป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการรถบรกิารฯตาม “บนัทกึขอ้ตกลงการมอบหมายกจิการในอ านาจ
หน้าทีข่องกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัโครงการรถบรกิารส าหรบัผูพ้ิการและผูส้งูอายุทีใ่ชร้ถเขน็ ระยะเวลา 5 
ปี” ลงนามเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2559 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2561 
(สาระส าคญัทีป่รบัแกค้อื ปรบัระยะเวลาด าเนินการใหส้ัน้ลงจากเดมิ 5 ปี    เหลอื 4 ปี และปรบัลดวงเงนิ
อุดหนุนในปีสุดทา้ยออก จงึเหลอืเงนิทีต่อ้งอดุหนุนอยู่ 4 ปี ไดแ้ก่ ปีแรกจ านวน 35,149,700.- บาท ปีทีส่อง
ถงึปีทีส่ี ่ปีละจ านวน 25,943,706.- บาท รวมระยะเวลา 4 ปี เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 112,980,818.-บาท) 
 วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 1. เพือ่เป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติในการเดนิทางของผูพ้กิารและผู้สงูอายุทีใ่ชร้ถเขน็ใหด้ขีึน้
ตามมาตรการเร่งด่วนและนโยบายมหานครแหง่โอกาสของทกุคน 
 ๒. เพื่อเป็นการจดับรกิารดา้นการขนส่งมวลชนใหแ้ก่ผูพ้กิารและผูส้งูอายุทีใ่ช้รถเขน็ในการ
เคลื่อนไหวโดยเฉพาะ เพือ่ใหส้ามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั 
 ๓. เพื่อสรา้งระบบขนส่งมวลชนแบบครบวงจรส าหรบับุคคลทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นมหานครของโลก 
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 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งบนัทกึขอ้ตกลง กรุงเทพมหานครตกลงมอบหมายและบรษิทัฯ ตก
ลง   รบัมอบหมายสทิธใินการด าเนินโครงการ โดยไดร้บัการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครในการบรหิาร
จดัการโครงการ (สทิธใินการด าเนนิโครงการ) และใหข้อ้เสนอการด าเนินการโครงการฯทีเ่สนอตอ่ ส านกั
การจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร โดย บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั  
 สิทธิและหน้าท่ีของกรงุเทพมหานคร (ท่ีส าคญั) 
 ๑. กรุงเทพมหานครตกลงจดัสรรเงนิอุดหนุนใหบ้รษิทัฯ เป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
โครงการ  เป็นเงนิจ านวน 112,980,818.- บาท รวมภาษมีูลค่าเพิม่แลว้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยแบ่ง
จ่ายเงนิล่วงหน้าเป็นรายปี ดงัตอ่ไปนี้ 
 1.1 ช่วงปีที ่1 เป็นเงนิจ านวน 35,149,700.-บาท (รวมภาษมีูลค่าเพิม่แล้ว) โดย
กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงนิภายใน 30 วนันับจากวนัเริม่งาน 
  ๑.๒ ช่วงปีที ่2 - 4 เป็นเงนิจ านวนปีละ 25,943,706.-บาท (รวมภาษมีูลคา่เพิม่แลว้)       
โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายเงนิภายใน 30 วนันับจากวนัครบก าหนดแต่ละช่วงระยะเวลา 
 ๒. กรุงเทพมหานครอาจสนับสนุนใหม้กีารโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการใหป้ระชาชนทัว่ไป
สามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัโครงการ โดยใชช้่องทางประชาสมัพนัธข์องกรุงเทพมหานคร กรณีที่
บรษิทัฯ รอ้งขอตามความจ าเป็น 
 ๓. กรุงเทพมหานครมสีทิธใิชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการที่
กรุงเทพมหานคร     มสีทิธลิงสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นทรพัยส์นิของโครงการตามเท่าทีจ่ าเป็น ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 10 บนพืน้ทีท่ ัง้หมดของสื่อโฆษณา และจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 
10 วนั ก่อนการลงสือ่โฆษณาและเป็นระยะเวลานานเทา่ทีจ่ าเป็น 
 ๔. กรุงเทพมหานคร ตกลงจะไม่ด าเนินการเขา้ท าธุรกรรมหรอืนิตกิรรมอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็น
การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้มามสีทิธใินการด าเนินโครงการหรอืสทิธอิื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกีย่วเนื่องกบั
โครงการ 
 สิทธิและหน้าท่ีของบริษทั (ท่ีส าคญั) 
 ๑. ในการรบัมอบหมายในการด าเนินโครงการ บรษิทัฯ โดยการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
อาจมอบหมายหรอืรบัจา้งใหบ้คุคลใดบุคคลหนึง่เขา้มาด าเนินงานทัง้หมด หรอืบางส่วนของโครงการกไ็ด ้
โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีด่ าเนินการใหบ้คุคลดงักลา่วด าเนินโครงการ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมาย    ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั 
 ไม่ว่าอย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะท าสญัญาผูกพนักบับุคคลทีส่ามเป็นระยะเวลานานเกนิกว่าอายุ
ของบนัทกึขอ้ตกลงไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรุงเทพมหานคร 
 ๒. บรษิทัฯมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่การอนุญาตทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งการท าโครงการ
จากหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ามารถด าเนินโครงการได้ 
 ๓. บรษิทัฯมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานประจ าเดอืนและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของโครงการ เช่น สถติผิูใ้ชบ้รกิาร ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการใหบ้รกิาร 
ความเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ สถติกิารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร สรุปค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินงานโครงการและสรุปสถติริายไดเ้สนอตอ่กรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลาการมอบหมาย 
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 ๔. บรษิทัฯตอ้งจดัหารถโดยสารประเภทรถตูบ้รกิารและสามารถรองรบัรถเขน็ผูพ้กิารไม่เกนิ 3 
คนั พรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกแกผู่พ้กิารฯ 
 ๕. บรษิทัฯ สามารถหาผูส้นับสนุน เพือ่สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 
 ประกนัภยั 
 - ตลอดระยะเวลาที ่บนัทกึขอ้ตกลงฯ มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัฯจะจดัใหม้กีารเอาประกนัภยัใน
โครงการตามทีก่รุงเทพมหานครแนะน า ซึง่อยา่งน้อยตอ้งจดัท าประกนัภยัประเภทการประกนัวนิาศภยั
ทรพัยส์นิของโครงการประกนัภยั เพื่อความรบัผดิต่อบุคคลที ่3 ทัง้ส่วนภาคบงัคบัตามทีก่ฎหมายก าหนด
และภาคความสมคัรใจ โดยเหมาะสมเพยีงพอตอ่การด าเนินโครงการ 
 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 1. จดัใหม้รีถ 30 คนั พรอ้มอุปกรณ์ลฟิต์และตกแต่งภายใน รวมค่าประกนัภยั ค่าซอ่มบ ารุง 
ค่า พ.ร.บ. ค่าภาษทีะเบยีนรถยนต์ โดยรถทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารนี้เป็นรถดดัแปลงรถตูท้ีม่จี าหน่ายในประเทศ
ไทย และท าการตดิตัง้อุปกรณ์ทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชร้ถเขน็และผูต้ดิตามดว้ยความปลอดภยั 
โดยมตีน้แบบในการดดัแปลงรถตน้แบบจากประเทศญี่ปุ่ น และมอีุปกรณ์ในตวัรถแต่ละคนั ดงันี้ 
  (๑) ลฟิต์ไฮโดรลกิส าหรบัขึน้-ลงพรอ้มจบั 
  (๒) หมุดยดึตวัรถส าหรบัพรอ้มสายรดัความปลอดภยั 
  (๓) เบาะเสรมิส าหรบัผูต้ดิตาม 2 ทีน่ัง่ 
  (๔) กลอ้ง CCTV 
  (๕) อุปกรณ์ GPS ในการตดิตามรถ 
 2. งานระบบได้แก่ การจดัหาและติดตัง้ระบบการบรหิารจดัการเดนิรถ การตดิตัง้ระบบกลอ้ง
วงจรปิด ระบบ GPS พรอ้มโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. งานจดัใหม้อีุปกรณ์ส านักงานและระบบสื่อสาร จดัใหม้อีุปกรณ์ เครื่องมอื วสัดุ เครื่องใช้
ส านักงานใหเ้พยีงพอส าหรบัการบรหิารจดัการเดนิรถ 
 4. งานบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ งานบรหิารจดัการส านักงานกลางและศูนยจ์อดรถ งานจดัการเดนิ
รถ งานดูแลรกัษาและซ่อมบ ารุง งานบรหิารจดัการบุคคล 
 ขัน้ตอนการให้บริการ 
 1. ตดิต่อกบัศูนยบ์รกิารเพื่อท าการนดัหมายสถานทีแ่ละเวลาในการไปรบัและส่ง ไดท้ีห่มายเลข 
022946524 (Call center) ไดท้กุวนั ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยรถบรกิาร จะใหบ้รกิารในเวลา 
6.00 - 22.00 น. และผูใ้ชบ้รกิารตอ้งจองล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 2 วนั และสามารถใชบ้รกิารไดท้นัทใีนกรณีที่      
มรีถว่าง 
 2. ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารครัง้แรกตอ้งลงทะเบยีนใช ้เพื่อเป็นการยนืยนัว่าเป็นผูใ้ชร้ถเขน็และเพื่อ
ความสะดวกในการใชบ้รกิารครัง้ตอ่ไป และส าหรบัผูท้ีล่งทะเบยีนแลว้สามารถแจง้เบอรโ์ทรศพัทพ์รอ้มเวลา
และสถานที ่
นัดหมายไดท้นัท ี
 3. ศูนยบ์รกิารจะยนืยนัสถานการณ์การจองรถ 
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 4. รถบรกิารจะไปรบัตามเวลาและสถานทีน่ัดหมาย และไปสง่ตามสถานทีท่ีไ่ดร้บัแจง้ไว ้โดย
การใหบ้รกิารจะมเีจา้หนา้ทีต่ดิตามและสัง่การในลกัษณะ Real Time จงึสามารถใหบ้รกิารและแกปั้ญหาได้
ทนัสถานการณ์มคีวามยดืหยุ่นในการจดัการ 
 ผลการด าเนินงาน 
   1. งานบรหิารจดัการส านักงานและศูนยจ์อดรถ 
  บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ไดม้กีารจดัตัง้ศูนยบ์รหิารจดัการโครงการไว ้3 ศูนย ์ไดแ้ก ่
 (๑) ศูนยค์วบคุมการเดนิรถพระราม 3 ทีอ่ยู่ 131/1 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3  
แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กทม. 
 (2) ศูนยบ์รกิารหนองแขม ทีอ่ยู่ 45 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองคา้งพลู  
เขตหนองแขม กทม. 
 (๓) ศูนยบ์รกิารรามค าแหง 40 ทีอ่ยู่ 2 ถนนรามค าแหง 40 ซอยรามค าแหง 40 แยก 2  
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 
 2. งานบรหิารจดัการเดนิรถ 
 บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ได้ใหบ้รกิารเดนิรถจ านวน 30 คนั ทกุวนัไม่เวน้
วนัหยุดราชการ ช่วงเวลาใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 6.00 - 22.00 น. ช่วงเวลารบัจองรถตัง้แต่ 9.00 - 16.00 น. 
โดยจะจดัล าดบัความส าคญัในการใหบ้รกิาร ดงันี้ 
 2.1 ล าดบัแรก ใหบ้รกิารส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะไปโรงพยาบาล 
 2.2 ล าดบัทีส่อง ใหบ้รกิารส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะไปตดิต่อสถานทีร่าชการ สมาคม มูลนิธ ิ
 2.3 ล าดบัสดุทา้ย ใหบ้รกิารส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะไปทีอ่ื่น ๆ นอกเหนือจากสองกลุม่ 
 3. รายละเอยีดการสนับสนุนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 จวบจนปัจจุบนัมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่  
 (๑) บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ใหก้ารสนับสนุนลดราคาค่าน ้ามนัต ่ากวา่
ทอ้งตลาดลติรละ 1 บาท (ไดม้กีารลงนามบนัทกึ MOU เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2560) ปีงบประมาณ 2560 
สนับสนุน 52,210.30 บาท และปีงบประมาณ 2561 สนับสนุน 79,140.73 บาท รวมสองปีงบประมาณ
สนับสนุนทัง้สิน้ 131,351.03 บาท 
 (๒) บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั สนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาตาม
ระยะทางของรถยนต์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารจ านวน 30 คนั ตลอดระยะเวลาโครงการ (ไดม้กีารลงนามบนัทกึ 
MOU เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2560) ปีงบประมาณ 2560 สนับสนุน 156,542.43 บาท และปีงบประมาณ 
2561 สนับสนุน 195,341.80 บาท รวมสองปีงบประมาณสนับสนุนทัง้สิน้ 351,884.23 บาท 
 (๓) บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั สนับสนุนยางใหม่และการบ ารุงรกัษาตามระยะทางของ
รถยนต์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารจ านวน 30 คนั ตลอดระยะเวลาโครงการ (ไดม้กีารลงนามบนัทกึ MOU เมื่อวนัที ่
15 มนีาคม 2560) ปีงบประมาณ 2560 สนับสนุน 393,000.00 บาท ปีงบประมาณ 2561 ไม่ไดม้กีาร
สนับสนุน      รวมสองปีงบประมาณสนับสนุนทัง้สิน้ 393,000.00 บาท 
 (๔) บรษิทั ควิแอทเวอรไ์ทซิง่ จ ากดั สนับสนุนสติก๊เกอรต์ดิรถตู ้เพือ่ใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 30 คนั ตลอดระยะเวลาโครงการ (เพิง่ไดร้บัการสนับสนุนเมื่อตน้ปี 2562 ทีผ่่านมา)  
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. หากสิน้สดุโครงการนี้แลว้และกรุงเทพมหานครมคีวามประสงคจ์ะด าเนนิโครงการนี้ต่อไป
ควรปรบัเปลีย่นชื่อใหม่ เป็น “การจดับรกิารดา้นขนส่งมวลชนใหแ้ก่ผูพ้กิารและผูส้งูอายุทีใ่ชร้ถเขน็ทีด่อ้ย
โอกาสหรอืขาดความพรอ้ม” เพือ่ใหผู้ย้ากไรห้รอืผูท้ีม่ปัีญหาในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะไดม้ทีีพ่ ึง่พาใน
การใชช้วีติประจ าวนัในสงัคมเมอืงได ้
 2. การจดับรกิารนี้เป็นหลกัการทีด่โีดยควรจดับรกิารใหเ้หมาะสมตามความจ าเป็นเพื่อ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนทีม่ขีอ้จ ากดัในการเขา้ถงึการบรกิารสาธารณะไดด้ว้ยตนเอง โดยกรุงเทพมหานคร
ตอ้งแสวงหาทางเลอืกในการจดับรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพใหก้บัประชาชนดงักล่าวและใหค้ านึงถงึความ
เหมาะสมของตน้ทุนในการจดับรกิารเป็นส าคญั 
 3. การด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีก่ าหนดไว้ มหีลายประการทีท่ าใหก้รุงเทพมหานครเสยี
ประโยชน์ อย่างทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เช่น รถยนต์ตู ้ลฟิต์ฯ ตกเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั กรุงเทพธนาคม 
จ ากดั ทัง้ทีท่รพัยด์งักล่าวไดม้าจากงบประมาณทีก่รุงเทพมหานครอุดหนุน ซึง่ควรจะตอ้งตกเป็นกรรมสทิธิ ์
ของกรุงเทพมหานคร หรอืการทีก่รุงเทพมหานครตกลงจดัสรรเงนิอดุหนุนใหบ้รษิทัฯ เป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการโดยแบ่งจ่ายเงนิล่วงหน้าเป็นรายปีและตกลงจะจ่ายเงนิภายใน ๓๐ วนั นับจากวนัเริม่งาน
หรอืนับจากวนัครบก าหนดระยะเวลา ช่วงปีทีผ่า่นมา คณะกรรมการฯ เหน็ว่าเป็นการด าเนินการทีไ่ม่
เหมาะสม เพราะเป็นการจ่ายเงนิล่วงหนา้ทัง้ปี   เตม็จ านวน ซึง่การด าเนินการในลกัษณะนี้ควรจ่ายเงนิเป็น
รายงวดตามผลงานทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการไดจ้รงิ 
 4. ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง เงนิอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดม้ผีล
บงัคบั  ใชแ้ลว้ (ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อ 29 ธนัวาคม 2560) กรุงเทพมหานครตอ้งด าเนินการ
ดงักล่าวดว้ย เนื่องจากเงนิทีไ่ดจ้ากการมอบหมายนี้เป็นไปตามนยิาม“เงนิอุดหนุน” คอื เงนิที่
กรุงเทพมหานครตัง้งบประมาณ อดุหนุนใหแ้กห่น่วยงานของรฐัหรอืองคก์รอืน่ใดทีข่อรบัเงนิอดุหนุนเพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายในการสนับสนุนการด าเนนิงานของกรงุเทพมหานคร เพราะการไม่ด าเนินการดงักล่าว ไม่เพยีงแต่ไม่
ชอบดว้ยขอ้บญัญตัฯิ ยงัไม่ชอบดว้ย พ.ร.บ.วนิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561 ทีก่ าหนดใหก้ารใช้
จ่ายเงนิของหน่วยงานภาครฐัในการปฏบิตัหิน้าทีต่อ้งเป็นไปตามรายการและวงเงนิงบประมาณ รายจ่ายของ
หน่วยงานของรฐั รวมถงึอาจจะขดัแยง้กบัหลกัการงบประมาณที่ก าหนดให้ไม่สามารถโอนหรือน าไปใช้ 
ในรายการอื่นได้นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด              ซึง่ในลกัษณะทีก่รุงเทพมหานครโอนเงนิไป
ใหบ้รษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ลกัษณะนี้อาจจะเป็นการจ่ายเงนิ     ผดิประเภท 
    5. หมายเลขทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสาร Call Center ควรเป็นตวัเลขทีจ่ดจ าไดง้่ายไม่ตอ้งมหีลาย
หลกั (ควรเป็นตวัเลขสีห่ลกัไม่ใช่ตวัเลข 9 - 10 หลกัอย่างทีเ่ป็นปัจจุบนันี้) เพื่อให้ประชาชนทีม่องเหน็ดา้น
นอกของตวัรถทีใ่หบ้รกิารสามารถบอกต่อไดอ้ยา่งไมย่ากล าบาก 
 6. บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ควรวางแผนการประชาสมัพนัธก์ารใหบ้รกิารใหค้รอบคลมุ
พืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้าหมายใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ เชน่ การประชาสมัพนัธไ์ปตามส านักงานเขตในคราวที่
ส านักงานเขตประชุมร่วมกนักบัชุมชน หรอืไปประชาสมัพนัธก์บัส านกังานบรกิารสาธารณสุข เพื่อใหก้าร
บรกิารเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิ 
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2. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการลิฟต์ส าหรบัผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า 
 คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่ง เพื่อตดิตามความคบืหน้าโครงการ
ก่อสรา้งและบรหิารจดัการลฟิต์ส าหรบัผูพ้กิารในสถานีรถไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 ความเป็นมา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนสมัปทานเปิดใช้เมื่อวนัที่ 5 ธันวาคม 2542 
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร จ านวน 23 สถานี เดิมมีการติดตัง้ลิฟต์  5 สถานี โดยงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 70 ล้านบาท และเงินอุดหนุนรฐับาล 70 ล้านบาท รวม 140 ล้านบาท การด าเนินการ
ก่ อ ส ร้ า ง ลิ ฟ ต์ ส า ห รั บ 
ผูพ้กิารในสถานีรถไฟฟ้าในปัจจุบนั สรุปไดด้งันี้  
 1. กรุงเทพมหานครไดจ้า้งเหมาตดิตัง้ลฟิต์เพิม่เตมิอกี 19 สถาน ี(56 ตวั) ตามนโยบายของ      
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นลฟิต์จากชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ 20 ตวั และลฟิตจ์ากชัน้จ าหน่าย
ตัว๋  ถงึชัน้ชานชาลา 36 ตวั 
 2. กรุงเทพมหานครไดเ้ปิดใหบ้รกิารลฟิต์เพิม่เตมิจ านวน 18 สถาน ี(52 ตวั) แบ่งเป็นลฟิต์จาก   
ชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ 17 ตวั ลฟิต์จากชัน้จ าหน่ายตัว๋ถงึชัน้ชานชาลา 35 ตวั และไดย้กเลกิการ
ด าเนินการ จ านวน 4 ตวัประกอบดว้ย สถานีนานา เฉพาะชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ จ านวน 1 ตวั 
เนื่องจากโครงการ      ควิ คอนโด สขุุมวทิ เปิดใหบ้รกิารลฟิต์บรเิวณสถานีแลว้ สถานีศาลาแดง เฉพาะชัน้
พืน้ดนิถงึขัน้จ าหน่ายตัว๋ จ านวน 1 ตวั เนื่องจากตดิปัญหาอุปสรรคการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภคไฟฟ้าใตด้นิซึง่
ปัจจุบนัคนพกิารสามารถใชล้ฟิต์ชัน้พืน้ดนิถึงชัน้จ าหน่ายตัว๋ร่วมกบัสถานีรถไฟฟ้าสลีมของ รฟม.ได ้และสถานี
สะพานตากสนิ จ านวน 2 ตวั เนื่องจากจะมกีารปรบัปรุงสถานีจากระบบรางเดีย่วเป็นระบบรางคู่ ซึง่จะสรา้ง
ลฟิต์ไปพรอ้มกนั 
 3. ส านักการจราจรและขนส่ง ได้รบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
256,250,0000 บาท เพื่อด าเนินการกอ่สรา้งและตดิตัง้ลฟิต์บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบทีเีอสเพิม่เตมิใหค้รบ       
ทัง้สองฝัง่ถนน จ านวน 16 สถานี (19 ตวั) แบ่งเป็น ชัน้พืน้ดนิถงึชัน้จ าหน่ายตัว๋ 17 ตวั และชัน้จ าหน่ายตัว๋
ถงึชัน้ 
ชานชาลา 2 ตวั 
 สถานะปัจจุบนั 
 - วนัที ่30 มกราคม 2562 ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเหน็ชอบให้ด าเนินการก่อสรา้งโดยวธิี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการประชุมราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์
 - วนัที ่31 มกราคม – 5 กุมภาพนัธ ์2562 รบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงานผ่านเวบ็ไซต์ 
กรุงเทพมหานครและ e - GP 
 - วนัที่ 6 – 7 กุมภาพนัธ์ 2562 รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคา 
 - วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ – 8 มนีาคม 2562 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา 
ผ่านเวบ็ไซต์กรุงเทพมหานคร และ e - GP  
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 - วนัที่ 11 - 19 มีนาคม 2562 เอกชนยื่นข้อเสนอราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 
 - คาดว่าจะไดต้วัผูร้บัจา้งประมาณเดอืนเมษายน 2562 
 ปัญหาอุปสรรค มีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการจดัท าราคากลางในครัง้แรกต้องมีการ
ทบทวนราคาอกีครัง้ 
 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. การพจิารณาอนุมตังิบประมาณในการก่อสรา้งลฟิต์ทีผ่่านมากรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได ้
ตรวจสอบรายละเอียดสญัญาสมัปทาน ตามสญัญาที่ท าไว้กบับรษิัท BTS ขอ้ 11.5 (ข) ที่ก าหนดรายละเอียด
ด้านการบริการหรอืการอ านวยความสะดวกเป็นหน้าที่ของผู้รบัสมัปทานจะต้องด าเนินการ แต่เมื่อผู้พิการ
เรยีกร้องให้สรา้งเพิม่ขึ้น กรุงเทพมหานครก็ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเพิม่เตมิ จงึควรมกีารพจิารณา
ทบทวนสญัญาสมัปทานให้รอบคอบ บรษิัทผู้รบัสมัปทาน ซึ่งได้รบัประโยชน์จากการเดนิรถก็ควรเขา้มามสี่วน
ร่วมรบัผดิชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายดว้ย  

2. มกีารรอ้งเรยีนจากประชาชน กรณีทีม่ลีฟิต์ใหบ้รกิารฝัง่เดยีว ซึ่งจะเกดิปัญหากบัผูท้ีม่าใช้ 
บรกิารที่เป็นผูพ้กิาร เนื่องจากขา้มถนนไม่สะดวก และในบางสถานีลฟิต์ขึน้ไปชัน้ชานชาลาเพื่อขึน้รถไฟฟ้า
เลย ไม่ไดข้ึน้ไปชัน้ทีเ่ป็นชัน้จ าหน่ายตัว๋ จงึตอ้งยอ้นลงมาซื้อตัว๋ก่อนท าใหไ้ม่ไดร้บัความสะดวก  
 3. ส านกัการจราจรและขนส่ง ควรน าประเด็นเรือ่งค่าใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งลฟิต์ไปหารอืกบั
หน่วยงานดา้นกฎหมายของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานดา้นกฎหมายภายนอก เช่น คณะกรรมการ
กฤษฎกีาโดยไม่ใช่เป็นการพจิารณาของส านักการจราจรและขนส่งเพยีงหน่วยงานเดยีว  
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายนำ้  

ประชมุรว่มกบัสำนกัการระบายนำ้ เพือ่พจิารณา                                                     
โครงการกอ่สรา้งระบบรวบรวมนำ้เสยีของ

กรงุเทพมหานคร  
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายนำ้  
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ประชมุรว่มกบัสำนกัการจราจรและขนสง่  
เพือ่พจิารณา                                                       

ความคบืหนา้โครงการปรบัปรงุและขยาย          สถานี
รถไฟฟา้สะพานตากสนิ (S6) 
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คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายนำ้ 

ประชมุรว่มกับสำนกัการระบายนำ้ เพือ่ตดิตามความคบืหน้า
โครงการกอ่สรา้งเขือ่นคลองลาดพรา้วในพืน้ทีเ่ขตจตจุกัร   และ

พืน้ทีเ่ขตหลกัสี่ 
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 คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายนำ้  

ประชมุรว่มกบัสำนกัการจราจรและขนสง่ เพือ่ตดิตาม                                                     
การเตรยีมการถา่ยโอนภารกจิดา้นงานจราจรมายงั

กรงุเทพมหานคร 
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 คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายนำ้  

ประชมุรว่มกบัสำนกัการจราจรและขนสง่ เพือ่ตดิตาม
การดำเนนิโครงการรถไฟฟา้สว่นตอ่ขยายสายสเีขยีวตาม

คำสัง่ คสช.ที ่3/2562 
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คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายนำ้  

ประชมุรว่มกบัสำนกัการจราจรและขนสง่ เพือ่ตดิตาม 

โครงการรถบรกิารสำหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ 
ทีใ่ชร้ถเขน็ 
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 คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายนำ้  

ประชมุรว่มกบัสำนกัการจราจรและขนสง่ เพือ่ตดิตาม 

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและบริหารจดัการ
ลิฟตส์ าหรบัผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า 

 


