
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 

ประจ าปี พ.ศ. 2559  
___________________________ 

 
   สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  สมยัประชมุวสิามญั สมยัที ่๑ (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕๕7 เมือ่วนัพธุที ่8 
ตุลาคม 2557 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน  5 คน ดงันี้ 

 ๑. นายนิรนัดร ์  ประดษิฐกุล ประธานกรรมการ 
 ๒. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล รองประธานกรรมการ  
 ๓. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ กรรมการ 
 ๔. นายภาส ภาสสทัธา กรรมการ 
 ๕. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ     

   คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ เพือ่พจิารณาศกึษาปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในดา้นการโยธาและผงัเมอืงในพืน้ทีต่่างๆ จ านวน 3 คณะ ดงันี้ 
       ๑. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่๑ รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงเทพ
ตะวนัออก กลุ่มกรุงเทพกลาง และตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมพีลต ารวจโท พลบรูณ์ 
ช านาญกูล เป็นประธานอนุกรรมการ  
       2. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่2 รบัผดิชอบในพื้นทีก่ลุ่มกรุงเทพ
เหนือ   กลุ่มกรุงเทพใตแ้ละตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย  โดยมนีางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์ 
เป็นประธานอนุกรรมการ  
       3. คณะอนุกรรมการการโยธาและผงัเมอืง ชุดที ่4 รบัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มกรุงธนเหนือ
และตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมนีายนิรนัดร ์ ประดษิฐกลุ  เป็นประธานอนุกรรมการ  

   ต่อมา สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงในคราวประชุม
สภา-กรุงเทพมหานคร  สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕๕9  เมือ่วนัพธุที ่5 
ตุลาคม 2559   แทนคณะเดมิซึง่ครบวาระการปฏบิตัหิน้าทีใ่นวนัศุกรท์ี ่7 ตุลาคม 2559  ประกอบดว้ย
สมาชกิสภา-กรุงเทพมหานคร จ านวน  5 คน ดงันี้ 

 ๑. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต ประธานกรรมการ 
 ๒. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายภาส ภาสสทัธา กรรมการ 
 ๔. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ กรรมการและเลขานุการ     

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
               ๑.    นางสาวมะล ิ       ศรกีรการ      นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
                        กลุ่มงานประชมุกรรมการสามญั   



 - ๒ - 
                        ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
               2.    นางสาวชลดิา       อ่อนน้อม      นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
                        กลุ่มงานประชมุกรรมการสามญั
                ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
              
               
 

สรปุผลการด าเนินงาน  

1. เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการท างานและตัง้กระทู้เร่งด่วนผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี
กรงุเทพมหานคร 

    
นายสนัตภิทัร พรหมบุตร ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่22 พฤษภาคม 2558 ขอใหต้รวจสอบการ 

ท างานและตัง้กระทูเ้รง่ด่วนผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีก่รุงเทพมหานคร  เนื่องจากไดม้กีารปล่อยใหม้กีาร
ก่อสรา้งโครงการอาคารชุดคอนโดมเินียมแอสปาย (งามวงศว์าน) ของบรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลล
อปเมน้ท ์จ ากดั ผดิกฎหมายละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและเสีย่งต่อความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
โดยมกีารรอ้งเรยีนตัง้แต่ปี 2555 แต่ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขหรอืตอบสนองทีเ่ป็นรปูธรรมทัง้สอ่พฤตกิรรมเอือ้
ประโยชน์ใหเ้อกชน  มกีารท าบนัทกึและเอกสารที่ไม่ตรงขอ้เท็จจรงิส่อเจตนาที่ไม่เป็นกลางในการ
ปฏบิตัหิน้าที่ จนมกีารน าคดฟ้ีองต่อศาลปกครองกลางและมมีาตรการบรรเทาทกุขช์ัว่คราว  แต่
เจา้หน้าทีเ่พกิเฉยต่อขอ้รอ้งเรยีนและมกีารละเมดิค าสัง่ศาลฯ โดยมกีารก่อสรา้งเกนิชว่งเวลาทีก่ าหนด ทัง้
ละเวน้ไม่บงัคบัใชก้ฎหมายโดยเคร่งครดั จนกระทัง่มกีารเปลีย่นหวัหน้าฝ่ายโยธา และไดต้รวจพบวา่มกีาร
กระท าผดิตามขอ้รอ้งเรยีน จงึมหีนงัสอืระงบัการก่อสรา้ง ต่อมามกีารออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างต่อ โดย
ใช้เวลาพจิารณาเพยีง 8 วนั จงึขอให้ตรวจสอบและตัง้กระทู้ถามในประเดน็ดงันี้ คอื  
  1. ท าไมถงึปล่อยใหม้กีารละเมดิกฎหมายและไม่พยายามบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้สมอภาค                    
เทา่เทยีมกนั 
  2. เมือ่มกีารกระท าผดิโดยชดัแจง้และมคี าพพิากษาของศาลฯ ท าไมไม่มกีารตัง้กรรมการ
สอบสวนกรณีดงักล่าว 
  3. ท าไมมกีารยา้ยหวัหน้าฝ่ายโยธาทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายออกไป มเีหตุผลและ
อทิธพิล จากสว่นกลางเขา้แทรกแซงหรอืไม่ 
  4. การก่อสรา้งอาคารสงูในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ลว้นผดิกฎหมายทัง้ดา้น
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม ท าไมเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบไม่เรง่ด าเนินการ ตอ้งรอใหป้ระชาชนรอ้งเรยีนก่อนทุกครัง้
ไป  
  5. การบรหิารงานและปฏบิตัหิน้าทีม่กีีม่าตรฐาน มกีารเอื้อประโยชน์ใหเ้อกชนหรอืไม่ 
  6. ป้ายโฆษณาทีต่ดิตัง้ในทุกเขต มกีารขออนุญาตและส ารวจหรอืไม่ วา่มกีารเสยีภาษี
ถูกตอ้งหรอืไม่   
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  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณา                     
ตามหนงัสอืกลุ่มงานญตัตแิละกระทู ้ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ลงวนัที ่30 กนัยายน 
2558  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวและมมีตใิห ้            
มหีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิและเชญิส านกัการโยธาและส านกังานเขตหลกัสีร่ว่มประชุม โดยมี
รายละเอยีด                     สรุปไดด้งันี้ 

1. ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0907/อ. 1988 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2558  
รายงานวา่ บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไดย้ืน่แจง้ความประสงคจ์ะกอ่สรา้ง
อาคารตกึ 28 ชัน้ (ทาวเวอร ์A 28 ชัน้ ทาวเวอร ์B 28 ชัน้ ทาวเวอร ์C 9 ชัน้) จ านวน 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็น
อาคารชุด            อยูอ่าศยั 1,458 หอ้ง รา้นคา้ 6 หอ้ง จอดรถยนต ์โครงการผา่นความเหน็ชอบ
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตามหนงัสอืที ่ทส 1009.5/1894 ลงวนัที ่23 กนัยายน 2554 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืที ่กท 0907/ก. 253 ลงวันที ่15 กุมภาพนัธ์ 2555 แจง้ผูย้ ื่น
แจง้ความประสงคจ์ะก่อสรา้งว่ารบัทราบแบบแปลนไมข่ดัขอ้งแลว้ 
 
 
 
 

         ผูฟ้้องคดรีวม 39 คน ไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางวา่ ผูถู้กฟ้องคดี
ประกอบดว้ย  

กรุงเทพมหานคร ที่ 1 ผู้อ านวยการส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ 2  ผู้อ านวยการเขตหลกัสี ่
ที่ 3 ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ที ่4 บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ที ่5 และคณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มดา้นอาคาร จดัสรรทีด่นิ และบรกิารชุมชน ที ่6 เป็นหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั
กระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ละเลยตอ่หน้าทีต่ามกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิหรอืปฏบิตัหิน้าที่
ดงักล่าวล่าชา้เกนิสมควร และการกระท าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอนัเกดิ
จากการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด ใหต้อ้งปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวล่าชา้เกนิสมควร 

         ผูฟ้้องคดไีดร้ว่มกนัมหีนงัสอืลงวนัที ่24 เมษายน 2554 รอ้งเรยีนกรณีไดร้บั
ความ 

เดอืดรอ้นจากการด าเนินโครงการของผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 เนื่องจากการก่อสรา้งท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็ 
แรงสัน่สะเทอืน และเสยีงดงัรบกวน และไม่มกีารวางมาตรการป้องกนัอนัตรายจากการก่อสร้างอย่าง
เพยีงพอ ซึ่งจากการตรวจสอบโดยเจา้หน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ปรากฏวา่ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ตามรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่6 จรงิ ผูถู้ก
ฟ้องคดทีี ่3 จงึมคี าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่5 ระงบัการก่อสรา้งอาคาร ตามมาตรา 40 (1) แห่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และได ้มคี าสัง่หา้มใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคาร หรอื
บรเิวณของอาคาร ตามมาตรา 40 (2) แหง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ไดฝ่้าฝืนค าสัง่
ดงักล่าวตัง้แต่วนัที ่28 พฤษภาคม 2554 ถงึวนัที ่22 สงิหาคม 2554 เป็นเวลา 87 วนั เจา้หน้าทีข่องผูถู้ก
ฟ้องคดทีี ่3 จงึไดแ้จง้ความลงบนัทกึประจ าวนัไวต้่อสถานีต ารวจนครบาลทุง่สองหอ้ง เพือ่ด าเนินคดกีบัผู้
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ถูกฟ้องคดทีี ่5 หลงัจากนัน้ยงัคงปรากฏวา่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ฝ่าฝืนค าสัง่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 3 ถงึวนัที่ 28 
กนัยายน 2555 รวมเวลา 251 วนั ผูถู้กฟ้องคดทีี่ 3 จงึมหีนังสอืที่                    กท 7803/5957 ลง
วนัที ่2 ตุลาคม 2555 ถงึผูก้ ากบัการสถานีต ารวจนครบาลทุง่สองหอ้ง ขอใหพ้จิารณาด าเนินการปรบั
รายวนักบัผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ผูถู้กฟ้องคดทีัง้ 39 คนเหน็วา่ การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่6 เหน็ชอบกบัรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมเินียม งามวงศว์านและการทีผู่ถู้ก
ฟ้องคดทีี ่ 2 ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจา้พนกังานทอ้งถิน่ออกใบรบั
หนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะก่อสรา้งอาคารโดยไม่ยืน่ค าขอรบัใบรบัอนุญาตตามมาตรา 39 ทว ิแห่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แบบ กทม.6) เลขที ่121/2554 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2554 ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องร้องคดทีี่ 5 เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผูถู้กฟ้องคดทีี่ 5 ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคารพพิาทโดย             ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการละเมดิต่อผูฟ้้องคดทีี ่2 ถงึที ่39 จงึน า
คดมีาฟ้องศาล  

 ศาลปกครองกลางพพิากษาใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่1  ชดใชค้า่เสยีหายแก่ผูฟ้้องคดทีี ่
2  

ที ่3 ที ่6 ที ่7 ที ่12 ที ่13 และที ่16 เป็นเงนิคนละ 35,503.42 บาท พรอ้มดอกเบีย้ใหอ้ตัรารอ้ยละ 7.5 
ต่อปี ของตน้เงนิจ านวน 35,000 บาท นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องคดเีป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสรจ็ โดยให้
ช าระใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ กบัใหค้นืคา่ธรรมเนียมศาลตามสว่นแหง่การชนะ
คดใีหแ้ก่              ผูฟ้้องคดทีี ่2 ที ่3 ที ่6 ที ่7 ที ่12 ที ่13 และที ่16 และใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่3 ใชอ้ านาจ
หน้าทีต่ามทีก่ าหนด  ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพือ่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่5 ด าเนินการ
ก่อสรา้งโครงการอาคารชุด แอสปาย คอนโดมเินียม งามวงศว์าน โดยปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มก าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่6 และใหค้ าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการ
พพิากษามผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่คดถีงึทีส่ดุ   กรุงเทพมหานครไดม้กีารยืน่อุทธรณ์ค าพพิากษากรณี
ใหช้ดใชค้า่เสยีหายแก่ผูฟ้้องคด ีและปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด   
 
 
 

           ในประเดน็การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้ง บรษิทัฯ ไดย้ืน่ขอต่ออายุใบรบัแจง้ 
ความประสงคจ์ะก่อสรา้งอาคาร (ครัง้แรก) ตามแบบ ข.5 เลขรบัที ่78 ลงวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2556 ก่อน 
ใบรบัแจง้ฯ เดมิสิน้อาย ุกรุงเทพมหานครพจิารณาต่ออายใุบรบัแจง้ฯ และออกใบอนุญาตต่ออายตุาม
ใบอนุญาตฯ เลขที ่ต. 112/2556 ลงวนัที ่18 เมษายน 2556 สิน้อายวุนัที ่4 มนีาคม 2558 การพจิารณา
การต่ออายใุบรบัแจ้งฯ ครัง้แรก จะพจิารณาตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 
35 ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัที ่57 (พ.ศ. 2544) ขอ้ 1 และ 2 ซึง่จะก าหนดอายขุองใบอนุญาตต่ออายุ
ไว ้2 ปี 
             และบรษิทัฯ ไดย้ืน่ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (ครัง้ที ่2) ตามแบบ ข.5 
เลขรบัที ่10 ลงวนัที ่29 มกราคม 2558 ก่อนใบอนุญาตต่ออายคุรัง้แรกสิน้อายุ กรุงเทพมหานคร
พจิารณาต่ออายุใบอนุญาตและออกใบอนุญาตต่ออาย ุ(ครัง้ที ่2) ตามใบอนุญาตฯ เลขที ่ต. 21/2558 ลง
วนัที ่20 มนีาคม 2558 สิน้อายุวนัที ่5 มนีาคม 2559  การพจิารณาการต่ออายใุบอนุญาตในครัง้นี้จะ
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พจิารณาตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 35 ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที ่57 
(พ.ศ. 2544) ขอ้ 1 และ 2 ซึง่จะก าหนดอายขุองใบอนุญาตต่ออายคุรัง้ที ่2 เป็นระยะเวลา 1 ปี  
             ทัง้นี้ ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ที ่ทส 1009.5/1894 
ลงวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2554 ซึ่งระบุไวท้า้ยใบอนุญาตอย่างเคร่งครดั จากการตรวจสอบอาคารส่วนสูง 
28 ชัน้               (ทาวเวอร ์A, B) ก่อสรา้งโครงสรา้งแลว้เสรจ็ อยูร่ะหวา่งก่ออฐิภายในและตบแต่ง
อาคาร อาคารสว่นสงู 9 ชัน้ อยูร่ะหวา่งเทพืน้ชัน้ที ่8 มกีารปฏบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 
      2. ส านกังานเขตหลกัสีไ่ดร้ายงาน วา่บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั เป็นเจา้ของอาคารชุดคอนโดมเินียมแอสปาย (งามวงศว์าน) ไดร้บัใบแจง้ความประสงคจ์ะก่อสรา้ง 
ดดัแปลงฯ อาคาร  โดยไมย่ืน่ค าขอใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทว ิเป็นอาคารตกึ ค.ส.ล. 28 ชัน้ (ทาวเวอร ์
A 28 ชัน้,   ทาวเวอร ์B 28 ชัน้, ทาวเวอร ์C 9 ชัน้) จ านวน 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็นอาคารชุดอยูอ่าศยั 1,458 
หอ้ง รา้นคา้ 6 รา้น ทีถ่นนงามวงศว์าน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร ไดร้บัการต่อ
ใบอนุญาตจากส านกัการโยธา  ครัง้ที ่1 เลขที ่ต. 112/2554 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2556 และครัง้ที ่2 เลขที ่
ต. 21/2558  เมือ่วนัที ่ 20 มนีาคม 2558 ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได้
มหีนงัสอืที ่ทส 1009.5/1892 ลงวนัที ่24 เมษายน 2554 แจง้ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการเฝ้าระวงัและตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และนายกติตพิงษ์  ธรรมกุล  และพวกไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่24 เมษายน 
2554 รอ้งเรยีนวา่ไดร้บัความเดอืดรอ้น       จากการก่อสรา้งอาคารโครงการเนื่องจากเสยีงดงัและ
แรงสัน่สะเทอืนของเครือ่งจกัร 

 ส านกังานเขตหลกัสีไ่ดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏวา่อาคารชุดคอนโดมเินียม 
ผดิเงือ่นไข ไม่ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และแผนการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม จงึไดม้คี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แจง้บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั ในฐานะเจา้ของอาคาร นายวรีะศกัดิ ์โรจนพงศส์ถาพร ในฐานะวศิวกรผูค้วบคุมงาน และนายสุ
พจน์ ชยนิธวิุฒ ิในฐานะสถาปนิกผูค้วบคมุงาน ใหร้ะงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 40 (1) 
(แบบ ค.5) หา้มใชห้รอืเขา้ไปในส่วนใดๆ หรอืบรเิวณของอาคาร ตามมาตรา 40 (2) (แบบ ค.6) แต่
ผู้กระท าความผดิได้ฝ่าฝืนค าสัง่                           เจ้าพนักงานท้องถิน่ ผู้อ านวยการเขตหลกัสีไ่ด้
สัง่การให้ฝ่ายเทศกจิด าเนินการตามหนังสือส านักเทศกจิที่                 กท 1404/2742 ลงวนัที ่21 
มถิุนายน 2547 แจง้ใหด้ าเนินการกบัผูก้ระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร และ
มอบหมายใหด้ าเนินการจบักุมในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืน 

 ส านกังานเขตหลกัสี ่ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  

บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์และนายกติตพิงษ์ ธรรมกุล ผูร้อ้งเรยีนไดร้ว่มกนัเขา้
ตรวจสถานทีก่่อสรา้ง ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่13 มถิุนายน 2554 ต่อมาส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้มไดม้หีนงัสอืที ่ทส 1009.8/5681 ลงวนัที ่21 มถิุนายน 2554 แจง้ผลการตรวจสอบวา่  
 
 
 

ตัง้แต่มกีารรอ้งเรยีนโครงการท าการก่อสรา้งถงึเวลา 17.00 น. มกีารจดัท ารัว้ Metal Sheet สงู 3 เมตร
โดยรอบโครงการ จดัท าแนวก าแพงกนัเสยีงโดยรอบอาคารโครงการทีต่ดิกบัทีด่นิบุคคลอื่นดว้ยวสัดุ
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ตามทีร่ะบุในมาตรการฯ โดยท าต่อจากรัว้ Metal Sheet สงูขึน้ไป 3 เมตร รวมเป็นความสงู 6 เมตร 
จดัท าคดูนิ ขนาด   1 x 1 เมตร เพือ่ลดแรงสัน่สะเทอืนจากการเจาะเสาเขม็  ไม่รอบบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 
และไมม่กีารป้องกนั                การชะลา้งของดนิลงไปในคดูนิ 

           ส านกังานเขตหลกัสีไ่ดม้หีนงัสอืที ่กท 7809/3668 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2554 
แจง้สถานีต ารวจนครบาลทุง่สองหอ้ง ขอใหด้ าเนินคดตีามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กบั
บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  นายธรีะศกัดิ ์ โรจนพงศส์ถาพร  นายสพุจน์  ชย
นิธวิุฒ ิ              ซึง่เป็นการใชอ้ านาจด าเนินการทางอาญาใหผู้ก้ระท าความผดิระงบัการก่อสรา้งตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุม พ.ศ. 2522 

           ศาลปกครองกลางทีม่คี าสัง่ก าหนดมาตรการบรรเทาทุกขช์ัว่คราวคดหีมายเลข
ด า 

ที ่ส.3/2554 ลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2555 ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่5 (บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั) ด าเนินการก่อสรา้งไดใ้นวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ระหวา่งเวลา 08.00 น. - 17.00 น. วนัเสาร ์วนั
อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการอื่น ใหห้ยุดการก่อสรา้งและใหห้ยุดกจิกรรมในบรเิวณทีก่่อสรา้งทัง้หมดทุก
ประเภท 

           ส านกังานเขตหลกัสีไ่ดม้หีนงัสอืที ่กท 7803/5957 ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2555  
แจง้ผูก้ ากบัการสถานีต ารวจนครบาลทุง่สองหอ้ง ขอใหด้ าเนินคดปีรบัรายวนั นบัตัง้แตว่นัที ่28 
พฤษภาคม 2554 ถงึวนัที ่28 กนัยายน 2555 รวม 251 วนั และตดิตามผลการพจิารณาด าเนินคดทีาง
อาญา 

           ส านกังานเขตหลกัสีไ่ดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิและพบวา่บรษิทัฯ ไม่
ปฏบิตัติาม 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   จงึ
ไดม้คี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แจง้บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และผูค้วบคุม
งาน ใหร้ะงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 40 (1) (แบบ ค.5) หา้มใชห้รอืเขา้ไปสว่นใดๆ หรอื
บรเิวณของอาคาร ตามมาตรา 40 (2) (แบบ ค.6) และใหด้ าเนินการแกไ้ขอาคาร ตามมาตรา 41 (แบบ ค.
12) 

           วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2558 ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษา คดหีมายเลขด าที ่            
ส. 3/2544  คดหีมายเลขแดงที ่ส. 52/2558 ระหวา่งสมาคมต่อตา้นโลกรอ้นที ่1 กบัพวกรวม 39 คน                 
ผูฟ้้องคดกีบักรุงเทพมหานคร ที ่1 กบัพวกรวม 6 คน ผูถู้กฟ้องคด ีโดยใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่1 ชดใช้
คา่เสยีหาย                   แก่ผูฟ้้องคดทีี ่2, ที ่3, ที ่6, ที ่12, ที ่13 และที ่16 เป็นเงนิคนละ 35,503.42 
บาท พรอ้มอตัราดอกเบีย้  รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาในวนัที ่12 มนีาคม 2558 ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1 และที ่3 
ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพพิากษา                                   ศาลปกครองกลาง 

           ปัจจุบนัโครงการกอ่สรา้งอาคารทาวเวอร ์A และ B เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ อาคารทาว
เวอร ์C 

ก่อสรา้งถงึชัน้ที ่8 บรษิทั เดอะแวล ูพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไดท้ ารายงานการก่อสรา้ง
ประจ าวนั พรอ้มภาพถ่ายใหส้ านกังานเขตหลกัสีต่รวจสอบทุกวนั และหยดุท าการในวนัเสาร-์อาทติยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์  โดย EIA ผลอยูต่ามเกณฑท์ีก่ าหนด 

           ส านกังานเขตหลกัสีไ่ดม้คี าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามหนงัสอืที ่กท 
7084/3436  



 - ๗ - 
ลงวนัที ่16 มถิุนายน 2558 แจง้บรษิทั เอส เอม็ ซ ีจ ากดั ผูด้ าเนินการก่อสรา้งโครงการฯ ใหแ้กไ้ขเหตุ
เดอืดรอ้นร าคาญและด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สว่น
กรณีมขีอ้ความโฆษณาบนผา้ใบป้องกนัฝุ่ นละออง ฝ่ายรายไดไ้ดม้กีารจดัเกบ็ภาษป้ีายแลว้ 
  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีข่องส านกังานการโยธา
และส านกังานเขตหลกัสีแ่ลว้ และเหน็วา่ในการพจิารณาต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารของส านกัการ
โยธาควรพจิารณาอย่างรอบคอบโดยยดึถอืขอ้กฎหมายเป็นส าคญั รวมทัง้ใหค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
ตามมาภายหลงั                  และมขีอ้สงัเกตวา่กรุงเทพมหานครควรก ากบัดแูลหรอืก าหนดมาตรการ
เพิม่เตมิ โดยใหถ้อืปฏบิตัใินการด าเนินการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 

      2.  เรื่องร้องเรียน ให้สอบสวนและขอให้ลงโทษและหรือบงัคบัให้ปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงท า
กบั 

            กรงุเทพมหานคร 
    

นายจรญู  ใยบวั ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่6 ตุลาคม 2558  ร้องเรียนให้สอบสวนและขอให้ 
ลงโทษและหรือบงัคบัให้ปฏิบตัิตามสญัญาซึ่งท ากบักรุงเทพมหานครโดยส านกังานเขตจตุจกัร  ลง
วนัที ่ 20 กนัยายน 2558 ซึง่นายนิพนธ ์คงนุ่น ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิตามโฉนดทีด่นิ 109187 เลขทีด่นิ 976 
และโฉนดที่ดนิ 143405  เลขทีด่นิ 977  เพื่อก่อสรา้งปรบัปรุงรางระบายน ้าและผวิจราจรหรอืถนนใน
ซอยลาดพรา้ว 1 บรเิวณตลาดสวนไผ ่แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  นายจรญู  ใยบวั และผูร้อ้งรวม  6 ราย 
เป็นผูอ้าศยัอยูต่กึแถวบรเิวณตลาดสวนไผ่ ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการท าผดิสญัญาของนายนิพนธ์  คง
นุ่ม  ซึ่งไดฟ้้องคดตี่อศาลแพ่ง ถนนรชัดาภเิษก เพื่อเรยีกเอาค่าเช่าหรอืผลประโยชน์จากผูร้อ้งทัง้ 6 
ราย อยา่งไม่เป็นธรรม  และประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง
พจิารณาด าเนินการตามหนงัสอื             ของส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ลงวนัที ่15 
ธนัวาคม 2558  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวและมมีตใิห้
ม ี

หนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากส านกังานเขตจตุจกัร  และส านกังานเขตจตุจกัรไดม้หีนงัสอืที ่กท 
6507/349 ลงวนัที ่18 มกราคม 2559 ชีแ้จงวา่ไดต้รวจสอบแลว้ สิง่ก่อสรา้ง (ระบบระบายน ้าและผวิจราจร) ที่
กรุงเทพมหานคร 
จดัท าขึน้ในที่ดนิของผูใ้หส้ญัญา ปัจจุบนัยงัเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปใชส้อยไดต้ามปกตไิม่มกีารปิดกัน้กดี
ขวาง              หรอืขดัขวางการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิดงักล่าวจากผูใ้ชท้างสญัจรแต่อย่างใด  แสดงให้
เหน็วา่ ผูใ้หส้ญัญายงัปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ 2 และขอ้ 5 และไมเ่ป็นเหตุทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
กรุงเทพมหานครหรอืประชาชนทัว่ไปในการใชส้อยถนน ทัง้นี้ผูใ้หส้ญัญายงัคงเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ
ดงักล่าวและสงวนกรรมสทิธิต์ลอดไปตามสญัญายนิยอมใหใ้ชส้อยทรพัยส์นิ ขณะน้ีคดฟ้ีองรอ้งอยูร่ะหวา่ง
ไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของศนูยไ์กล่เกลีย่ขอ้พพิาท ศาลแพง่ยงัไม่ไดข้อ้ยุต ิ 
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  คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาจากเอกสารและขอ้เทจ็จรงิทีส่ านกังานเขตจตุจกัรรายงาน
แลว้ ปัจจุบนัถนนยงัเปิดให้ประชาชนทัว่ไปใช้สอยได้ตามปกติไม่มกีารปิดกัน้กีดขวางหรอืขดัขวาง
การใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิแต่อย่างใด แสดงว่าผู้ให้สญัญายงัคงปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าไว้กบั
กรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรยุติเรื่องและรายงานให้ประธานสภากรุงเทพมหานครทราบ 
 
 

3.  เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในซอยรชัดา 32 
   

ชาวบา้นซึง่ไดร้บัความเดอืดรอ้นไดม้หีนังสอืลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2558 รอ้งเรยีนว่า 
มทีีพ่กัอาศยัอยูใ่นซอยรชัดา 32 แยกซอยวนัดขีา้งคอนโดไดมอน ไดร้บัความเดอืดรอ้นอยา่งมากในการ
เดนิทาง 
เขา้ออกในซอย เพราะมรีถจอดเกะกะ ขวางทางเขา้ออก จอดกนัทัง้วนัทัง้คนื ไม่สะดวกในการ
เดนิทางและ 
เลยซอยวนัดเีป็นทางโคง้ถนนกวา้งประมาณ 4 เมตร เจา้ของทีด่นิเคยประกาศจะสรา้งคอนโดมเินียม 
ใบอนุญาตไดร้บัถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่ หรอืใบอนุญาตเดมิทีข่อไวเ้มือ่ 7-8 ปีก่อน ยงัคงใชไ้ดอ้กี
หรอืไม่ หากมกีารสรา้งคอนโดมเินียมเพิม่อกีจะท าใหเ้กดิปัญหาแก่ประชาชน และประธานสภา
กรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง เพือ่โปรดพจิารณาตามหนงัสอืกลุ่มงานญตัติ
และกระทู ้ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2558  
 

 

 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวและมมีตใิหม้หีนงัสอืสอบถาม
ขอ้เทจ็จรงิ                  

จากส านกังานเขตจตุจกัร  และส านกังานเขตจตุจกัรไดม้หีนงัสอืที ่กท 6503/1438  ลงวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์
2559 รายงานวา่ ไดต้รวจสอบตามขอ้รอ้งเรยีนแลว้ ไม่พบโครงการก่อสรา้งอาคารแต่อยา่งใด สว่น
ใบอนุญาตก่อสรา้งตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มอีายุ 1 ปี จากการตรวจสอบไม่
พบว่ามกีารขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้งแต่อยา่งใด  กรณีอาคารชุดไดมอนด ์รชัดาเพลส มผีูพ้กัอาศยั 
จอดรถยนตก์ดีขวาง               ท าความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชนในซอยดงักล่าว ทางคณะกรรมการนิติ
บุคคลอาคารชุด ไดมอนด ์รชัดาเพลส  ไดแ้จง้ ขอความรว่มมอืผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดดงักล่าว ไม่ใหจ้อด
รถกดีขวางทางสญัจร เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของผูใ้ชร้ถยนตใ์นการสญัจรไปมาในซอยดงักล่าวแลว้ 

คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบรายงานขอ้เทจ็จรงิและการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน 

จากส านกังานเขตจตุจกัรแลว้  จงึเหน็สมควรใหย้ตุเิรือ่งและรายงานใหป้ระธานสภากรุงเทพมหานครทราบ 
 

4.  เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของส านักการโยธา 
    

นายสนัตภิทัร พรหมบุตร ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 ขอใหต้รวจสอบการ 
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ปฏบิตัหิน้าทีข่องส านกัการโยธา ซึง่มหีน้าทีอ่อกใบอนุญาตการก่อสรา้งอาคารสงูในเขตกรุงเทพมหานคร 
แต่ไม่เคยสง่เจา้หน้าทีไ่ปตรวจสอบอาคารเหล่านัน้ วา่ปฏบิตัถิูกตอ้งตามเงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตหรอืไม่  
เชน่  กรณีอาคาร เดอะวคิตอรี ่ไฮท ์คอนโดมเินียม ถนนศรอียุธยาซอย 8 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
หยุดการก่อสรา้งมานานหลายปี กระทัง่ใบอนุญาตหมดอาย ุมไิดต้รวจสอบอยา่งละเอยีดกบัส านกังานเขต 
กลบัออกใบอนุญาตต่ออายใุห ้ทัง้ทีส่ านกังานเขตไดส้ัง่ระงบัการก่อสรา้ง เพราะไมม่กีารสรา้งระบบป้องกนั
ฝุ่ นละอองและวสัดุตกหล่นอนัอาจเกดิผลรา้ยต่อประชาชนและเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนศรอียุธยาทีอ่ยูต่ดิกนั 
และประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบ ใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณาด าเนินการตาม
หนงัสอืส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2558  

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดม้กีารประชุมเพือ่พจิารณาเรือ่งดงักล่าวและมมีตใิห้
ม ี

หนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากส านกัการโยธาและส านกังานเขตราชเทว ีสรปุไดด้งันี้ 
1. ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืที ่กท 0907/อ.763 ลงวนัที ่14 มนีาคม 2559 รายงาน 

ขอ้เทจ็จรงิดงันี้  
    ๑.1 การพจิารณาออกใบอนุญาตใหก้อ่สรา้งอาคารสงู ส านกัการโยธาไดป้ฏบิตัติาม 

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๔๔ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การตรวจสอบอาคารทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งกไ็ดก้ าชบัให้
เจา้ของโครงการปฏบิตัติามเงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตฯ อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
หากตรวจพบวา่ไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตฯ กไ็ดม้หีนงัสอืแจง้เตอืนเจา้ของโครงการ หากยงั
ไม่ด าเนินการแกไ้ขกจ็ะสง่เรือ่งใหส้ านกังานเขตด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 

    1.๒ กรณีโครงการ “เดอะ วคิตอรี ่ไฮท ์คอนโดมเินียม” ซอยศรอียธุยา ๘  ถนนศรี
อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีอาคารเดมิไดร้บัอนุญาตใหก้อ่สรา้งอาคารตกึ ๔๐ ชัน้ จ านวน ๑ 
หลงั เพือ่ใชเ้ป็นอาคารพาณิชย-์ส านกังาน-พกัอาศยั-จอดรถยนต ์ในนามบรษิทั คลาส-ว ีจ ากดั ตาม
ใบอนุญาตฯ (แบบ อ.๑)  
เลขที ่๒๐๖/๒๕๓๖ ลงวนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๓๖ ต่อมาบรษิทั โฮมควกิ จ ากดั ไดร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ
พรอ้ม 
 
 
 
 
 
สิง่ปลกูสรา้ง ตามหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย กองบงัคบัคดลีม้ละลาย ๓ ลงวนัที ่๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ (อาคาร
เดมิไดท้ าการก่อสรา้งถงึโครงสรา้งชัน้ที ่๒๙ (เทาเวอร ์B) และโครงสรา้งชัน้ที ่๑๙ (เทาเวอร ์A) หยุด
ก่อสรา้ง    

         บรษิทั โฮมควกิ จ ากดัได้ยื่นขออนุญาตดดัแปลงอาคาร  ตามแบบ ข.๑ เลขรบัที่ 
๒๗๕  

ลงวนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ส านักการโยธา ไดต้รวจสอบแบบทีย่ื่นขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ไม่มสี่วน
ใดขดัพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่เป็นการดดัแปลงอาคารทีย่งัก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ ตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเดมิเลขที ่



 - ๑๐ - 
๒๐๖/๒๕๓๖ ลงวนัที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๖ ตามเงื่อนไขในกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์การออก
ใบอนุญาตก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารส าหรบัอาคารที่ได้รบัผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งยงัก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็                     พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอาคารที่ขออนุญาตมแีนวอาคาร
ตรงตามขอบเขตของแนวอาคารเดมิตามที่เคยได้รบัอนุญาตฯ จงึได้พจิารณาออกใบอนุญาตดดัแปลง
อาคารให้บรษิทั โฮมควกิ จ ากดั ตามใบอนุญาตฯ เลขที่ ๗๔/๒๕๕๖                ลงวนัที่  ๑๒ มนีาคม 
๒๕๕๖ สิน้อายุวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๕๘     

         ส านกัการโยธา ไดต้รวจสอบพบวา่อาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตฯ ไม่มมีาตรการป้องกนั
วสัด ุ

รว่งหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  จงึไดม้หีนงัสอืที ่กท ๐๙๐๗/อ. ๑๖๓๐  ลงวนัที ่๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  แจง้ส านกังานเขตราชเทวดี าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ และมหีนงัสอืที ่กท ๐๙๐๗/ อ. 
๑๖๒๙  ลงวนัที ่๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  แจง้กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั โฮมควกิ จ ากดั  ใหด้ าเนินการ
ตดิตัง้มาตรการป้องกนัวสัดุ              รว่งหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตามกฎกระทรวงฯ    

         ส านกัการโยธา ไดเ้ขา้ตรวจสอบอาคารเป็นประจ าทุกเดอืน และไดม้หีนงัสอืที ่กท  
๐๙๐๗/อ. ๒๙๓๙ ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  ถงึส านกังานเขตราชเทวขีอทราบผลการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่ มหีนงัสอืที ่๐๙๐๗/อ. ๒๙๔๐  ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  แจง้ส านกัเทศกจิ
ตดิตามตรวจสอบการด าเนินคดอีาคารของส านกังานเขตราชเทวอีกีทางหนึ่ง และมหีนงัสอืที ่กท  ๐๙๐๗/
อ. ๒๙๓๘  
ลงวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ แจง้กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั โฮมควกิ จ ากดั วา่ยงัไม่ไดต้ดิตัง้มาตรการ
ป้องกนัวสัดุร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

         ส านกังานเขตราชเทวไีดม้หีนงัสอื ที ่กท ๗๑๐๓/๖๘๗๓ ลงวนัที ่๔ ธนัวาคม 
๒๕๕๗  

แจง้บรษิทั โฮมควกิ จ ากดั ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิมาตรการป้องกนัฝุ่ นละอองและอนัตรายจากการก่อสรา้ง และ
ไดม้หีนงัสอื ที ่กท ๗๑๐๓/๖๒  ลงวนัที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘  รายงานวา่อยูร่ะหวา่งตดิตามผลการแกไ้ข
มาตรการป้องกนัวสัดุร่วงหล่นและฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย 

         บรษิทั โฮมควกิ จ ากดั ไดย้ืน่ขอต่ออายุใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามแบบ ข. ๕  
เลขรบัที ่๒๗ ลงวนัที ่๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ ส านกัการโยธาไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการ
ยืน่ขออนุญาตต่ออายใุบอนุญาตดดัแปลงอาคารดงักล่าวแลว้ เหน็วา่ครบถว้นและถูกตอ้งตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกกระทรวง ฉบบัที ่๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กม็ไิดม้ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขหา้มต่ออายใุบอนุญาตฯ 
กรณีทีเ่จา้ของอาคารอยูร่ะหวา่งถูกด าเนนิคด ีส านกัการโยธาจงึไดพ้จิารณาต่ออายุใบอนุญาต (ครัง้ที ่๑) 
ใหก้บับรษิทั โฮมควกิ จ ากดั ตามใบอนุญาตเลขที ่ต.๓๗/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิน้อายุ
วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๐  สว่นกรณีทีบ่รษิทัฯ                  ไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตฯ เรือ่ง 
มาตรการป้องกนัวสัดุร่วงหล่นและฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย ย่อมถอืเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ส านกัการโยธาไดม้หีนงัสอืแจง้บรษิทัฯ    ใหด้ าเนินการแกไ้ขและมหีนงัสอื
แจง้ส านกังานเขตราชเทวดี าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ส านกังานเขตราชเทวไีด ้
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ด าเนินการออกค าสัง่ให้ระงบัการก่อสร้างฯ (แบบ ค.๕) ค าสัง่ห้ามใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ฯ                   (แบบ ค.๖) ค าสัง่ใหด้ าเนินการแกไ้ขและใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตฯ (แบบ ค.๑๒) และได้
ลงบนัทกึประจ าวนัทีส่ถานตี ารวจนครบาลพญาไท คดอีาญา ที ่๘๘๓/๒๕๕๘ ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ หากบรษิทัฯ จะด าเนินการดดัแปลงอาคารต่อไป จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขตามค าสัง่ทางปกครอง
ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหค้รบถว้นก่อน ดงันัน้ยอ่มถอืวา่ส านกัการโยธาไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ครบถว้นแลว้ ทัง้นี้ ส านกัการโยธา มหีนงัสอื ที ่กท ๐๙๐๗/อ. ๒๘๘ ลงวนัที ่๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ แจง้
นายสนัตภิทัร พรหมบุตร เพือ่ทราบแลว้ 
  2. ส านกังานเขตราชเทวไีดม้หีนงัสอืที ่กท 7103/2993 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2559 
รายงานขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    2.1 กรณีการด าเนินการตามค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ ค าสัง่ใหร้ะงบัการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง 

อาคารฯ (แบบ ค.5) ค าสัง่หา้มใชอ้าคารหรอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารฯ (แบบ ค.6) และค าสัง่ให้
ด าเนินการแกไ้ขและยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารฯ  (แบบ ค. 12) นัน้ ปรากฏวา่เจา้ของอาคารยงั
มไิดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัวสัดุร่วงหล่นและฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายแต่อยา่งใด ส านกังานเขตราชเทวไีด้
ด าเนินการแจง้ความกล่าวโทษใหส้ถานตี ารวจนครบาลพญาไทด าเนนิการฐานฝ่าฝืนค าสัง่ 
      2.2 กรณีการด าเนินคดอีาญา กรณีฝ่าฝืนค าสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่และมไิดจ้ดัใหม้ี
มาตรการป้องกนัวสัดุร่วงหล่นและฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย ส านกังานเขตราชเทวไีดม้หีนงัสอืแจง้สถานี
ต ารวจ            นครบาลพญาไท เพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ ตามส าเนารายงานประจ าวนั
เกีย่วกบัคด ีลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2558 และหนงัสอืที ่กท 7103/1961 ลงวนัที ่29 เมษายน 2559 ขอ
ทราบผลความคบืหน้า คดอีาคาร 
      2.3 ปัจจุบนัอาคารเดอะ วคิตอรี ่ไฮท ์คอนโดมเินียม ยงัมไิดม้กีารก่อสรา้งในสว่น
โครงสรา้งเพิม่เตมิ ส านกังานเขตราชเทวไีดต้ดิตามผลการด าเนินการขัน้ตอนของพระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคาร  พ.ศ. 2522 อย่างต่อเนื่องและไดก้ าชบัใหเ้จา้หน้าทีเ่รง่รดัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีทุ่กขัน้ตอน  
  คณะกรรมการฯ ไดร้บัทราบผลการด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีข่องส านกัการโยธาและ
ส านกังานเขตราชเทวแีลว้ เหน็สมควรยตุเิรือ่งและรายงานให้ประธานสภากรุงเทพมหานครทราบ
ต่อไป 
 
 
          5. เรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนจากการรือ้ถอนอาคารเก่าเพ่ือเปิดทางเข้าคอนโดมิเนียม                                  
              ซอยนราธิวาสราชนครินทร ์14 เขตสาทร 
 
                      คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งขอความเป็นธรรมจากประชาชน ซึง่
ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการรือ้ถอนอาคารเก่า 3 ชัน้ จ านวน 5 หอ้ง ในซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์14 
เขตสาทร ท าใหต้กึแถว 3 ชัน้ จ านวน 2 หอ้ง ทีอ่ยูต่ดิกนัไดร้บัผลกระทบจากแรงสัน่สะเทอืน เกดิฝุ่ น
ละอองรบกวนการอยูอ่าศยั เกดิรอยรา้วและการทรุดตวัของอาคาร   
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                      คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตสาทรประชุมเพือ่รายงานขอ้เทจ็จรงิ สรุปวา่
ส านกั               การโยธาไดอ้นุญาตใหบ้รษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ก่อสรา้งอาคารตกึ 
24 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็นอาคารชุดอยูอ่าศยั 268 หอ้ง พาณิชย ์(รา้นคา้ 1 หอ้ง) สระว่ายน ้า - 
จอดรถยนต ์ทีซ่อยนราธวิาสราชนครนิทร ์14 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร 
ขณะท าการกอ่สรา้งไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากศูนยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขก์รุงเทพมหานคร 1555 วา่การ
ก่อสรา้งมไิดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนั 
 
 
 
 
 
ฝุ่ นละอองและอุบตัภิยัอย่างครบถว้น ส านกังานเขตสาทรไดต้รวจสอบแลว้ และไดม้คี าสัง่ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ใหร้ะงบัการก่อสรา้งอาคารฯ ตามแบบ ค. 5 หา้มใชอ้าคารฯ 
ตามแบบ ค.6 มหีนงัสอืถงึผูก้ ากบัการสถานีต ารวจนครบาลยานนาวาใหด้ าเนินคดกีบับรษิทั เจา้พระยา
มหานคร จ ากดั (มหาชน) วศิวกรผูค้วบคมุงานและสถาปนิกผูค้วบคุมงาน เนื่องจากกระท าผดิไปจากวธิกีาร
หรอืเงือ่นไขแนบทา้ย 
                      ส านกังานเขตสาทรไดอ้นุญาตใหบ้รษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) รือ้ถอน
อาคารตกึแถว 3 ชัน้ จ านวน 5 หอ้ง (เลขที ่15/7, 15/8, 15/10 และ 15/11) โดยมบีรษิทั ไดมอน แมกซ ์
จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการรือ้ถอน ต่อมานางสาววรกมล จาดนิลหรอืทองอนิทร ์เจา้ของอาคารเลขที ่18 ซึง่
อยูด่า้นขา้งอาคารทีจ่ะท าการรือ้ถอน ไดร้อ้งเรยีนวา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการรือ้ถอนอาคารและไดไ้ป
แจง้ความวา่ไดร้บัความเสยีหายจากการรือ้ถอนอาคารทีส่ถานตี ารวจนครบาลยานนาวา ส านกังานเขต
สาทรไดไ้ปตรวจสอบและมคี าสัง่ใหร้ะงบัการรือ้ถอนฯ (แบบ ค.5) ค าสัง่หา้มใชอ้าคารฯ (แบบ ค.6) ค าสัง่
ใหด้ าเนินการแกไ้ขฯ (แบบ ค.13) และมหีนงัสอืถงึผูก้ ากบัการสถานีต ารวจนครบาลยานนาวา เพือ่
ด าเนินคดกีบับรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไดมอน แมกซ ์จ ากดั นายชรนิทร ์อทิธวิ
รพงศ ์วศิวกรผูค้วบคุมงาน แต่บรษิทัฯ ยงัไม่หยดุด าเนินการ จงึไดม้กีารเปรยีบเทยีบปรบัและหยุด
ด าเนินการแลว้ ส านกังานเขตสาทรไดใ้หบ้รษิทัฯ จดัท าแผนการรือ้ถอนตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้งมาให้
พจิารณา 
                      ประเดน็การชดใชค้า่เสยีหายบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และผู้
รอ้งเรยีนไดส้รุปขอ้ตกลงเป็นทีพ่อใจทัง้ 2 ฝ่าย ดงันี้ 
                      1. ซ่อมแซมอาคารเลขที ่15/12, 15/13 และศาลเจา้ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
                      2. กรณีนางสาววรกมล จาดนิลหรอืทองอนิทร ์ไดร้บัคา่เสยีหาย 500,000 บาท และคา่
รกัษาพยาบาลของมารดาทีเ่จบ็ป่วยตามใบรบัรองแพทย ์
                      3. กรณีนายสชุาต ิวรรณโชคทวทีรพัย ์ไดร้บัคา่เสยีหาย 50,000 บาท และค่าซ่อมแซม
เตาเผาของศาลเจา้ 8,000 บาท  
                      4. กรณีนางบุญมา ศศวิงศภ์กัด ีไดร้บัคา่ขดัสแีละเคลอืบเงารถยนต ์2,000 บาท คา่
รกัษาพยาบาล 1,039 บาท 
                      5. กรณีนายวโิรจน์ แป้นสขุเยน็ และนางสภุทัรา อุดมกจิโอฬาร จะแกไ้ขทางเดนิ
บรเิวณหน้าบา้นใหก้วา้งไมน้่อยกวา่ 75 เซนตเิมตร 



 - ๑๓ - 
                      คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ในการด าเนินการรือ้ถอนอาคารในสว่น
ทีเ่หลอืควรดแูลตรวจสอบและก าชบัเจา้ของโครงการใหด้ าเนินการตามขอ้ตกลงและมคีวามระมดัระวงัใน
เรือ่งความปลอดภยั เพือ่ไม่ใหเ้กดิปัญหารอ้งเรยีนเพิม่ขึน้อกี 
 

6. เรื่องร้องเรียน การอนุญาตก่อสร้างอพารท์เม้นทส์งู 7 ชัน้ เขตบางแค 
 
                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งเรยีนจากผูซ้ือ้บา้นจดัสรรโครงการศุภวร
รณ 1 ซอย 82 ถนนเพชรเกษม เขตบางแค วา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการกระท าของนางเจอืจนัทร ์ศรี
เรอืงสกุล และหา้งหุน้สว่นจ ากดั กจิการและครอบครวั เจา้ของโครงการ ซึง่จดัสรรทีด่นิประมาณ 200 
แปลง เป็น              บา้นเดีย่วและทาวน์เฮา้ส ์โดยแจง้ใหผู้ซ้ือ้ทราบวา่ไดจ้ดัใหม้สีาธารณูปโภค เชน่ 
ถนน ทอ่ระบายน ้า เสาไฟฟ้า  
สวนสาธารณะ สนามเดก็เล่น ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนตัง้เป็นนติบิุคคลเมือ่วนัที ่11 มถิุนายน 2517 ในปี 
2557 พวกผูซ้ือ้บา้นไดไ้ปขอจดทะเบยีนนิตบิุคคล จงึไดท้ราบวา่เจา้ของโครงการมไิดด้ าเนินการขอ
อนุญาต 
 
 
 
 
 

จดัสรรทีด่นิตามกฎหมาย ต่อมาทีต่ัง้โครงการมคีวามเจรญิมากขึน้ เจา้ของโครงการไดน้ าทีด่นิสว่นทีเ่ป็น
สาธารณูปโภคไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั และยงัด าเนินการก่อสรา้งอพารต์เมน้ตใ์หเ้ชา่สงู 7 ชัน้ ซึง่ไดข้อ
อนุญาตก่อสรา้งประมาณ พ.ศ. 2540 แต่ยงัมไิดท้ าการก่อสรา้งและไดข้อต่อใบอนุญาตตลอดมา  
                     ผูร้อ้งเรยีนไดม้หีนงัสอืขอความเป็นธรรมไปยงัเจา้พนกังานทีด่นิกรุงเทพมหานคร สาขา            
หนองแขม และรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย (นายสธุ ีมากบุญ) ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทยไดม้หีนงัสอืแจง้ผูร้อ้งวา่ นางเจอืจนัทร ์ศรเีรอืงสกุล ท าการจดัสรรทีด่นิโดยมไิดร้บัอนุญาต แต่
ถงึแก่กรรมแลว้ ความผดิอาญาย่อมระงบัไปและใหเ้จา้พนกังานทีด่นิกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม 
ด าเนินการแจง้ความรอ้งทุกขก์ล่าวโทษกบัหา้งหุน้สว่นจ ากดั กจิการและครอบครวั  นางสาวสภุาพร  ศรี
เรอืงสกุล    นางสาวชนาทพิย ์                 ศรเีรอืงสกุล และนางสาวสลลิ ศรเีรอืงสกุล ซึง่เป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ ฐานท าการจดัสรรทีด่นิโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิ และแนะน าใหไ้ปใช้
สทิธทิางศาลเพือ่พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิวา่ทีด่นิดงักล่าวตกเป็นภาระจ ายอมเพือ่ประโยชน์ของทีด่นิแปลงยอ่ย
ต่อไป 
                     คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถามขอ้เทจ็จรงิจากส านกัการโยธาและส านกังานเขต
บางแค ไดร้บัการชีแ้จงสรุปไดว้า่ 
                     คณะอนุกรรมการคุม้ครองผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรกรุงเทพมหานครไดเ้คยพจิารณากรณี
ดงักล่าวแลว้ และไดม้มีตทิีป่ระชุมใหย้ตุใินประเดน็กรณีเจา้ของโครงการหมูบ่า้นศุภวรรณ 1 น าทีด่นิที่
สญัญาวา่จะท าสวนสาธารณะและสนามเดก็เล่นไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั เนื่องจากโครงการหมูบ่า้นศุภวร
รณ 1 เป็นโครงการทีม่ไิดร้บัอนุญาตใหท้ าการจดัสรรทีด่นิ จงึไม่มแีผนผงัโครงการทีแ่สดงว่าบรเิวณ
ดงักล่าวจดัท าไวเ้พือ่ประโยชน์อะไร และไม่ปรากฏหลกัฐานวา่เจา้ของโครงการมกีารจดัท าเป็นค ามัน่หรอื



 - ๑๔ - 
โฆษณาว่าจะจดัใหม้สีาธารณูปโภคประเภทสวนสาธารณะ หรอืสนามเดก็เล่นแต่อย่างใด กรณีนี้จงึเป็น
เรือ่งทีผู่ร้อ้งเรยีนทีจ่ะไปใชส้ทิธทิางศาลเพือ่พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิวา่ทีด่นิบรเิวณดงักล่าวตกเป็นการจ ายอม
เพือ่ประโยชน์ทีด่นิแปลงยอ่ยต่อไป สว่นอาคารไดร้บัอนุญาตใหท้ าการก่อสรา้งเป็นอาคารสงู 7 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็นอาคารพกัอาศยั ในนามหา้งหุน้สว่นจ ากดั กจิการและครอบครวั ตาม
ใบอนุญาตเลขที ่1541/2537 ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2537 สิน้อายุวนัที ่8 สงิหาคม 2538 ต่ออายใุบอนุญาต
ครัง้ที ่1 ตามใบอนุญาตเลขที ่2000/2538 ลงวนัที ่13 กนัยายน 2538  
สิน้อายุวนัที ่13 กนัยายน 2539 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 ตามใบอนุญาตเลขที ่1951/2539 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2539 สิน้อายวุนัที ่14 พฤศจกิายน 2540 ต่ออายใุบอนุญาตครัง้ที ่3 ตามใบอนุญาตเลขที ่
222/2541 ลงวนัที ่2 มนีาคม 2541 สิน้อายุวนัที ่2 มนีาคม 2542 ตอ่อายใุบอนุญาตครัง้ที ่4 ตาม
ใบอนุญาตเลขที ่600/2542 ลงวนัที ่30 สงิหาคม 2542 สิน้อายุวนัที ่30 สงิหาคม 2543 และผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตมไิดย้ืน่ต่ออายุใบอนุญาตฯ ซึง่อาคารดงักล่าวไดม้กีารตอกเสาเขม็แลว้เสรจ็ และหยุดท าการ
ก่อสรา้งจนถงึปัจจุบนั ต่อมาหา้งหุน้สว่นจ ากดั กจิการและครอบครวั ไดย้ืน่แบบขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 
ตามแบบ ข.1  
เลขที ่267 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2555 และไดร้บัอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที ่15/2557  ลงวนัที ่26 
กุมภาพนัธ ์2557 สิน้อายุวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 ซึง่ไดม้กีารต่ออายใุบอนุญาตครัง้ที ่1 ตาม
ใบอนุญาตเลขที ่ต.61/2558 ลงวนัที ่18 มถิุนายน 2558 สิน้อายุวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2559 การพจิารณา
อนุญาตใหด้ดัแปลงอาคารเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาต
ก่อสรา้งอาคารหรอืดดัแปลงอาคารส าหรบัอาคารทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกจิของประเทศ 
ซึง่ยงัก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ พ.ศ. 2552 อาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตมขีนาดพืน้ทีป่กคลุมดนิ พืน้ทีอ่าคารและ
ความสงูเทา่เดมิ อาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
เนื่องจากไดร้บัอนุญาตก่อนที ่
ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรอืกจิการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนทีต่อ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2539) มผีลบงัคบัใช ้ 
 
 
 
 

                    คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ควรมหีนงัสอืสอบถามส านกังานทีด่นิ
กรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม วา่ไดม้กีารแจง้ความรอ้งทุกขก์ล่าวโทษหา้งหุน้สว่นจ ากดั กจิการและ
ครอบครวัแลว้หรอืไม่ และจากการตดิตามความคบืหน้า อยูร่ะหวา่งการจะไปแจง้ความรอ้งทุกข ์ ซึง่
คณะกรรมการฯ จะไดร้ายงานใหท้ราบตอ่ไป 
 
                 7. เรื่องร้องเรียน การก่อสร้างอาคารตึกขนาดใหญ่ก่อความเดือดร้อนแก่บา้นเรือน
ใกล้เคียง  
                     (ซอยองครกัษ์ 5) 

 คุณกลัยา วนัชนัซื่อ ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่19 ตุลาคม 2558 รอ้งเรยีนวา่ในซอยองครกัษ์ 5 
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ถนนสามเสน 28 เขตดุสติ มกีารก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่ผดิพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารและประเดน็
อื่นๆ ดงันี้ 
  1. ปลกูสรา้งอาคารพกัอาศยัขนาดใหญ่ 6 ชัน้ ใหเ้ชา่ อยู่อาศยัได ้350-400 คน รอบอาคาร
แนวรน่ไม่เกนิ 2 ฟุต เวลาเกดิเพลงิไหมไ้ม่สามารถหนีได ้
  2. ท าการก่อสรา้งอาคารทัง้ภายนอก ภายใน ไมเ่ป็นไปตามแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต แต่ละชัน้
แบ่ง              ซอยหอ้งจ านวน 50-60 หอ้ง เจา้หน้าทีเ่ขตดุสติและส านกัการโยธาไม่เคยมาตรวจสอบ 
  3. ซอยองครกัษ์ 5 ถนนกวา้งประมาณ 2 เมตร ส านกังานเขตดุสติและส านกัการโยธา 
อนุญาตใหก้่อสรา้งอาคารตกึ 5-6 ชัน้ บวกดาดฟ้า พืน้ที ่150 ตารางวา 300 กวา่หอ้งไดอ้ย่างไร 
  4. ทุบท าลายถนนสาธารณะเพือ่ตดิตัง้มเิตอรน์ ้าประปา เจา้หน้าทีเ่ขตดุสติและผูอ้ านวยการเขต
ไม่เคยออกมาตรวจสอบดแูล 
  5. ลกัลอบน าชาวต่างชาตเิขา้เมอืงผดิกฎหมาย มาท าการก่อสรา้งอาคาร 

ประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณาตาม
หนงัสอื 

กลุ่มงานญตัตแิละกระทู ้ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2558  
  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดม้หีนงัสอืถงึส านกังานเขตดุสติตามหนงัสอืที ่กท 
0100.1/268 ลงวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2559 เพือ่ขอใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารและแบบพมิพเ์ขยีว และคณะ
กรรมการฯ ไดเ้ชญิผู้อ านวยการเขตดุสติมาร่วมประชุมเมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 2559   โดยว่าที่ร้อยตร ีสม
สทิธิ ์คงธนสารสทิธิ ์ผู้อ านวยการเขตดุสิตได้รายงานว่า เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ส านักงาน
เขตดุสิตได้อนุญาตให้                  นางกฤติกา เลศิเกียรติพานิชย์ ก่อสร้างอาคารตึก 5 ชัน้ พื้นที่
ใช้สอย 1,694 ตารางเมตร 1 หลงั ในซอยองครกัษ์ 5 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ ต่อมา
เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2558 นายสมหมาย สมศร ีไดร้อ้งเรยีนไปยงัผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร วา่
การตอกเสาเขม็ท าใหอ้าคารบา้นเรอืนใกลเ้คยีงแตกรา้วและทรุดตวั และส านักงานเขตดุสติไดไ้ป
ตรวจสอบบรเิวณใกลเ้คยีง ไม่พบอาคารแตกรา้วหรอืทรุดตวั จงึไดท้ าหนงัสอืชีแ้จงผูร้อ้ง แต่ไมส่ามารถ
หาทีอ่ยูข่องผูร้อ้งได ้และเมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2558 ไดม้กีารรอ้งเรยีนไปยงัประธานสภา
กรุงเทพมหานครในประเดน็เดยีวกนั  
      ต่อมาเมือ่วนัที ่30 ตุลาคม 2558 คุณกลัยา วนัชนัซื่อ ไดร้อ้งเรยีนไปยงัเลขานุการ
ผูว้า่-ราชการกรุงเทพมหานคร วา่การกอ่สรา้งอาคาร 6 ชัน้ มคีนต่างชาตหิลบหนเีขา้เมอืงมาท างาน
ก่อสรา้งแบบ                                        ผดิกฎหมาย ส านกังานเขตดุสติไดป้ระสานสถานตี ารวจ
นครบาลสามเสนเขา้ไปตรวจสอบแลว้ และไดท้ าหนงัสอืเพือ่ชีแ้จงผูร้อ้ง แต่จากการตรวจสอบฐานขอ้มลู
ทะเบยีนราษฎร ์ไม่ปรากฏชือ่คุณกลัยา วนัชนัซื่อ        ในสว่นทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตดุสติไดไ้ปตรวจสอบ 
และพบวา่อาคารดงักล่าวไดก้่อสรา้งผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต ดงันี้ 

    1) พืน้ทีห่อ้งแต่ละหน่วยใชเ้พือ่อยูอ่าศยั ตามแบบตอ้งไมน้่อยกวา่ 20 ตารางเมตร 
ก่อสรา้งจรงิไม่ถงึ 20 ตารางเมตร 

    2) ทางเดนิภายในอาคาร ความกวา้งตามแบบ 1.50 เมตร ก่อสรา้งจรงิ 1.20 เมตร  
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    3) ชัน้ดาดฟ้า หลงัคาโครงสรา้งเหลก็ตามแบบสงู 0.50 เมตร ก่อสรา้งจรงิสงู 1.80 

เมตร 
    4) ต าแหน่งบนัได ตามแบบบนัไดหลกัอยู่ด้านทศิตะวนัตก ก่อสร้างจรงิอยู่ด้าน

ทศิใต้ บนัไดหนีไฟตามแบบกวา้ง 1.50 เมตร ก่อสรา้งจรงิ 1.20 เมตร 
    เนื่องจากอาคารดงักว่างอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและขดัต่อขอ้บญัญตัิ

กรุงเทพมหานคร        เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และแกไ้ขเพิม่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 ส านกังานเขตดสุติจงึมคี าสัง่ ค.5 ใหร้ะงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 40 (1) (กรณีกระท าผดิไปจากทีไ่ดร้บัอนุญาต) ค าสัง่ ค.6 หา้มใช้
หรอืเขา้ไปใชส้ว่นใดๆ ของอาคารหรอืบรเิวณอาคาร ตามมาตรา 40 (2) (กรณีการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร กระท าผดิไปจากทีไ่ดร้บัใบอนุญาต) และค าสัง่ ค.12 ใหด้ าเนินการแกไ้ขและ
ใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่
กระท าใหผ้ดิไปจากทีไ่ดร้บัอนุญาต) โดยไดต้ดิประกาศค าสัง่ ค.5, ค.6 และค.12 บรเิวณที่ก่อสร้าง
อาคารและเจ้าของอาคารได้รบัทราบค าสัง่แล้ว นอกจากนี้ ส านักงานเขตดุสติไดม้หีนังสอืที่ กท 
4603/1361 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2559 ถงึผูก้ ากบัการสถานีต ารวจ     นครบาลสามเสน แจง้ความรอ้งทุกข์
ใหด้ าเนนิคดตีามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารกบันางกฤตกิา เลศิเกยีรตพิานชิยใ์นกรณีการออกค าสัง่ ค.12 
แลว้จะตอ้งแกไ้ขภายใน 30 วนั หากไม่ปฏบิตัติามส านักงานเขตดุสติจะออก                 ค าสัง่ใหร้ือ้
ถอนสว่นทีผ่ดิ ด าเนินการปรบัรายวนัและสง่เรือ่งด าเนินคดตี่อไป      
  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิและการด าเนินการของ
ส านกังานเขตดุสติแลว้ แต่เนื่องจากยงัอยู่ในระหว่างระยะเวลาด าเนินการตามกฎหมาย เหน็สมควรให้
ส านักงานเขตดุสติตดิตามและด าเนินการตามกฎหมายอยา่งต่อเนื่องและรายงานความคบืหน้าให้
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 

 
8.  เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอรติ์ดตัง้ไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 
 

  ผูใ้ชน้ามวา่ “ประชาชนผูเ้สยีภาษ”ี ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559  รอ้งเรยีน 
ขอให้ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ตดิตัง้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในโครงการ  Box  Space  
Ratchayothin                   ตดิธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ ถนนรชัดาภเิษก เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร โดยน าตูค้อนเทนเนอรม์าประกอบกจิการคา้ และประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบ
ใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณา 
ตามหนงัสอืกลุ่มงานญตัตแิละกระทู ้ที ่38/2559 ลงวนัที ่21 มนีาคม 2559 

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิส านกังานเขตจตุจกัรมาร่วมประชุม  เพือ่
รายงาน 

ขอ้เทจ็จรงิ นายเทวฤทธิ ์เครอืมณี ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการเขตจตุจกัร  รายงานวา่บรษิทั รชัโยธนิ ทาวเวอร ์
จ ากดั โดยนายศรชยั  หวงักจิเจรญิสขุ และนางสาวอ าพนั  โภคาพพิฒัน์  ไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งอาคาร
เมือ่วนัที ่                22 กนัยายน 2557 เป็นอาคาร A โครงสรา้งเหลก็ 2 ชัน้ 1 หลงั เพื่อเป็นอาคาร
พาณิชย์ – จอดรถยนต์                         อาคาร B โครงสรา้งเหลก็ 2 ชัน้ 1 หลงั เพื่อเป็นอาคาร
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พาณิชย์ – จอดรถยนต์  และพืน้ทีจ่อดรถ 1 แห่ง                 เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทางเขา้ – ออก 
ต่อมาไดม้กีารก่อสรา้งอาคารโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตประกอบดว้ย 
 1. อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชัน้ ขนาด 10x65 เมตร สูง 3 เมตร จ านวน 1 หลงั                      
(ศนูยอ์าหารดา้นหลงั) โดยก่อสรา้งทบัทีจ่อดรถยนตข์องอาคารเดมิ  
 2. อาคารโครงเหล็ก 1 ชัน้ ขนาด 2.50x12 เมตร สูง 2.90 เมตร จ านวน 5 หลัง                
(ตูค้อนเทนเนอรด์า้นหน้าตดิรมิถนนรชัดาภเิษก)   
 3. อาคารโครงเหล็ก 2 ชัน้ ขนาด 2.50x12 เมตร สูง 5.80 เมตร จ านวน 1 หลงั                             
(ตูค้อนเทนเนอรด์า้นหน้าตดิรมิถนนรชัดาภเิษก)  
 
 
 
 ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
ก าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท รมิถนน
รชัดาภเิษก                      ทัง้สองฟาก ในท้องทีแ่ขวงสามเสนนอก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
และแขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ขอ้ 3 “หา้มมใิหบุ้คคลใดก่อสรา้งหอ้งแถว 
ตกึแถว  อาคารพาณิชย ์ อาคารขนาดใหญ่  โรงมหรสพ  โรงแรม  ศนูยก์ารคา้  คลงัสนิคา้ หรอืโรงงาน
อุตสาหกรรม  ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทัง้สองฟากถนนรชัดาภิเษก ตัง้แต่ทางแยกตดักบั
ถนนอโศก – ดินแดง และถนนเลยีบคลองสามเสนฝัง่เหนือไปทางทศิเหนือจนถงึถนนวภิาวดรีงัสติ”   
 ส านกังานเขตจตุจกัรไดอ้อกค าสัง่ (แบบ ค.3) ใหร้ะงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคารตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรอืใหร้ะงบัการรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง 
ค าสัง่ (แบบ ค.4) หา้มใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารทีอ่าจเป็นภยนัตรายตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง 
หรอืมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีทีก่ารก่อสรา้ง ดดัแปลง เคลื่อนยา้ยหรอืรือ้ถอนอาคารโดยไม่ไดร้บั
ใบอนุญาต)  และค าสัง่ (แบบ ค.10)  
ใหด้ าเนินการแกไ้ขและใหย้ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอนอาคาร หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร
หรอืด าเนินการแจง้ตามมาตรา 43 วรรคหน่ึง (กรณีทีก่ระท าโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาต) เมือ่วนัที ่18 
มนีาคม 2559 โดยไดแ้จง้ใหบ้รษิทั รชัโยธนิ ทาวเวอร ์จ ากดั เจา้ของอาคารทราบแลว้  และหลงัจากออก
ค าสัง่แลว้ไดไ้ปตรวจสอบพบว่ายงัมกีารฝ่าฝืนใช้อาคารอยู่ ส านักงานเขตจตุจกัรจะได้มหีนังสอืถึง
สถานีต ารวจนครบาลท้องที่                  เพื่อแจ้งความด าเนินคดกีบับรษิทั รชัโยธนิ ทาวเวอร ์จ ากดั 
ต่อไป  
  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัทราบการด าเนินการตามกฎหมายของ
ส านกังานเขตจตุจกัรแลว้  แต่ในส่วนของการแจ้งความด าเนินคด ี ควรมกีารตดิตามความคบืหน้าของ
คดแีละส่งส าเนา                      การแจง้ความใหค้ณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 
 

9. เรื่องร้องเรียน กรณีล ารางบริเวณซอยหมอชา (ฉิมพลี 1) เขตตล่ิงชนั ต้ืนเขิน 
 
                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งเรยีนจากประชาชนบรเิวณซอยหมอ
ชา (ฉิมพล ี1) ใกลว้ดัชา่งเหลก็ เขตตลิง่ชนั ตืน้เขนิ อาจท าใหเ้กดิน ้าทว่มขงัได ้คณะกรรมการฯ ไดม้ี
หนงัสอืเชญิส านกังานเขตตลิง่ชนัมารายงานขอ้เทจ็จรงิ และไดร้บัการรายงานวา่ส านกังานเขตตลิง่ชนัได้
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ด าเนินการก าจดัวชัพชืและเปิดทางน ้าไหลบรเิวณทีม่กีารรอ้งเรยีนแลว้ ซึง่น ้าทีไ่หลผา่นจะขึน้ลงตาม
ระดบัน ้า กรณีบา้นเลขที ่113/9 ท าประตปิูดไม่ใหค้นเดนิผา่นเพือ่ลงคลองชกัพระนัน้เป็นทีด่นิสว่นบุคคล
มกีารสงวนสทิธิไ์ว ้และในปัจจุบนัไมม่กีารเดนิทางโดยทางน ้า แต่จะมกีารใชท้างเดนิของการเคหะ
แห่งชาต ิซึง่สรา้งในทีด่นิของทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิแ์ทน  
                     คณะกรรมการฯ รบัทราบการด าเนินการของส านกังานเขตตลิง่ชนัแลว้ และขอให้
ประสานประธานชุมชนเพือ่ท าความเขา้ใจกบัประชาชนต่อไป 
 

10.  เรื่องร้องเรียน การทุบลานช้างเล่นน ้าพขุ้างอาคารหอประชุมสภากรงุเทพมหานคร 

  
หนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์คอลมัน์ “ใตฟ้้ากรุงเทพฯ” ฉบบัวนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เสนอขา่ว 

การทุบลานชา้งเล่นน ้าพ ุ2 ฝัง่ตกึสภากรุงเทพมหานครทีส่รา้งใหม่ บรเิวณศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิ
แดง                 ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใชเ้พือ่ท าหอ้งท างานสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  และประธานสภา
กรุงเทพมหานครไดม้อบใหป้ระธานคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 
พจิารณา 
 
 

  
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิผูอ้ านวยการส านกัการโยธาและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้

รว่ม 
ประชุมพรอ้มลงพืน้ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิบรเิวณทีก่่อสรา้ง  ในวนัองัคารที ่7 มถิุนายน 2559 และไดร้บั
การชีแ้จงดงันี้ 

1. พลตรจี าลอง ศรเีมอืง ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร เหน็วา่ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร  
เสาชงิชา้ มสีภาพแออดั จงึมโีครงการจะยา้ยศาลาวา่การกรุงเทพมหานครมาอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตดนิแดง โดย
ไดเ้ริม่โครงการในระยะที่ 1 ตัง้แต่ พ.ศ. 2538 ในส่วนของหอประชุมสภากรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระยะที่ 3                     เป็นรูปแบบ DIAMOND SHAPE จ านวน 6 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 2 ชัน้ วงเงนิ 
2,400 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2547 - 2553)  ประกอบดว้ยหอ้งประชุมคณะกรรมการ
สามญั 8 คณะฯ ละ 20 ทีน่ัง่ แต่ในปัจจุบนัมีคณะกรรมการสามญั 11 คณะ ท าให้รูปแบบที่ออกไว้ไม่
สามารถรองรบัภาระกิจของคณะกรรมการสามญั คณะกรรมการวสิามญัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
อย่างเตม็ศกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จ าเป็นตอ้งรองรบัเป็นหอ้งท างานของสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครดว้ย  

2. ในปี 2554 ไดม้กีารประชมุรว่มกนัระหวา่งสภากรุงเทพมหานคร ผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานคร  

และส านกัการโยธา วา่สิง่ทีต่อ้งการมอีะไรบา้ง  ปี 2555 ไดอ้อกแบบแลว้สง่ใหส้ภากรุงเทพมหานคร
ขณะนัน้ 
พจิารณา ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมพีืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 4,500 ตารางเมตรขึน้ไป เพือ่รองรบัหอ้งประชุม
คณะกรรมการสามญั 12 คณะ โดยแต่ละหอ้งรองรบัไดไ้ม่น้อยกวา่ 35 ทีน่ัง่  ส านกัการโยธาไดส้ ารวจและหารอื



 - ๑๙ - 
กบัวศิวกรโยธาแลว้ มคีวามเหน็วา่พืน้ทีบ่รเิวณลานน ้าพปุระตมิากรรมชา้ง มพีืน้ทีป่ระมาณ 27 x 27 เมตร 
ซึง่มกีารตรวจรบังานแลว้เมือ่เดอืนมกราคม 2553 มคีวามเหมาะสมในการก่อสรา้งอาคารประกอบดา้นทศิ
เหนือ - ใต ้(North Wing    
และ South Wing) เพราะสามารถเชื่อมต่อกบัอาคารหอประชุมสภาฯ ได ้โดยก่อสรา้งเป็นอาคาร ค.
ส.ล.                        กึง่โครงสรา้งเหลก็สงู 3 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชส้อยอาคารละ 3,000 ตารางเมตร (รวม 2 
อาคาร 6,000 ตารางเมตร) ประกอบดว้ย 

    2.1 ชัน้ล่าง เป็นหอ้งประชุม 3 หอ้ง (2 อาคาร รวม 6 หอ้ง) หอ้งประธานคณะกรรมการ              
อยูข่า้งหอ้งประชุมแตล่ะหอ้ง  

    2.2 ชัน้ที ่2 เป็นหอ้งประชุม 3 หอ้ง (2 อาคาร รวม 6 หอ้ง) หอ้งประธานคณะกรรมการ  
อยูข่า้งหอ้งประชุมแตล่ะหอ้ง  

    2.3 ชัน้ที ่3 เป็นทีท่ างานของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 28 หอ้ง (2 อาคาร รวม 56 
หอ้ง)  

3. ปี 2556 ส านกัการโยธาไดต้ัง้งบประมาณในการก่อสรา้งปรบัปรุงอาคารหอประชุม
สภา- 

กรุงเทพมหานครในวงเงนิ 260 ลา้นบาท  และบรษิทั บางกอกเดค-คอน จ ากดั (มหาชน) ประมลูไดใ้น
วงเงนิ 243.8 ลา้นบาท ตามสญัญาเลขที ่สนย. 24/2559 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2559 ขณะนี้ไดร้ือ้ถอน
ลานน ้าพุเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ในสว่นของประตมิากรรมชา้งไม่ไดร้ือ้ทิง้ แต่จะน าไปเกบ็ไวก้่อนเพือ่น าไป
ตดิตัง้ในสถานที ่                ทีเ่หมาะสมต่อไป  ในสว่นของแผนการใชอ้าคารทาวเวอร ์1 (อาคาร 37 
ชัน้) และอาคารหอประชุมสภาฯ สามารถเปิดใช้งานได้ประมาณต้นปี 2560 ส่วนตวัอาคารประกอบ 
North Wing และ South Wing                         จะแลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2560 ยงัคงเหลอืเนื้อ
งานการตกแต่งภายใน ซึง่ตอ้งด าเนินการต่อไป  
  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้รบัทราบรายงานข้อเท็จจรงิจากส านักการ
โยธา                                  วา่การรือ้ถอนลานน ้าพปุระตมิากรรมชา้งไดพ้จิารณาถงึความจ าเป็นและ
ประโยชน์ของการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นส าคญั                 แต่อย่างไรก็ตามส านักการโยธาควรเร่งรดั
ด าเนินการก่อสร้างปรบัปรุงโครงการก่อสร้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง ใหแ้ลว้เสรจ็
โดยเรว็  เพื่อใหเ้ปิดใชง้านไดส้มบูรณ์แบบ เกดิความคุม้ค่าและ                         เกดิประโยชน์แก่
ทางราชการตอ่ไป 
 
 
 
 
 

11.  เรื่อง การปรบัปรงุห้องผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 

    
สือ่มวลชนไดม้กีารเสนอขา่วการปรบัปรุงหอ้งผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร วงเงนิ 16.5 ลา้น

บาท  
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อยา่งไม่เป็นไปตามระเบยีบ และประธานสภากรุงเทพมหานครไดม้อบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ   ตามหนงัสอืส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที ่กท 0100/783   
ลงวนัที ่7 มถิุนายน 2559   

คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้ชญิผูเ้กีย่วขอ้งประกอบดว้ย หวัหน้าส านกังาน
เลขานุการ 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูอ้ านวยการส านกัการระบายน ้า ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ
กรุงเทพมหานคร และผูอ้ านวยการส านกัการโยธา มาชีแ้จงรายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

1. นางสธุาทพิย ์ สนเอีย่ม  หวัหน้าส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
รายงานวา่ 

ไดม้าด ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558 ในสว่นของการปรบัปรุงหอ้งท างานของคณะผูบ้รหิารฝ่าย
การเมอืงไดค้น้พบหนงัสอื 2 ฉบบั คอื 

1.1 หนงัสอืส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ที ่กท 0200/164 ลง
วนัที ่ 

16 มกราคม 2556 เรื่อง การปรบัปรุงหอ้งท างานของคณะผู้บรหิารฝ่ายการเมอืง ถงึผู้อ านวยการ
ส านัก                   การโยธา แจง้วา่ปลดักรุงเทพมหานครไดม้บีญัชาใหส้ านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานครด าเนินการปรบัปรุงหอ้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่เตรยีมความพรอ้มส าหรบัรองรบั
คณะผูบ้รหิารฝ่ายการเมอืงชุดใหม ่ 
จงึเรยีนประสานมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการตามที่ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การ หนังสอืลงนาม
โดย                       นายธรรมรตัน์  มกุมคีา่  หวัหน้าส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
ในขณะนัน้ 

1.2 หนังสอืฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ที่ กท 0200/193 ลงวันที่ 26 มนีาคม 2557  
เรยีนหวัหน้าส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร วา่ไดป้ระสานงานกบัส านกัการโยธาใน
เบือ้งตน้แลว้ และส านกัการโยธายนิดจีะด าเนินการให ้ โดยขอใหม้หีนงัสอืเรยีนปลดักรุงเทพมหานครเพือ่
โปรดพจิารณาสัง่การ และนายสญัญา จนัทรตัน์ เลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  ไดม้หีนงัสอืที ่
กท 0200/0825  ลงวนัที ่1 เมษายน 2557 เรยีนปลดักรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณามอบหมายใหส้ านกั
การโยธาเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบ ปรบัปรุงและซ่อมแซม  โดยหลงัจากมาด ารงต าแหน่งหวัหน้า
ส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการ-กรุงเทพมหานครแลว้ สภาพหอ้งท างานไมม่กีารเปลีย่นแปลงและไมม่ี
การซ่อมแซมแต่อยา่งใด 
  2. นางทรงลกัษณ์  เกยีรตวิุฒนินท ์ รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร                   
ได้รายงานขอ้เทจ็จรงิกรณีการจดัสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการปรบัปรุง ว่าเนื่องจากกองกลาง 
ส านักปลดักรุงเทพมหานคร ได้มหีนังสอืด่วนที่สุด ที่ กท 0403/1071 ลงวนัที่ 6 มนีาคม 2557 ขอ
ความอนุเคราะหใ์หส้ านกัการโยธาตรวจสอบโครงสรา้งอาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร เสาชงิชา้ และ
ส านกังานเลขานุการผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครได้มหีนังสอื ที่ กท 0200/0825 ลงวนัที ่1 เมษายน 
2557                   เรยีนปลดักรุงเทพมหานคร วา่ไดต้รวจสอบพืน้ทีบ่รเิวณหอ้งท างานผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานคร พบวา่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมห้องเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและห้องผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากฝ้าเพดานห้องน ้าชายช ารุด มนี ้า
หยดจากห้องน ้าชัน้บน เหน็สมควรมอบส านักการโยธาเป็นผูต้รวจสอบ ปรบัปรุงและซ่อมแซม ปลดั
กรุงเทพมหานครไดส้ัง่การใหส้ านกัการโยธาพจิารณาด าเนินการและแจง้กองกลางเพือ่ทราบ  



 - ๒๑ - 
      ส านกัการโยธาไดอ้อกแบบและประมาณการราคาคา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงหอ้งท างาน 
และตดิตัง้ครภุณัฑ ์รวมเป็นเงนิ 16,550,000 บาท และไดม้หีนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่กท 0901/40 ลงวนัที่ 9 
มกราคม 2559 เพื่อขออนุมตัจิดัสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 

    ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานครไดต้ดิตามการใชจ้่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
2559 ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ปรากฏวา่ส านกัการระบายน ้ามงีบประมาณโครงการ
ต่างๆ ซึง่ก่อหนี้ผกูพนัแลว้มงีบประมาณคงเหลอื ดงันี้                    
      2.1 โครงการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.(สมอยดึดา้นหลงั) คลองหวัหมากจากถนนกรุงเทพ
กรฑีาถงึจุดที่ก าหนดให้ไปทางถนนกรุงเทพ - ชลบุรสีายใหม่ หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง 
(ค่าที่ดนิ) ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี (2557 - 2559) งบประมาณ 79,250,000 บาท ไดร้บังบประมาณปี 
2557 เป็นเงนิ 8,018,000 บาท เบกิจ่ายหมดแลว้   ปี 2558 มไิดต้ัง้งบประมาณไว ้ปี 2559 ไดร้บั
งบประมาณ                เป็นเงนิ 71,232,000 บาท  แตเ่นื่องจากในปี 2558 ผูร้บัจา้งมผีลการด าเนินงาน
เรว็กวา่แผนฯ จงึไดร้บัจดัสรรงบประมาณ เป็นเงนิ 11,207,280 บาท  และไดเ้บกิจ่ายหมดแลว้ ในปี 2559 
จะตอ้งเบกิจ่ายครบตามสญัญา เป็นเงนิ 60,024,720 บาท  ท าใหค้งเหลอืงบประมาณ 11,207,280 บาท 

    2.2 โครงการก่อสรา้งสถานีสูบน ้า เขื่อน ค.ส.ล. กนัน ้าลน้และประตูระบายน ้าล า
ราง                

แยกคลองหนองบอนบรเิวณซอยอ่อนนุช 70/1 ซอยหมู่บา้นเสร ีหมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรา้ง                    (คา่ทีด่นิ) ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2557 - 2559) งบประมาณ 10,580,000 
บาท ไดร้บังบประมาณ            ปี 2557 เป็นเงนิ 1,000,000 บาท เบกิจ่ายหมดแลว้  ปี 2558  มไิดต้ัง้
งบประมาณไว ้  ปี 2559 ไดร้บังบประมาณ 9,580,000 บาท  แต่เนื่องจากในปี 2558  ผูร้บัจา้งมผีลการ
ด าเนินงานเรว็กวา่แผนฯ จงึไดร้บั 
จดัสรรงบประมาณ เป็นเงนิ 9,451,620 บาท  ขณะนี้โครงการด าเนินการแลว้เสรจ็ และค านวณค่างาน                 
ทีท่ าไดจ้รงิเป็นเงนิ 10,451,620 บาท  โดยไดเ้บกิจ่ายจากงบประมาณปี 2557 - 2558  เป็นเงนิ 
10,451,620 บาท  ดงันัน้งบประมาณปี 2559 จ านวนเงนิ 9,580,000 บาท  จงึไม่มคีวามจ าเป็นตอ้ง
เบกิจ่าย และไดโ้อนไปด าเนนิการรายจ่ายอื่น เป็นเงนิ 1,000,000 บาท คงเหลอืงบประมาณ 8,580,000 
บาท   

    ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานครไดป้ระสานส านกัการระบายน ้าโอนงบประมาณ 
ปี 2559 ตามขอ้ 2.1 จ านวน 11,207,280 บาท และตามขอ้ 2.2 จ านวน 5,342,720 บาท รวมเป็นเงนิ 
16,550,000 บาท ไปตัง้รายการจา่ยใหม่ทีส่ านกัการโยธา 
    3. นางวาสนา  ศลิป์เบญ็จพร  ผูอ้ านวยการกองระบบคลอง ส านกัการระบายน ้า ได้
รายงานวา่  
ในปีงบประมาณ 2559 ส านักการระบายน ้าได้โอนงบประมาณเหลอืจ่ายโครงการก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล.                   
(สมอยดึดา้นหลงั) คลองหวัหมากจากถนนกรุงเทพกรฑีาถงึจุดทีก่ าหนดใหไ้ปทางถนนกรุงเทพ - ชลบุรี
สายใหม ่ 
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จ านวน 11,207,280 บาท  และโครงการก่อสรา้งสถานีสูบน ้า เขื่อน ค.ส.ล. กนัน ้าลน้และประตูระบาย
น ้าล ารางแยกคลองหนองบอนบรเิวณซอยอ่อนนุช 70/1 ซอยหมู่บ้านเสร ีจ านวน 5,342,720 บาท                          
รวมเป็นเงนิ 16,550,000 บาท ไปตัง้รายการจ่ายใหม่ทีส่ านกัการโยธา เพือ่ปรบัปรุงหอ้งท างานผูบ้รหิาร
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทัง้ 2 โครงการมกีารจดัสรรงบประมาณในปี 2558 เพือ่จ่ายใหผู้ร้บัจา้งซึง่
ท างานแลว้เสรจ็ จงึท าใหม้งีบประมาณเหลอืจ่ายในปี 2559  
  4. นายประสาร พทิกัษ์วรรตัน์  ผูอ้ านวยการส านกัการโยธา รายงานวา่กองกลาง  ส านกั    
ปลดักรุงเทพมหานคร ได้แจง้ว่าหอ้งท างานของผูบ้รหิารมสีภาพช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากใชง้านมา
นาน                  และส านกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดแ้จง้วา่หอ้งผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานครช ารุดเชน่กนั    ปลดักรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่กท 0403/1071 ลงวนัที ่6 
มนีาคม 2557  และหนงัสอื                      ที ่กท 0403/1333 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2557 ใหส้ านกัการ
โยธาด าเนินการปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
  ส านกัการโยธาไดส้ ารวจ ถ่ายภาพสภาพความช ารุดและพบวา่ฝ้าเพดานหอ้งน ้าชัน้ล่าง                
มคีอนกรตีหลุดรว่งและเหน็เหลก็โครงสรา้ง มนี ้าไหลจากชัน้ 3 ลงมาหอ้งน ้าและหอ้งท างานของผูว้า่
ราชการ-กรุงเทพมหานคร หอ้งเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครผนงัหอ้ง ฝ้าเพดาน พืน้ไมล้ามิ
เนตมปีลวกขึน้ และขยายไปในพืน้ทีต่ดิกนั เชน่ หอ้งท างานของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร โถงลฟิต ์ 
หอ้งทีป่รกึษาของ               ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  แต่มปัีญหาในการท างานเนื่องจากเป็นหอ้ง
ทีม่คีนท างานอยูป่ระจ า จงึตอ้งด าเนินการในลกัษณะรื้อถอนและออกแบบในคราวเดยีว ผูร้บัจ้าง
สามารถท างานได้ในวนัหยุดราชการ                               ผูร้บัจา้งยนิยอมเขา้มาด าเนินการ
ปรบัปรุงโดยทีย่งัไม่มกีารประกวดราคาตามขัน้ตอนของระเบยีบพสัดุ โดยไดด้ าเนินการปรบัปรุงแลว้เสรจ็
เมือ่ประมาณปลายปี 2558  ต่อมาในตน้ปี 2559  ไดข้อจดัสรรงบประมาณ              และด าเนินการตาม
ระเบยีบพสัดุ โดยค านวณเนื้องานจากขอ้เทจ็จรงิ ประมาณราคา ตามมาตรฐานราคากลาง และได้มกีาร
ประกาศราคากลางแล้ว แต่เมื่อมกีารเสนอข่าวของสื่อมวลชน จงึไดย้ตุไิม่ด าเนนิการใดๆ ต่อ  และ
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ   
                     คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงได้รบัทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว       และขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน  แต่อย่างไรก็
ตามส านัก                การโยธาควรพงึระมดัระวงัในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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