
 

สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
___________________ 

 

สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  
ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี่ (ครัง้ที่ 2) ประจ าปีพุทธศักราช 2561  
เมื่อวนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561 และสมยัประชุมวสิามญั สมยัที่สอง (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อ
วนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน ดงันี้ 
  ๑. รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์ โลหะชาละ       ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ์   ม่วงกล ่า  รองประธานกรรมการ 
3. นายกติต ิ   บุศยพลากร กรรมการ 
4. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ 

  5. นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์ กรรมการ 
  6. พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู่ กรรมการ 

๗. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมูล    กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูช้่วยเลขานุการ 
1.  นางสาวมณีรตัน์              ศรกี าเหนดิ 

 
นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวสาธติา               โพธิเ์จรญิกจิ 
 

นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

  
ผลการด าเนินงาน 

 
     คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหารือ รับทราบข้อมูล ติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ในประเด็นดังนี้ 
1. ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินโครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน ้า คลอง
ลาดพร้าว คลองบางบวั  คลองถนน คลองสอง และคลองบางซ่ือ จากบริเวณเข่ือนเดิม อโุมงค์ยกัษ์
พระรามเก้า - รามค าแหง  ไปทางประตูระบายน ้าคลองสองสายใต้ 



  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง 
และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า - รามคำแหง ไปทางประตูระบายนำ้คลองสองสายใต้ 
 เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ 
 งบประมาณ :  1,645 ลา้นบาท  
 ผูร้บัจา้ง : บรษิทั รเิวอร ์เอนจเินียริง่ จ ากดั   
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 สญัญาเลขที ่: สนน. 31/2559  
  เริม่สญัญา : วนัที ่15 มกราคม 2559  
 สิน้สุดสญัญา : วนัที ่27 มถิุนายน 2562 
 ระยะเวลาก่อสรา้ง : 1,260 วนั 

 ปรมิาณงาน : 
 1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่  RB.151605 - 04 ความยาว
ประมาณ 5,300 เมตร  
  2. ก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. (สมอยดึดา้นหลงั) ตามแบบเลขที ่ RB.181806 - 05  ความยาวประมาณ 
40,000 เมตร 
  3. ตดิตัง้ราวเหลก็กนัตก ตามแบบเลขที ่R.15/1 ความยาวประมาณ 45,300  เมตร  
  4. ตดิตัง้บนัไดเหลก็หนา้เขือ่น ตามแบบเลขที ่S.4  จ านวน 906 แห่ง  
  5. ก่อสรา้งประตูระบายน ้า ตามแบบเลขที ่WG.020458 - 01 จ านวน 1 แห่ง 
 ความกา้วหน้าของโครงการฯ (ณ วนัที ่16 สงิหาคม 2562) : 
  1. แนวก่อสรา้งส่วนทีไ่มม่ปัีญหาชุมชนรกุล ้าแนวเขตคลอง  
            1.1 แนวกอ่สรา้งส่วนทีไ่มม่ปัีญหาอุปสรรค ความยาวประมาณ 8 กโิลเมตร  

1.2 แนวก่อสรา้งส่วนทีอ่ยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ ความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร   
รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการได ้15,663 ตน้ รวมความยาวประมาณ 10,833.50 เมตร  

     ปัญหาอุปสรรค  
            1. ขอ้จ ากดัดา้นการล าเลยีงวสัดุก่อสรา้งเขา้พืน้ทีง่านก่อสรา้ง 
            2. อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อรือ้ถอนรัว้/โครงสรา้งของอาคารส่วนทีรุ่กล ้าแนวเขตคลอง 
 2. แนวก่อสร้างส่วนที่มีชุมชนรุกล ้าแนวเขตคลอง จ านวน 50 ชุมชน ความยาวประมาณ 32 
กโิลเมตร สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) รือ้ยา้ยไดบ้างส่วนและส่งมอบใหส้ านักการระบายน ้าแลว้ ดงันี้   
       2.1 ชุมชนศาลเจา้พ่อสมบุญ ความยาวชุมชนประมาณ 240 เมตร ด าเนินการได ้207.00 
เมตร 
      2.2 ชุมชนสะพานไม ้2 ความยาวชุมชนประมาณ 923 เมตร ด าเนนิการได ้529.50 เมตร  



       2.3 ชุมชนหลงัสมาคมโรงเรยีนไทยญี่ปุ่ น ความยาวชุมชนประมาณ 467 เมตร ด าเนินการได ้76.50 
เมตร 
       2.4 ชุมชนวงัหนิ ความยาวชุมชนประมาณ 400 เมตร ด าเนินการได ้76.50 เมตร                                                                    
       2.5 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ความยาวชุมชนประมาณ 573 เมตร ด าเนินการได้ 292.50 
เมตร 
       2.6 ชุมชน กสบ.หมู่ 5 ความยาวชุมชนประมาณ 704 เมตร ด าเนนิการได ้688.50 เมตร  
      2.7 ชุมชนพฒันาหมู่ 2 ความยาวชุมชนประมาณ 404 เมตร ด าเนนิการได ้384.00 เมตร 
      2.8 ชุมชนพฒันาหมู่ 1 ความยาวชุมชนประมาณ 827 เมตร ด าเนนิการได้ 799.50 เมตร 
      2.9 ชุมชนประชานุกูล ความยาวชุมชนประมาณ 574 เมตร ด าเนนิการได ้576.00 เมตร                                                  
      2.10 ชุมชนเพิม่สนิรวมใจ ความยาวชุมชนประมาณ 416 เมตร ด าเนินการได ้409.50 เมตร   
      2.11 ชุมชนเพิม่สนิถมยา ความยาวชุมชนประมาณ 535 เมตร ด าเนินการได ้517.50 เมตร                                                
      2.12 ชุมชนหลงั ว.ค. จนัทร์เกษม ความยาวชุมชนประมาณ 611 เมตร ด าเนินการได้ 597 
เมตร                             
       2.13 ชุมชนวดับางบวั ความยาวชุมชนประมาณ 432 เมตร ด าเนนิการได ้207.00 เมตร 
      2.14 ชุมชนรมิคลองฯ ประชาอุทศิ ช่วงที ่1 ความยาวชุมชนประมาณ 140 เมตร ด าเนินการ
ได ้136.50 เมตร                             
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      2.15 ชุมชนรมิคลองฯ ประชาอุทศิ ช่วงที่ 2 ความยาวชุมชนประมาณ 200 เมตร ด าเนินการ
ได ้235.50 เมตร                             
      2.16 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 1 ความยาวชุมชนประมาณ 1,320 เมตร ด าเนินการได้ 1,234.50 เมตร     
      2.17 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 2 ความยาวชุมชนประมาณ 950 เมตร ด าเนินการได้ 877.50 
เมตร                             

2.18 ชุมชนเลยีบคลอง 2 โซน 3 ความยาวชุมชนประมาณ 1,430 เมตร ด าเนินการได้ 1,362.00 เมตร                                    
2.19 ชุมชนรุ่นใหม่พฒันา ความยาวชุมชนประมาณ 881 เมตร ด าเนินการได ้364.50 เมตร                                                  
2.20 ชุมชนหลงักรมวทิยฯ์ ความยาวชุมชนประมาณ 530 เมตร ด าเนินการได ้153.00 
เมตร 
2.21 ชุมชนพหลโยธนิ 32 ความยาวชุมชนประมาณ 580 เมตร ด าเนินการได ้78.00 เมตร 
2.22 ชุมชนร่วมมติรแรงศรทัธา ความยาวชุมชนประมาณ 1,850 เมตร ด าเนินการได ้381.00 
เมตร    

      2.23 ชุมชนเสนานคิม ความยาวชุมชนประมาณ 251 เมตร ด าเนนิการได ้241.50 เมตร                                              
      2.24 ชุมชนลาดพรา้ว 80 ความยาวชุมชนประมาณ 100 เมตร ด าเนินการได ้225.00 เมตร                                              
      2.25 ชุมชนชายคลองบางบวั ความยาวชุมชนประมาณ 1,154 เมตร ด าเนนิการได ้58.50 
เมตร                                              
      2.26 ชุมชนสะพานไม ้1 ความยาวชุมชนประมาณ 230 เมตร ด าเนินการได ้193.50 เมตร                                              



      2.27 ชุมชนรอ้ยกรอง ความยาวชุมชนประมาณ 315 เมตร ด าเนนิการได ้43.50 เมตร                                              
      2.28 ชุมชนลาดพรา้วภาวนา ความยาวชุมชนประมาณ 765 เมตร ด าเนินการได ้33.00 
เมตร                                              
            รวมเสาเขม็ทีด่ าเนินการได ้ทัง้ 28 ชมุชน 15,323 ตน้ ความยาวประมาณ 33,395.50 เมตร 
 ปัญหาอุปสรรค 

- ส านักการระบายน ้าตอ้งรอการส่งมอบพืน้ทีจ่ากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.)    
รวมเสาเขม็ที่ด าเนินการไดท้ัง้โครงการ 30,784 ต้น ความยาวประมาณ 23,229 เมตร ผลงาน

รวมทัง้โครงการ ตามแผน (46 เดอืน) 100 % ผลงานทีท่ าได ้43.75 % ล่าชา้ 56.25 % 
 
2. ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเวิลด ์ 
   2.1 ประวตัแิละสาเหตุการเกดิเพลงิไหม้ 
   อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์เป็นของส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ โดยบรษิัท 
เซ็นทรลัพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า พาณิชย์ โรงแรม ภัตตาคาร 
ส านักงาน โรงมหรสพ สถานศกึษา และจอดรถยนต์ ซึง่เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 17.35 น. ได้
เกิดเหตุเพลงิไหมท้ี่ชัน้ 8 ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ ตน้เพลงิจากถงัเคมขีา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีที่
บรเิวณชัน้ใตด้นิ B๒ และ       ท่อระบายอากาศของระบบบ าบดัน ้าเสยีไดน้ าความรอ้นไหลไปตามเสน้ท่อไฟ
เบอรก์ลาส ซึง่เป็นท่อระบายอากาศในแนวดิง่จากชัน้ใตด้นิ B๒ ไปยังท่อแนวนอนท่ีอยู่ระดับฝ้าเพดานของพื้นช้ัน 
๘ ท่ีบริเวณห้องโถงลิฟต์ เมื่อความร้อนทำปฏิกริยากับก๊าซมีเทนในท่อระบายอากาศ จึงเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ท่อไฟ
เบอร์กลาส ทำให้ท่อขาดจากตัวยึดเกาะและตกลงท่ีระดับพื้นช้ัน ๘ เปลวไฟและควันได้พุ่งออกภายนอกอาคาร
ทางด้านหน้าต่างของห้องโถงลิฟต์ 
    2.2 การดำเนินการ 
  สำนักการโยธาได้ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานผู้เช่ียวชาญด้านอัคคีภัยในอาคาร     
เข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโครงสร้าง โดยรวมของอาคาร      
ยังมีความมั่นคงแข็งแรง ส่วนงานระบบต่างๆ ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยได้ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในการแก้ไขปรับปรุงงานระบบต่างๆ ให้สามารถเปิดใช้งานในส่วนท่ีไม่ได้รับผลกระทบ 
 
                                             - 4 - 
 
จากเหตุเพลิงไหม้ รวมท้ังด าเนินการแก้ไขอาคารทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากเหตุเพลงิไหมต้ามค าสัง่ส านักงาน
เขต    ปทุมวนัเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการใชง้านต่อไป  
  โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศึกษา
แนวทางป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนีไฟในอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่สภา
กรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญัตติดงักล่าวในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร 



สมยัประชุมวสิามญั    สมยัแรก (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เมื่อวนัพุธที ่5 มถิุนายน 2562  
  
 
3. รบัทราบข้อมูลเก่ียวกบัการพฒันาปรบัปรงุสถานท่ีท าการของส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

3.1 ความเป็นมา 
เนื่องจากปัจจุบันส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีส านักงานตัง้อยู่ที่บรเิวณสี่แยกศรี

อยุธยาถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เป็นอาคารเก่าใช้งานมานาน  มี
สภาพทรุดโทรม บนทีด่นิประมาณ 7 ไร่  ซึ่งมหีน่วยงานอื่นร่วมใช้พืน้ทีอ่ยู่ด้วย เช่น กองบงัคบัการสบืสวน
สอบสวน กองบญัชาการต ารวจนครบาล หน่วยรถดบัเพลงิของกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วย
รถจกัรยานยนต์ของต ารวจจราจรโครงการพระราชด าร ิเป็นต้น นอกจากนี้ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัยงัมทีี่ดนิที่อยู่ในความรบัผดิชอบในพืน้ที่อื่นๆ อกีดว้ย การใช้พื้นที่ของส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จงึไม่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร มีความจ าเป็น ต้องทุบรื้ออาคารเดิมแล้วก่อสร้างอาคารใหม่พร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน โดยสามารถบูรณาการการใช้ทีด่นิดงักล่าวในการก่อสรา้งอาคาร
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใชพ้ื้นที่และอาคารไดอ้ย่าง     มปีระสทิธภิาพก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการและประชาชน เปรียบเสมือนเป็นศูนย์ราชการขนาดย่อม    ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร โดยส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถพิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้
หน่วยงานในสงักดัและนอกสงักดักรุงเทพมหานครมาใชส้ถานที่ได้ เช่น ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รบัแจ้งเหตุ 1955 ศูนย์ควบคุมและสัง่
การจราจรของกรุงเทพมหานครที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจมาในอนาคต กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล หน่วยรถดบัเพลงิของกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยต ารวจ
จราจรตามโครงการพระราชด าร ิเป็นตน้ 
  โดยคณะกรรมการฯ ได้ยื่นญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวิสามญัศึกษา
แนวทาง  การพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ซึง่สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตดิงักล่าวใน
คราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญัสมยัแรก (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2563 เมื่อวนัพุธ
ที่  1 5  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3   
  3.2 การบรหิารจดัการในระหว่างด าเนินการ 

 1) ปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ล่างอาคารส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อท าเป็นส านักงานชัว่คราว ฝ่าย
การคลงั 

 2) รือ้ถอนอาคาร 3 ชัน้ ฝ่ายการคลงัเดมิ อาคารพกัอาศยัสถานีดบัเพลงิและกูภ้ยัพญาไท 4 ชัน้ 
 3) ปรบัปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารสถานีดบัเพลิงและกู้ภัยพญาไท พร้อมอาคารพกัอาศัยสถานี
ดบัเพลงิและกูภ้ยัพญาไท  
 4) รือ้ถอนอาคารสโมสรดบัเพลงิ อาคารพกัอาศยัสถานีดบัเพลงิพญาไทร่วมกบัต ารวจ 
 5) ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละก่อสรา้งอาคารส านกังาน 6 ชัน้ อาคารจอดรถยนต์ 5 ชัน้  



 6) ยา้ยบุคลากรเจา้หน้าทีจ่ากอาคารกองปฏบิตักิารดบัเพลงิและกูภ้ยั 5 ชัน้ จากอาคารส านักป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั เขา้ใชอ้าคาร  
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 7) รื้อถอนอาคารกองปฏบิตัิการดบัเพลงิและกูภ้ยั 5 ชัน้ อาคารกองบงัคบัการสบืสวนนครบาล 6 ชัน้ 
อาคารต ารวจจราจรโครงการพระราชด าร ิ5 ชัน้ 
 8) ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละก่อสรา้งอาคารส านกังาน 5 ชัน้  
 9) ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละก่อสรา้งอาคารศูนยค์วบคมุสัง่การ  
 10) ปรบัปรุงอาคารส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเดมิเป็นพพิธิภณัฑด์บัเพลงิและหอ้งสมุด 

3.3 แนวทางการด าเนินการ 
3.3.1 ระยะที ่1  

                   1) ปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ล่างอาคารส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อท าเป็นส านักงาน
ชัว่คราว 
ฝ่ายการคลงั 
                   2) รือ้ถอนอาคารฝ่ายการคลงัเดมิ อาคารพกัอาศยัสถานดีบัเพลงิและกูภ้ยัพญาไท 
                  3) ปรบัปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารสถานีดบัเพลงิและกู้ภัยพญาไทพร้อมอาคารพกัอาศัยสถานี
ดบัเพลงิและกูภ้ยัพญาไท 

3.3.2 ระยะที ่2 
                   1) รือ้อาคารสโมสรดบัเพลงิ อาคารพกัอาศยัสถานีดบัเพลงิพญาไทร่วมกบัต ารวจ 
                   2) ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละกอ่สรา้งอาคารส านกังาน 6 ชัน้ อาคารจอดรถยนต์ 5 ชัน้  

3.3.3 ระยะที ่3 
                  1) รื้อถอนอาคารกองปฏิบัติการดบัเพลิงและกู้ภัย อาคารกองบังคบัการสืบสวนนครบาล 
อาคารต ารวจจราจรโครงการพระราชด าร ิ
                   2) ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละกอ่สรา้งอาคารส านกังาน 5 ชัน้ 

3.3.4 ระยะที ่4  
                   1) ปรบัปรุงพืน้ทีแ่ละกอ่สรา้งอาคารศูนยค์วบคมุสัง่การ 
                   2) ปรบัปรุงอาคารส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเดมิ 
 
4. พิจารณาข้อร้องทุกขร์้องเรียนตามท่ีประธานสภากรงุเทพมหานครมอบหมาย 
    4.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ส าเนาเอกสารประกอบการ
อนุญาต และเอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคาร รวมถึงส าเนาแบบแผนผงัก่อสร้างอาคาร
ของโครงการ         The Remarkable พหลโยธิน 9 ของบริษัท Able Asset Development จ ากัด  
    ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการปกครองและรกัษาความ
สงบเรียบร้อย พิจารณาหนังสือของนางประภาพร ธนะรชัต์ (เจ้าของบ้านระยะประชิดและผู้แทนชุมชนซอย



พหลโยธิน 5 - 11 และบริเวณใกล้เคียง) ลงวนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส าเนา
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ส าเนาเอกสารประกอบการอนุญาต และเอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการก่อสร้าง
อาคาร รวมถึงส าเนาแบบแผนผงัก่อสรา้งอาคารของโครงการ The Remarkable พหลโยธนิ 9 ของบรษิทั Able 
Asset Development จ ากัด คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสอืร้องเรยีนดงักล่าว โดยเชิญผู้อ านวยการเขต
พญาไท ผูร้อ้ง และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิแลว้ แต่เนื่องจาก
ผูร้อ้งไดม้หีนังสอืแจ้งใหท้ราบว่า ตามที่ชุมชน      ซอยพหลโยธนิ 5 - 11 และบรเิวณใกล้เคยีงไดพ้บความ
ไม่โปร่งใส ในการด าเนินการก่อสรา้งโครงการ             The Remarkable พหลโยธนิ 9 โดยขอ้มูลในรายงานฯ ที่
โ ค ร ง ก า ร น า เ ส น อ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ
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ให้กบัโครงการฯ ซึ่งชุมชนฯ ไดม้หีนังสอืถึงผูอ้ านวยการเขตฯ ขอใหจ้ดัส่งส าเนาใบอนุญาต ส าเนาเอกสาร
ประกอบการอนุญาต เอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และส าเนาแบบแผนผังก่อสร้างฯ แต่
ผูอ้ านวยการเขตฯ ได้ตอบปฏเิสธทีจ่ะส่งขอ้มูลทัง้หมดตามที่ชุมชนฯ รอ้งขอ ชุมชนฯ จงึท าหนังสอือุทธรณ์
ต่อประธานกรรมการขอ้มูลข่าวสารฯ โดยคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารฯ ไดม้คี าสัง่ใหส้ านักงานเขตพญาไท
เปิดเผยขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั      การก่อสรา้งอาคารฯ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้งแก่ชุมชนฯ ซึง่ผูร้อ้งแจ้ง
ว่า ไดร้บัหนังสอืจากส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารฯ ที่ส ัง่การใหส้ านักงานเขตพญาไทเปิดเผยขอ้มูล
ขา่วสารฯ ใหชุ้มชนฯ เรยีบรอ้ยแลว้ คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าควรยุตเิรื่องและเหน็ควรส่งเรื่องให้
ฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานครทราบและพจิารณาต่อไป  
 
    4.2 หนังสือร้องเรียนกรณีร้านอาหารป้ิงย่าง “มาจิดะ” มีการสร้างปล่องป้ิงย่างหลงัร้านและท าให้บ้าน
ข้างเคียงได้รบัความเดือดร้อน 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบร้อย พจิารณาหนังสอืของนายวศิน นิลก าแหง ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562 รอ้งเรยีนเกี่ยวกบักรณี
ร้านอาหารป้ิงย่าง “มาจิดะ” ที่ตัง้อยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนนาคนิวาส ห่างจากส านักงานเขต
ลาดพร้าว 200 เมตร มีการสร้างปล่องป้ิงย่างหลังร้าน จ านวน 4 ปล่อง ท าให้บ้านข้างเคียงได้รบัความ
เดือดร้อน ร้องเรยีนไปยงัส านักงานเขตฯ    2 ครัง้ แต่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการฯ ได้
พจิารณากรณีรอ้งเรยีนดงักล่าว โดยเชญิผู้อ านวยการเขตลาดพรา้วและเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม
เพื่อสอบถามรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิและไดร้บัทราบขอ้มูล ดงันี้  
 1. ส านักงานเขตลาดพร้าวได้รบัเรื่องเรียนจากนายวศนิ นิลก าแหง  อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยนาค
นิวาส 13 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ครัง้ เมื่อวนัที่ 28 
ธนัวาคม 2561 และวนัที่ 9 มกราคม 2562 ความว่า ร้านมาจดิะต่อปล่องและลูกหมุนระบายอากาศ จ านวน 
4 ปล่อง ระบายอากาศจากหอ้งครวัไดก้ลิน่คลา้ยเนยและกลิน่อาหารจากพวกป้ิงย่างท าใหรู้ส้กึหายใจไม่ออก 
ไม่สบาย ส านักงานเขตฯ   จงึให้ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสุขาภบิาลตรวจสอบพบว่าบรเิวณดงักล่าว มทีัง้หมด 3 
รา้น เป็นอาคารตึกแถว 3 ชัน้ ต่อเนื่องติดกนั ได้แก่ รา้นมาจดิะ ประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารญี่ปุ่ น รา้น



ชามชม ประกอบกิจการร้านอาหารไทย และร้าน Ashley’s เป็นลักษณะสถานบันเทิง (ร้านปิดกิจการ
ชัว่คราว)  
  2. ส านักงานเขตลาดพรา้วไดม้กีารด าเนินการตามล าดบั คอื 

2.1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้หยุดประกอบกิจการ ลงวนัที่ 12 
กุมภาพนัธ ์2562 และมหีนังสอืค าสัง่เจา้พนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงบัเหตุร าคาญ ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์
2562 รวมทัง้ได้นัดหมายผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรยีนไปตกลงแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ ณ บ้านผู้ร้องเรยีน เมื่อ
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 ซึง่ไดข้อ้สรุปว่า ผูถู้กรอ้งเรยีนจะท าการปรบัปรุงระบบปล่องระบายควนัไม่ให ้เกิด
กลิน่ ควนั และเสยีงดงัจนก่อใหเ้กดิเหตุร าคาญใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 15 วนั 
   2.2 ไดต้ิดตามความคบืหน้าของการแก้ไขปัญหาปล่องระบายควนัส่งกลิน่รบกวนและเสยีง
ดงั จากการเปิดมอเตอรข์องทัง้ 3 รา้น และด าเนินการตามอ านาจหน้าทีโ่ดย 
        2.2.1 ได้ส่งด าเนินคดีกรณีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามหนังสือลงวันที่  28 
กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างขอเชญิตัวมาสอบสวนข้อเท็จจรงิที่ฝ่ายเทศกิจหลงัจากได้รบัหนังสือ
ภายใน 15 วนั 
  2.2.2 ไดต้รวจสอบผลการแกไ้ข เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2562 ผลปรากฏว่า 
        1) ร้านมาจิดะได้ปรบัปรุงระบบปล่องระบายควนัโดยใช้ฝาครอบมอเตอร์ เพื่อ
ป้องกนัเสยีงดงัและต่อท่อจากปล่องระบายควนัจากดา้นหลงัอาคารออกมาดา้นหน้าอาคาร    
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       2) รา้น Ashley’s ได้ปรบัปรุงระบบปล่องระบายควนัโดยย้ายปล่องระบายควนั
จากจุดเดมิห่างไปประมาณ 5 เมตร หนัปลายปล่องแนบดา้นขา้งอาคารเพื่อต่อท่อแนบอาคาร 
       3) ร้านชามชมท าการปิดปล่องระบายควนัและงดใช้ โดยปรบัปรุงการจ าหน่าย
อาหารเป็นประเภทอื่นแทน 
  2.3 ได้ท าการนัดหมายผู้ร้องเรยีนเพื่อติดตามตรวจสอบผลการแก้ไข เมื่อวนัที่ 6 มนีาคม 
2562 ผลปรากฏว่ากลิน่และเสยีงลดน้อยลง แต่ผูร้อ้งเรยีนแจง้ว่ายงัคงไดร้บัความเดอืดรอ้นจากเรื่องดงักล่าว
และขอใหท้างรา้นฯ ปรบัปรุงแก้ไขอกีครัง้ ซึ่งทางร้านฯ แจง้ว่าช่างจะเขา้มาแก้ไขในวนัที่ 17 มนีาคม 2562 โดย
ส านักงานเขตฯ รบัจะไดต้ดิตามรายงานผลใหค้ณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

  โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าแม้ส านักงานเขตลาดพร้าวจะมกีารด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญแต่การด าเนินการค่อนขา้งมคีวามล่าช้า จงึเป็นเหตุให้ปัญหาการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องดังกล่าวไม่ยุติลงในระยะเวลาอันควร จนผู้ร้องเรียนต้องน าเรื่องมาร้องเรียนต่อสภา
กรุงเทพมหานครซ ้าเพื่อให้   ช่วยติดตามเรื่อง ดงันัน้เพื่อมใิห้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกจงึเห็นควรส่งเรื่องให ้ 
ฝ่ายบรหิารรบัทราบและพจิารณา ดงันี้ 
  1. ก าชบัผูบ้รหิารส านักงานเขตลาดพรา้วใหต้ดิตามการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเหตุร าคาญตาม
อ านาจหน้าทีด่ว้ยความรวดเรว็ ไม่ปล่อยปละละเลย และโดยเคร่งครดั 
  2. มอบหมายส านักเทศกจิตดิตามความคบืหน้าผลการแกไ้ขปัญหากรณีรอ้งเรยีนนี้ต่อไป  



  3. กรณีมคีวามคบืหน้าในการด าเนินการตาม ขอ้ 1 และ 2 ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ผล    
การด าเนินการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ 
 
    4.3 หนังสือขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการตีความกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความกว้างถนน ตาม
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรียบร้อย พิจารณาหนังสือของคุณฉายศรี เจียมประเสริฐ และพวก ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอ
สอบถามความคบืหน้าเรื่องการตคีวามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความกว้างถนน ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 33 
(พ.ศ. 2535) ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ. 2540) คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาหนังสอื
ดงักล่าวโดยเชญิผู้อ านวยการเขตพญาไทและเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อสอบถามรายละเอยีด
ขอ้มูลและได้รบัทราบว่า ส านักงานเขตพญาไทได้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิและด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
รวมทัง้ได้มหีนังสอืชีแ้จงกรณีดงักล่าวแลว้ รวม 2 ฉบบั คอื หนังสอืที ่กท 4703/1931 ลงวนัที่ 1 เมษายน 2562 
ถงึคุณมณีนุช คงอาชาภทัร และพวก และหนังสอืที ่กท 4703/2820 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2562 ถงึ คุณสมพร 
ผาสุก และพวก ชี้แจงว่า กรณีดงักล่าวส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มหีนังสือหารอืกรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง ซึ่งกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้ชี้แจงว่า กรณีดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายก าหนดแล้ว โดย
คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า       การด าเนินการของส านักงานเขตพญาไทมคีวามชดัเจน ถูกตอ้ง 
และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ประสานแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบต่อไป 
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    4.4 หนังสือร้องเรียนของนางสาววริศรา หม่อมท่า กรณีขอให้ตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเทจ็จริงข้าราชการส านักงานเขตลาดกระบงั 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรียบร้อย พิจารณาหนังสือร้องเรยีนของนางสาววรศิรา หม่อมท่า ลงวนัที่ 20 มีนาคม 2562 และลงวนัที่ 3, 9 
เ ม ษ า ย น  2 5 6 2  
กรณีขอให้ตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิข้าราชการส านักงานเขตลาดกระบงั ซึง่รอ้งเรยีนการปฏบิตัิ
หน้าที่ของผู้อ านวยการเขตลาดกระบัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตลาดกระบัง เกี่ยวกับการจดั
ระเบียบทางเท้า    ในพื้นที่และขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการที่มีค าสัง่ฯ ย้าย โดยคณะกรรมการฯ ได้
พจิารณาหนังสอืร้องเรียนดงักล่าวและตรวจสอบแล้วพบว่า มีกรณีที่เกี่ยวข้องกบัการร้องเรยีนของนางสาว 
วรศิรา (ชื่อเดมิบุญญติา) หม่อมท่า โดยสรุปไดด้งันี้  



  1. หนังสือลงวนัที่ 27 มีนาคม 2560 ของนางสาววริศรา หม่อมท่า และพวก โดยใช้ชื่อว่า
ตวัแทนกลุ่มผูค้้าที่เดอืดร้อนบรเิวณตลาดเคหะร่มเกล้า 37 เรื่อง ขอเรยีกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้น้อย 
(สบิเอก สุชาติ  หลาวเลีย่มทอง) ที่ถูกรงัแก กรณีมหีนังสอืสัง่ย้ายอย่างไม่เป็นธรรม และหนังสอืลงวนัที ่15 
มถิุนายน 2560 เรื่อง ขอทวงถามความคบืหน้ากรณีขอเรยีกรอ้งความเป็นธรรมใหเ้จา้หน้าทีผู่น้้อยทีถู่กรงัแก 
ซึ่งประธานสภากรุงเทพ มหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรียบร้อย
พิจารณาด าเนินการ คณะกรรมการฯ ได้มอบคณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบียบสงัคมและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืงพจิารณา            โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เชญิผู้อ านวยการเขตลาดกระบงั ผู้
ร้อง สิบเอก สุชาติฯ รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีร้องเรียน และได้
มอบหมายผู้อ านวยการเขตลาดกระบงัด าเนินการจดัประชุมและชี้แจงท าความเขา้ใจในเรื่องจุดท าการค้า 
ส่วนกรณี   สบิเอก สุชาตฯิ หากคดิว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการแต่งตัง้โยกยา้ย ขอใหร้วบรวมหลกัฐาน
และท าหนังสอืถงึผูอ้ านวยการเขตฯ เพื่อใหพ้จิารณาด าเนินการ  
  2. หนังสอืลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2561 ของนางสาววรศิรา หม่อมท่า เรื่อง ขอเรยีกร้องความเป็น
ธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้น้อยที่ถูกรงัแก กรณีความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบปากค า ส านักงานเขต
ลาดกระบงั เนื่องจากหนึ่งในสองของกรรมการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการรบัผลประโยชน์ และหนังสอืลงวนัที ่15 
มนีาคม 2561 เรื่อง ขอทราบผลสรุปเรื่องรอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ประธานสภากรุงเทพมหานครได้
มอบให้คณะกรรมการฯ รวมเรื่องพิจารณา คณะกรรมการฯ ได้มอบคณะอนุกรรมการด้านการจดัระเบยีบ
สงัคมและ   ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืงพจิารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ชญิผูอ้ านวยการเขต
ลาดกระบงั รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกบักรณีร้องเรยีน และได้มอบหมายให้
ผู้อ านวยการเขตลาดกระบังด าเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องไม่น่าจะเป็น
ผูเ้สยีหายจากความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการสอบปากค า  
  3. รายการเที่ยงวนัทนัเหตุการณ์ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ได้มกีารน าเสนอรายงานพเิศษใน
หวัขอ้ เปิดหลกัฐานรอ้งเรยีน “ส่วยเทศกจิ” และหนังสอืพมิพแ์นวหน้าฉบบัประจ าวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 
คอลัมน์ “ซุบซิบ กทม.” เสนอข่าวความขัดแย้งภายในฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตลาดกระบัง ซึ่ ง
คณะกรรมการฯ ได้เชญิผู้อ านวยการเขตลาดกระบงั ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วม
ประชุมเพื่อให้ขอ้มูลเกีย่วกบักรณีดงักล่าว โดยมอบหมายผู้อ านวยการเขตฯ ด าเนินการแกไ้ขปัญหา รวมทัง้ได้
เชญิรองปลดักรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวยีงแกว้) และผูต้รวจราชการสงู (นางเปรมวด ีแกว้ศร)ี เขา้ร่วม
ประชุมเพื่อรบัทราบขอ้มูล ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่าการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้เป็นเรื่องของ
การบริหารจัดการภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร       จึงมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครไป
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักรณีดงักล่าวและรายงานผลให ้      คณะกรรมการฯ ทราบ 
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               โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นการร้องเรยีนตามหนังสือของนางสาววริศรา 
หม่อมท่า ทุกฉบบั เป็นประเดน็เดยีวกนัและมคีวามเชื่อมโยงกบักรณีทีม่กีารน าเสนอขา่วทางสื่อมวลชน ซึง่การ
ด าเนินการอยู่ในอ านาจของฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร จงึเหน็ควรส่งเรื่องให้ฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานคร
รบัทราบและพจิารณาต่อไป  



 
    4.5 หนังสือร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั    

  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย พจิารณาหนังสอืของผูใ้ชช้ื่อว่า “แม่บา้นสนามบนิ คนเดอืดรอ้น, ประชาชนคนเดอืดร้อน และหนุ่ม
โรงงาน” รวมถึงหนังสอืของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบนิ คนเดือดร้อน, ประชาชนคนเดือดร้อน และนาย
ทนิกร ชยัศลิปิน”       ซึง่รอ้งเรยีนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั เครื่องจกัรท างานเวลากลางคนื สะเทอืนและ
เสยีงดงัรบกวน เนื่องจากโรงงานเคไอตัง้อยู่ในชุมชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบงั ประกอบกิจการ ตัด
เหลก็ พบัเหล็ก โดยใช้เครื่องจกัรและเดนิเครื่องจกัรเวลากลางคนื เกดิการสัน่สะเทอืน ส่งเสยีงดงัรบกวน ผู้
รอ้งซึ่งพกัอาศยัอยู่ใกล้โรงงานได้รบั  ความเดอืดร้อน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหนังสอืร้องเรยีนทัง้ 2 
เรื่องดงักล่าว และตรวจสอบแลว้พบว่ามกีรณีการรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั โดย
สรุปไดด้งันี้  
  1. หนังสอืลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2561 ของผู้ใชช้ื่อว่า “ผู้ไดร้บัผลกระทบ” เรื่อง ขอใหต้รวจสอบ 
บริษัท เคไอ ลาดกระบัง จ ากดั เสียงดงัและสัน่สะเทือน เนื่องจากบ้านผู้ร้องอยู่ติดกับบริษัทฯ  ผู้ร้องและ
ครอบครวัได้รบัผลกระทบจากการสัน่สะเทือนเวลาเครื่องจกัรท างาน เวลาเดนิเครื่องจกัรของบรษิัทฯ จึง
ขอให้ตรวจสอบ   ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิผู้อ านวยการเขตลาดกระบงัและเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม
ประชุม เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้รบัทราบว่า บริษัท เคไอ ลาดกระบัง จ ากัด ได้ด าเนิน
มาตรการป้องกนัเหตุเดอืดร้อนร าคาญในเรื่องเสยีงและความสัน่สะเทอืน และมกีารเฝ้าระวงัมกีารตรวจวดัระดบั
เสียงและความสัน่สะเทือนมาโดยตลอด รวมทัง้ผลจากการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนที่พกัอาศยัใกล้เคยีงจ านวน 16 แห่ง รวม 19 คน ไม่ได้รบัความเดือดร้อนหรอืได้รบัผลกระทบจาก
การประกอบการของบรษิัทฯ นอกจากนี้ส านักงานเขตฯ ยงัไดป้ระสานขอความร่วมมอืจากส านักอนามยั กรม
ควบคุมมลพษิ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเขา้มาด าเนินการตรวจสอบ ตรวจวดัระดบัเสยีงและความ
สัน่สะเทอืนด้วย คณะกรรมการฯ พจิารณาเหน็ว่าส านักงานเขตลาดกระบงัด าเนินการโดยชอบแล้ว จงึเหน็
ควรยุติเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานครรบัทราบและพจิารณาต่อไป โดยได้รายงานผลการ
พจิารณาต่อประธานสภากรุงเทพมหานครแลว้ 
  2. หนังสอืของผูใ้ชช้ื่อว่า “แม่บา้นสนามบนิ คนเดอืดรอ้น, ประชาชนคนเดอืดรอ้น และ หนุ่มโรงงาน” 
เรื่อง ร้องเรียนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั เครื่องจกัรท างานเวลากลางคืน สะเทอืนและเสียงดงัรบกวน 
เนื่องจากโรงงานเคไอตัง้อยูใ่นชุมชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบงั ประกอบกจิการ ตดัเหลก็ พบัเหลก็ โดย
ใช้เครื่องจกัรและเดนิเครื่องจกัรเวลากลางคนื เกิดการสัน่สะเทอืน ส่งเสยีงดงัรบกวน ผู้ร้องซึ่งพกัอาศยัอยู่
ใกล้โรงงานได้รบั ความเดอืดรอ้น คณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าประเด็นการร้องเรยีนตามหนังสอืนี้
เป็นประเดน็เดยีวกบักรณีการร้องเรยีนของผูใ้ชช้ื่อว่า “ผูไ้ดร้บัผลกระทบ” จงึเหน็ควรยุตเิรื่องและเหน็ควรส่ง
เรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพ มหานครทราบและพิจารณาต่อไป โดยได้รายงานผลการพิจารณาต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานครแลว้   
  3. หนังสอืของผู้ใช้ชื่อว่า “แม่บ้านสนามบิน คนเดือดร้อน , ประชาชนคนเดือดร้อน และนาย
ทนิกร ชยัศลิปิน” เรื่อง ร้องเรยีนโรงงานเคไอ เขตลาดกระบงั เครื่องจกัรท างานเวลากลางคนื สะเทอืนและ
เสยีงดงัรบกวน เนื่องจากโรงงานเคไอตัง้อยู่ในชุมชนถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบงั ประกอบกิจการ ตัด
เหลก็ พบัเหล็ก โดยใช้เครื่องจกัรและเดนิเครื่องจกัรเวลากลางคนื เกดิการสัน่สะเทอืน ส่งเสยีงดงัรบกวน ผู้
รอ้งซึง่พกัอาศยัอยู่ใกลโ้รงงานไดร้บัความเดอืดรอ้น 
 
 
                                             - 10 - 
 



  โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าประเดน็การรอ้งเรยีนตามหนังสอืรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง
กับโรงงานเคไอ เขตลาดกระบัง ทุกฉบับ เป็นประเด็นเดียวกันและส านักงานเขตลาดกระบังได้มีการ
ด าเนินการไป   โดยชอบแล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่องและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครทราบและ
พจิารณาต่อไป 
   
    4.6 หนังสือเรื่อง ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ Whizdom Asoke-Sukhumvit
  
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มอบให้คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบร้อย พิจารณาหนังสือของนายธนโรจ วรรณศรสีวสัดิ ์ซึ่งมถีึงกรรมการผู้จดัการ บรษิัท วชิดอม เอลิ
แกนท ์เพลส จ ากดั เรื่อง ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ Whizdom Asoke-Sukhumvit และได้
ส าเนาหนังสอืถงึประธานสภากรุงเทพมหานคร โดยนายธนโรจฯ ผู้อยู่อาศยับ้านเลขที่ 62 ซอยสุขุมวทิ 16 
(ตดิกบัโครงการฯ)    ไดแ้จง้รายละเอยีดสรุปผลการประชุมร่วมกบัเจา้หน้าทีต่วัแทนของโครงการฯ เกีย่วกบั
ขอ้ตกลงร่วมกนัทีเ่กดิจากผลกระทบของการก่อสร้างตามโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ พจิารณาแล้วเหน็
ควรส่งเรื่องใหฝ่้ายบรหิารกรุงเทพมหานครพจิารณาด าเนินการต่อไป และถ้ามกีารด าเนินการอย่างไรขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแจง้      ความคบืหน้าใหส้ภากรุงเทพมหานครทราบดว้ย 
 


