
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
___________________________ 

 

   สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕๕9  เมือ่วนัพธุที ่5 
ตุลาคม 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 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     

   ต่อมาเมือ่อายขุองคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี                    
เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2561 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงในคราวประชุม  
สภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕61  เมือ่วนัพธุที ่10 
ตุลาคม 2561 สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่3) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕61  เมือ่วนัพธุที ่17 ตุลาคม 
2561                  และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕61  เมือ่วนัพธุที ่
12 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน  6 คน ดงันี้ 

 ๑. นายภาส ภาสสทัธา ประธานกรรมการ 
 ๒. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล รองประธานกรรมการ  
 3. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ 
 4. นายพรชยั เทพปัญญา กรรมการ 
 5. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา กรรมการ 
 6. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ กรรมการและเลขานุการ     

ผูช้ว่ยเลขานุการ 
               ๑.    นางสาวมะล ิ       ศรกีรการ      นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
                        กลุ่มงานประชมุกรรมการสามญั   
                        ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
               (ปฏบิตัหิน้าตัง้แต่วนัที ่7 ต.ค. 2559 
               ถงึวนัที ่30 ก.ย. 2561)  
               2.    นางสาวชลดิา       อ่อนน้อม      นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
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                        กลุ่มงานประชมุกรรมการสามญั
                     ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 
               2.    นางสาวจุฑามาศ       พลสงูเนิน      นกัจดัการงานทัว่ไป
ช านาญการ 
                        กลุ่มงานประชมุกรรมการสามญั
                ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

            (ปฏบิตัหิน้าตัง้แต่วนัที ่17 ต.ค.
2561  
            ถงึปัจจุบนั)  
 
 

 

   คณะกรรมการฯ  ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 
       ๑. คณะอนุกรรมการการโยธา  ท าหน้าทีศ่กึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหา    ด้านการโยธาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบตัิภารกิจตามที่คณะกรรมการฯ 
มอบหมาย นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
       2. คณะอนุกรรมการการผงัเมอืง  ท าหน้าทีศ่กึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดา้นการผงัเมอืงในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปฏบิตัภิารกจิตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์เป็นประธานอนุกรรมการ          
    

สรปุผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 
 

1. การตรวจสอบติดตามงานและโครงการของส านักการโยธาและส านักการวาง
ผงั 

และพฒันาเมือง (ส านักผงัเมืองเดิม) ดงันี้ 
          1.1 โครงการก่อสรา้งถนนศรนีครนิทรร์ม่เกลา้ เป็นโครงการก่อสรา้งเพือ่การ
แกปั้ญหาการจราจรดา้นฝัง่ตะวนัออก แบ่งการก่อสรา้งเป็น 7 ช่วง รวมระยะทาง 11.260 กโิลเมตร 
งบประมาณรวมทัง้สิ้น 5,611,390,950 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องเริม่ก่อสร้างตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2557                           ในปีงบประมาณ 2561 สภากรุงเทพมหานครไดใ้หค้วามเหน็ชอบอนุมตัิ
งบประมาณ จ านวน 355,000,000 บาท จากการตรวจสอบตดิตามส านกัการโยธาไดด้ าเนินการก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็แลว้ 5 ชว่ง เนื้องานสว่นทีเ่หลอืคอื ชว่งที ่2 จากคลองหวัหมากถงึคลองล าสาล ีเป็นการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงถนนกรุงเทพกรฑีาเป็นขนาด 6 ชอ่งจราจร ทางลอด 4 ชอ่งจราจร ปีงบประมาณ 2561 ไดร้บั
งบประมาณ 215,000,000 บาท แตเ่นื่องจาก                  มปัีญหากรรมสทิธิท์ีด่นิกบัเอกชน จงึจะตดั
เนื้องานสว่นนี้ออกและด าเนินการก่อสรา้งเฉพาะเขตทางเดมิกวา้ง                       8 - 9 เมตร  
คณะกรรมการการโยธาฯ ไดล้งตรวจพืน้ทีแ่ละไดก้ าชบัใหส้ านกัการโยธาและส านกังานเขต              
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บางกะปิเรง่เจราจาแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและด าเนินการตามกฎหมายภายใตห้ลกัการใหค้วามเป็นธรรม
กบัประชาชนและรกัษาผลประโยชน์ของราชการ สว่นการก่อสรา้งในชว่งที ่5 เป็นการสรา้งทางยกระดบั
ขา้ม                ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภเิษก) ปีงบประมาณ 2561 ไดร้บังบประมาณ 
140,000,000 บาท  มคีวามล่าชา้มาก จงึไดก้ าชบัใหม้กีารเร่งรดัประสานกบักรมทางหลวง เพือ่แกไ้ขและ
ออกแบบทางดา้นวศิวกรรม เพือ่ด าเนินการก่อสรา้งถนนสายนี้ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรง่ด่วน เพือ่แกไ้ขปัญหา
ดา้นการจราจรในฝัง่ตะวนัออก 
ของกรุงเทพมหานคร ซึง่ขณะนี้อยูใ่นขัน้วกิฤตมาก 
        1.2 โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมัรนิทรพ์รอ้มทางขึน้ - ลง และทางยกระดบัขา้ม
แยก 
ศริริาช - ถนนอรุณอมัรนิทร์ เขตบางกอกน้อย  และเชื่อมต่อตกึผูป่้วยนอกโรงพยาบาลศริริาช 
วงเงนิ 855,700,000 บาท เป็นเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 100 เปอรเ์ซน็ต ์คณะกรรมการการโยธาฯ ไดเ้ขา้
ตรวจสอบตดิตามพบวา่งานล่าชา้กวา่แผนงานมาก สาเหตุปัญหาอุปสรรคจากการรือ้ยา้ยอาคารบางสว่น
ของโรงเรยีน  
วดัอมัรนิทราราม  จงึไดก้ าชบัใหม้กีารเร่งรดัประสานงานโดยเรว็ เพือ่ใหก้ารก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตาม
แผนงานโดยเรว็ เพือ่แกไ้ขปัญหาการจราจรทีต่ดิขดัมากในบรเิวณถนนรอบโรงพยาบาลศริริาช 

   1.3  โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน  จ านวน  5  อาคาร  วงเงนิ  
2,990,999,915 บาท เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนในยา่นฝัง่ธนบุรแีละดแูลผูส้งูอาย ุระยะเวลาด าเนนิการ  
ก่อสรา้ง 1,080 วนั เริม่สญัญาเมือ่วนัที ่28 มถิุนายน 2559 สิน้สดุสญัญาวนัที ่12 มถิุนายน 2562  
คณะกรรมการการโยธาฯ ไดต้รวจสอบตดิตามพบวา่การก่อสรา้งล่าชา้กวา่แผนงานมาก โดยเจา้หน้าที่
โครงการชีแ้จงวา่สาเหตเุกดิจากการตอ้งแกไ้ขแบบดา้นวศิวกรรมของพืน้อาคารและความยาวของเสาเขม็ 
สาเหตุจาก                   มปัีญหาเรือ่งดนิอ่อน จงึตอ้งมกีารแกไ้ขแบบโครงสรา้งเพิม่เตมิ คณะกรรมการ
การโยธาฯ จงึไดเ้รง่ด าเนินการเพือ่มใิหง้านก่อสรา้งล่าชา้เกนิความจ าเป็น 
 

   1.4  โครงการก่อสรา้งอาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง) คณะกรรมการ 
การโยธาฯ ไดป้ระชุมตดิตามความคบืหน้าของโครงการฯ ซึง่ตวัอาคารหลกัสว่นใหญ่แลว้เสรจ็ และมี
หน่วยงานต่าง ๆ ของฝ่ายบรหิารทยอยเขา้ใชจ้นเกอืบเตม็พืน้ทีแ่ลว้ งานทีย่งัคงเหลอืคอืงานตดิตัง้ระบบ
ควบคุมต่าง ๆ เชน่ ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภยั ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืน
กรกฎาคม 2562 จงึไดก้ าชบัใหเ้รง่รดัใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา สว่นทีเ่ป็นอาคารหอประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการโยธาฯ ไดเ้ขา้ตรวจสอบทัง้สว่นของหอ้งประชุมสภาฯ และอาคาร
กรรมาธกิารเหนือและอาคารกรรมาธกิารใต ้จงึไดเ้รง่รดั   การด าเนินการของส านกัการโยธาเพือ่ใหม้กีาร
ใชห้อ้งประชุมและสว่นประกอบทัง้หมดไดใ้นการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่
สอง ประจ าปีพทุธศกัราช 2562 (เดอืนเมษายน 2562) 

   1.5  คณะกรรมการการโยธาฯ ไดม้กีารตดิตามเร่งรดัการด าเนินโครงการปรบัปรุง 
ภูมทิศัน์ทางสญัจรบนโครงสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยาบรเิวณชอ่งกลางสะพานพระปกเกลา้ 
(สะพานดว้น) เป็นการปรบัปรุงเสน้ทางสญัจรบรเิวณชอ่งกลางสะพานพระปกเกลา้ ระยะทาง 280 เมตร 
บนโครงการสะพานลาวาลนิทีส่รา้งคา้งไว ้ซึง่โครงสรา้งน้ีเป็นกรรมสทิธิข์องการทางพเิศษแหง่ประเทศ
ไทย และไดอ้นุญาตใหก้รุงเทพมหานครใชพ้ืน้ทีด่ าเนินโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ฯ ใหเ้ป็นสวนลอยฟ้า
พรอ้มทางเดนิและมมุพกัผอ่น แหล่งนนัทนาการ ชมววิทีส่วยงามของแม่น ้าเจา้พระยา วงเงนิ 
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129,610,000 บาท ผกูพนังบประมาณ 3 ปี (2561-2563) ระยะเวลาก่อสรา้ง 360 วนั ปีงบประมาณ 
2561 ไดร้บังบประมาณ 51,844,000 บาท คณะกรรมการการโยธาฯ ไดต้ดิตามเรง่รดัการด าเนิน
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ฯ เพือ่ใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนงานและโครงการ ซึง่ไดร้บัรายงานวา่โครงการอาจ
ล่าชา้ไปบา้ง เนื่องจากยงัไม่สามารถหาผูร้บัจา้งได ้คณะกรรมการการโยธาฯ จงึไดก้ าชบัใหส้ านกัผงัเมอืง
ด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกระบวนการการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ใหส้ามารถด าเนินโครงการ
ต่อไปไดจ้นแลว้เสรจ็โดยเรว็ รวมทัง้การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมเจา้ทา่ การทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย เป็นตน้ จะตอ้งมกีารท าบนัทกึขอ้ตกลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างครบถว้น
และชดัเจนดว้ย  

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ  
1. ควรถอืปฏบิตัใินการด าเนินงานใหเ้ป็นไปพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้ง และการ

บรหิาร 
พสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 

2. การบรหิารจดัการ การควบคุมดแูลทรพัยส์นิ พสัดุ ครุภณัฑต์่าง ๆ ตอ้งมกีารจดัท า
ระบบ 

บญัชคีุมทรพัยส์นิใหถู้กตอ้ง ขอ้มลูทีม่อียูจ่รงิตอ้งถูกตอ้งตรงกนัทัง้ในทางบญัชแีละทางกายภาพ 
  3. โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงต่าง ๆ ควรเรง่รดัตรวจรบังานใหค้รบถว้นถูกตอ้งตาม
สญัญาทัง้ระบบโครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค พสัดุ ครุภณัฑ ์และเมือ่ตรวจรบังานแลว้เสรจ็ เหน็ควรสง่
มอบใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบในการดแูลสิง่ก่อสรา้งหรอืพสัดุนัน้ใหถู้กตอ้ง เพือ่น าไปบรหิารจดัการใน
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรพัยส์นิของทางราชการต่อไป  
 
 

2.  งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบญัญติั ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์ 

เพื่อเป็นเครือ่งมือในการให้บริการกบัประชาชนในงานด้านการโยธาและผงัเมือง ดงันี้ 
        2.1 คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดเ้รง่รดัตดิตามความคบืหน้าการออก
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การยกเวน้การปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนดิหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร  
และอ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2561  
             โดยไดเ้ชญิส านกัการโยธาเขา้ร่วมประชุมเพือ่ตดิตามความคบืหน้าการออก
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การยกเวน้การปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรอื 
 
 
เปลีย่นการใชอ้าคาร บางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 
2547 พ.ศ. 2561 (การสรา้งอาคารโรงพยาบาลลาดกระบงั  โรงพยาบาลสรินิธร  และส านกังานเขต
ลาดกระบงั)                 ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครไปแลว้ สรุปไดด้งันี้  
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   1)  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
การยกเวน้การปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบาง
ชนิด                หรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ี  
กิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. .... ให้
สภากรุงเทพมหานครใหค้วามเหน็ชอบ ซึง่ทีป่ระชุมสภากรุงเทพมหานครไดล้งมตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใช้
เป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครไดใ้นคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม 
(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 ในวนัพุธที ่11 กรกฎาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 
            ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การยกเวน้การปฏบิตัติามกฎกระทรวง
ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่น
ในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอ
บางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2561 
                          โดยทีเ่ป็นการสมควรตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การยกเวน้การ
ปฏบิตั ิ
ตามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท                       
ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบาง
เสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547  
                                     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 97 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความ
เหน็ชอบของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมอาคาร รวมทัง้ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย               จงึตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครขึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 
            ขอ้ 1 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี้เรยีกวา่ “ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
เรือ่ง การยกเวน้การปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชอ้าคาร
บางชนิดหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ
อ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2561” 
                     ขอ้ 2 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษา  เป็นตน้ไป  
                     ขอ้ 3 ใหก้ฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการ
ใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานครและอ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 
ไม่ใชบ่งัคบัแก่อาคารโรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสรินิธรและส านกังานเขต
ลาดกระบงั  
                      2) กรุงเทพมหานครไดส้ง่ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การยกเวน้การ
ปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบาง
ประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ีกิง่
อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2561 ทีผ่า่นความเหน็ชอบจากสภา
กรุงเทพมหานครแลว้ เพือ่เสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามมาตรา 10 วรรค
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สอง แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535  
 
 
             3) กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ไดม้หีนงัสอืที ่มท 0710/16234 ลงวนัที ่17 
ตุลาคม 2561 แจง้วา่ คณะกรรมการควบคุมอาคารไดป้ระชุมพจิารณาร่างขอ้บญัญตัดิงักล่าวเมือ่วนั
พฤหสับดทีี ่20 กนัยายน 2561 แลว้ เหน็วา่กรุงเทพมหานครจดัสง่เอกสาเพือ่ประกอบการพจิารณายงัไม่
ครบถว้น พรอ้มทัง้ควรปรบัปรุงแกไ้ขรา่งขอ้บญัญตัฯิ ดงันี้ 

           - ใหช้ีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นหรอืเหตผุลพเิศษเฉพาะทอ้งถิน่ในการออก
ขอ้บญัญตัฯิ ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคาร                    
บางชนิดหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ
อ าเภอบางพล ีกิง่อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547  

    - ใหส้ง่เอกสารส าเนารายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุม
สามญั  

สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 ในวนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2561  
            - เปลีย่นชือ่ร่างขอ้บญัญตัฯิ เป็น “ร่างขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง 
ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ที่
บางสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....” เพือ่ใหเ้ป็นไปตามรปูแบบของ
การร่างกฎหมาย  
                     - ใหก้ าหนดพืน้ทีท่ีต่ ัง้อาคารทีจ่ะขอยกเวน้เพิม่เป็นอกีหนึ่งบรเิวณตามแผนที่
ทา้ยกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบาง
ประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ีกิง่
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 ทีจ่ะขอขดัหรอืแยง้ในเรือ่งความสงูอาคารและพืน้ที่
อาคาร  
                     - ใหส้ง่ขอ้มลูการตรวจสอบแผนทีแ่นวเสน้ทางการบนิ เขตความปลอดภยัใน
การเดนิอากาศจากส านกัมาตรฐานสนามบนิ กรมการบนิพลเรอืน เพิม่เตมิ  
   ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ  
             ควรน าเสนอเรือ่งยกเลกิรา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การยกเวน้การ
ปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบาง
ประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพล ีกิง่
อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2561 ฉบบัทีผ่า่นความเหน็ชอบ
จากสภากรุงเทพมหานคร    ไปแลว้ แต่ยงัมไิดม้ผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายก่อน แลว้เรง่รดัน ารา่งขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครฯ ตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารไดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ไว ้เพือ่เสนอใหส้ภา
กรุงเทพมหานครพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบใหม ่แลว้ด าเนินการตามกระบวนการ เพือ่จกัไดใ้ชบ้งัคบัเป็น
กฎหมายต่อไป  
  
               2.2 คณะกรรมการฯ ไดเ้รง่รดัตดิตามความคบืหน้าและแผนการด าเนินงานตาม
โครงการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4)  
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         โดยไดร้ว่มประชุมกบัส านกัผงัเมอืงอย่างต่อเนื่องเพือ่ตดิตามความคบืหน้าและ
แผนการด าเนนิงาน  ซึง่ส านกัผงัเมอืงไดด้ าเนินโครงการจดัท าผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้
ที ่4) ตามขัน้ตอนการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 แลว้ รวม 18 
ขัน้ตอน ซึง่ในปีงบประมาณ 2561 ไดด้ าเนินกจิกรรม ดงันี้  
               1) วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผลเพือ่ประกอบการวางและจดัท าผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร เชน่ ดา้นประชากร ดา้นเศรษฐกจิ การจา้งงานและการทอ่งเทีย่ว ดา้นผงัเมอืงและการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ดา้นการคมนาคมและขนสง่ ดา้นสิง่แวดลอ้มและภยัพบิตั ิดา้นสาธารณูปโภค ดา้น
สงัคมและสาธารณูปการ  ดา้นอุตสาหกรรม  ดา้นยทุธศาสตรค์วามมัน่คง  ดา้นการวางผงัชุมชนและภมูิ
ทศัน์เมอืง                    ดา้นกฎหมายและมาตรการทางผงัเมอืง  
 
 
 
              2) วางและจ าท าแผนผงัโครงสรา้ง (Structure Plan) ประเภทต่างๆ โดยมกีาร

วางและจดัท าร่างผงัเมืองรวมฯ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 โดย

ค านึงถงึความเป็นระเบยีบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ ความปลอดภยัของประชาชน 

การเศรษฐกิจ ทรพัยากรธรรมชาติ การด ารงรกัษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 

ประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคด ีและการจดัสภาพแวดลอ้มทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั

ไดอ้ย่างเทา่เทยีมกนั 

   3) รายการประกอบแผนผงั ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบตัิหรอืไม่ให้ปฏิบตัิเพื่อให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผงัเมืองรวม ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้

ด าเนินการ เชน่ 

ประเภทและลกัษณะของอาคาร ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาต ิถนน แนวเขตทีด่นิ อาคารหรอืสถานที่

อื่นๆ  

ทีจ่ าเป็น 

  4) วางและจดัท าแผนผงั ขอ้ก าหนด และรายการประกอบแผนผงัประเภทต่าง ๆ  

(Official Map and Ordinance) เพือ่ด าเนินการในระยะการใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 

  5) ปรบัแก้ไขร่างผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครหลงัการประชุมรบัฟังขอ้คดิเหน็

ของ 

ประชาชน การแกไ้ขปรบัปรุงแผนผงัก าหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามทีไ่ดจ้ าแนกประเภทไว ้เช่น เมอืง

ชัน้ใน 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรบัความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การบริการ และ

นนัทนาการ บรเิวณโดยรอบเขตการใหบ้รกิารของระบบขนสง่มวลชน และสง่เสรมิการพฒันาพืน้ทีพ่าณิช

ยกรรมรมิน ้า 
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  6) จดัพิมพ์ร่างผงัเมืองกรุงเทพมหานครที่ปรบัแก้ไขแล้ว ตามรูปแบบที่กรม

โยธาธกิาร 

และผงัเมอืงก าหนด เพื่อเสนอคณะทีป่รกึษาผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการผงัเมอืงให้

ความเหน็ชอบก่อนการด าเนินการตามขัน้ตอนการปิดประกาศ ๙๐ วนั  

  7) รวบรวมค ารอ้ง ตรวจสอบเอกสาร และจดัท ารายงานสรุป การพจิารณาเสนอ 

ความเหน็เบือ้งตน้ต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มปรบัแกไ้ขรา่งผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานครตามมติ

คณะกรรมการผงัเมอืง 

   ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ  
1. ในการปรบัปรุงกฎหมายผงัเมอืงรวมควรพจิารณาใหร้อบคอบและครอบคลุมถงึการ

แกไ้ข 
ปัญหาต่าง ๆ รอบดา้น เชน่ สภาพขอ้เทจ็จรงิทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม การเจรญิเตบิโต ความแออดัของ
เมอืง เพือ่ใหก้ฎหมายผงัเมอืงสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการผงัเมอืงไดอ้ยา่งยัง่ยนืในอนาคตดว้ย 
   2. ในการแก้ไขปรบัปรุงผงัเมอืงรวมครัง้ที่ 4 การก าหนดโซนพื้นที่สเีขยีวลายให้เหลือ
น้อยลงโดยเฉพาะพืน้ทีเ่ขตลาดกระบงั เหน็ควรใหค้ านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและภยัธรรมชาต ิการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และทางระบายน ้าเป็นส าคญัดว้ย 
 
   3.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามค าร้องเรียนของประชาชน 
       3.1 รอ้งเรยีนกรณกีารก่อสรา้งอาคารสงู อาคารชุดพกัอาศย และกรณกีารออก
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารในพืน้ทีเ่ขตพญาไท ดงันี้ 
   1) กรณีการก่อสรา้งอาคารสงู อาคารชุดพกัอาศยั 
       คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดข้อทราบขอ้เทจ็จรงิจากส านกังานเขต      
พญาไท กรณีทีม่ผีูแ้ทนประชาชนในพืน้ทีเ่ขตพญาไทรอ้งเรยีนเรือ่งการก่อสรา้งอาคารสงู อาคารชุดพกั
อาศยั            ในพืน้ทีเ่ขตพญาไท เชน่ ซอยอารยี ์1 ซอยอารยี ์4 ซอยช านาญอกัษร ซอยพหลโยธนิ 11 
ซึง่ไดพ้จิารณา  
 
 
 
ในประเดน็การรอ้งเรยีน โดยไดร้บัการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาจากเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้งจาก
ส านกังานเขตพญาไทแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

   ส านกังานเขตพญาไทพจิารณาอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เป็นชนิด ค.ส.ล.  
สงู 8 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็นอาคารชุดจ านวน 39 หอ้ง และจอดรถยนตจ์ านวน 28 คนั พืน้ทีร่วม
ประมาณ 3,758 ตารางเมตร บรเิวณซอยช านาญอกัษร ตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.1) เลขที ่
69/2561 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561  

              อาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตฯ อยูใ่นบรเิวณผงัเมอืงรวม ย.9 เป็นทีด่นิประเภท 
ทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่รองรบัการอยูอ่าศยัในบรเิวณพืน้ทีเ่ขตเมอืงชัน้ในซึง่อยูใ่น
เขต 
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การใหบ้รกิารของระบบขนสง่มวลชนตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 
                บรเิวณทีด่นิดงักล่าวตอ้งจดัใหม้อีตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารตอ่พืน้ทีท่ีด่นิ (FAR)                
ไมเ่กนิ 7:1 อตัราสว่นทีว่า่งต่อพืน้ทีอ่าคารรวม (OSR) ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 4.5 และพืน้ทีน่ ้าซมึผ่านได ้
(BAF)                ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีว่า่ง (พืน้ทีอ่าคารรวม X OSR/2) คดิเป็นพืน้ที ่84.56 
ตารางเมตร                       โดยอาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตจดัใหม้พีืน้ทีอ่าคารต่อพืน้ทีท่ีด่นิ (FAR) 
ประมาณ 4.73:1 อตัราสว่นทีว่า่งต่อพืน้ทีอ่าคารรวม (OSR) ประมาณรอ้ยละ 6.75 และพืน้ทีน่ ้าซมึผ่าน
ได ้(BAF) ประมาณ 117 ตารางเมตร ซึง่เป็นไปตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 แลว้  

    การพจิารณาออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุม 

อาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ อ านาจในการออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารสงูไม่เกนิ 8 ชัน้ ซึง่เมือ่ตรวจสอบ
แลว้อาคารน้ีไม่ตอ้งท า EIA การท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากมจี านวนไมเ่กนิ 80 
หอ้ง  
(สรา้งจรงิ 39 หอ้ง) พืน้ทีอ่าคารรวมไมเ่กนิ 4,000 ตารางเมตร (มพีืน้ทีอ่าคารทีก่อ่สรา้งจรงิ รวม 3,758 
ตารางเมตร) ทีต่ ัง้ของอาคารโครงการฯ นี้ตัง้อยู ่ในแนวเขตทางกวา้งเกนิ 6.00 เมตร (เขตทางจรงิกวา้ง              
9.00 เมตร)  

    ส านกังานเขตพญาไทพจิารณาเอกสารต่าง ๆ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  
ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตไดย้ืน่แบบและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น จงึพจิารณาออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร
ให ้ 
ซึง่ด าเนินการเป็นไปตามรฐัธรรมนูญ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง     

              ส านกังานเขตพญาไทไดม้หีนงัสอืเชญิประชาชนทีอ่าศยัอยูร่อบโครงการใน
ซอย 

ช านาญอกัษร เขา้ร่วมการประชุมเพือ่รบัฟังชีแ้จงการพจิารณาอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เมือ่วนัที ่21 
สงิหาคม 2561 ซึง่ส านกังานเขตพญาไทไดจ้ดัการประชุมและรายงานปลดักรุงเทพมหานครและผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร เพือ่โปรดทราบแลว้ 

              ส านกังานเขตพญาไทไดม้หีนงัสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อสถานีต ารวจนครบาล
บางซื่อ  

เกีย่วกบัการออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร  เพือ่โปรดทราบและหากการรอ้งทุกขข์องประชาชนมผีลต่อ
การพจิารณาของหน่วยงานอื่น โปรดจดัสง่ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

    ปลดักรุงเทพมหานครสัง่การส านกังานเขตพญาไทตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและ 
พจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ในกรณทีีส่ านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิมหีนงัสอืขอใหช้ีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละอ านาจในการด าเนินโครงการฯ โดยการก่อสรา้งอาคารสง่
ผลกระทบต่อชุมชนทัง้ในระหวา่งการก่อสรา้งอาคารและหลงัโครงการเสรจ็สิน้จะเพิม่ปัญหาสะสมในพืน้ที ่ 
ซึง่ส านกังานเขตพญาไทไดม้หีนงัสอืรายงานปลดักรุงเทพมหานครเพือ่โปรดทราบ และลงนามหนงัสอื
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เรยีนถงึส านกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ พรอ้มนี้ไดร้ายงานใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเพือ่โปรดทราบ
แลว้ 
                  
 
 

    2) กรณีการออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร  
           คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดร้บัการรอ้งเรยีนจากประชาชนในพืน้ทีเ่ขต
พญาไท  
วา่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการก่อสรา้งอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่จ านวนมากทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่ขต
พญาไท  
จงึไดเ้ชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ยส านกัการโยธา ส านกัผงัเมอืง ส านกัสิง่แวดลอ้ม และ
ส านกังานเขตพญาไท เขา้รว่มประชุมแลว้ ซึง่ไดพ้จิารณาจากขอ้รอ้งเรยีน รบัฟังการชีแ้จง และเอกสารที่
เกีย่วขอ้งแลว้ สรุปไดด้งันี้ 
           กรณีการขออนุญาตก่อสรา้งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ส านกั                การโยธาไดม้หีนงัสอืถงึกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เพือ่หารอืกรณีโครงการก่อสรา้ง
อาคารสงู ๓๙ ชัน้ ในซอยอารยี ์1 ซึง่ผูร้อ้งเรยีนอา้งวา่ซอยอารยี ์๑ มสีภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์มี
ความกวา้งเขตทาง 9.50 - 11.05 เมตรตามแผนทีก่ารรงัวดัตรวจสอบทีส่าธารณประโยชน์ของส านกังาน
ทีด่นิกรุงเทพมหานคร จงึไม่สามารถทีจ่ะอนุญาตใหก้่อสรา้งอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษได ้
เนื่องจากความกวา้งของถนนบรเิวณทีต่ัง้โครงการขดักฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕o (พ.ศ. ๒๕๔o) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ขอ้ ๒ วรรคหนึ่ง ส านกัการโยธาไดพ้จิารณาตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕o (พ.ศ. ๒๕4o)ฯ ขอ้ ๒ วรรคหนึ่ง ทีก่ าหนดไวว้า่ ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้
ของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่พีืน้ทีอ่าศยัรวมกนัทุกชัน้ไม่เกนิ ๓0,000 ตารางเมตร ตอ้งมี
ดา้นหนึ่งดา้นใดของทีด่นินัน้ยาวไมน้่อยกวา่ ๑๒.00 เมตร ตดิถนนสาธารณะ         ทีม่เีขตทางกวา้งไม่
น้อยกวา่ ๑0.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัสาธารณะอื่นทีม่เีขตทางกวา้งไม่น้อย
กวา่ ๑0.00 เมตร โดยไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิพบวา่ โครงการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นอาคารสงูและอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษมพีืน้ทีอ่าคารรวมกนัทุกชัน้ไม่เกนิ ๓0,000 ตารางเมตร  มดีา้นของทีด่นิยาวไม่น้อยกวา่ 
๑๒.00 เมตร ตดิซอยอารยี์ ๑ มเีขตทางกวา้ง ๑0.๔0 - ๑๑.0๕ เมตร ตัง้แต่ทีต่ ัง้อาคารยาวต่อเนื่องกนั
โดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัซอยพหลโยธนิ ๗ เขตทางกวา้ง ๑๖.๕0 - ๑๗.๕0 เมตร ซึง่พจิารณาตามขอ้
กฎหมายแลว้ ทีด่นิบรเิวณดงักล่าวสามารถก่อสรา้งอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษได ้สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ในการทีก่ฎกระทรวงต้องการให้อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมทีี่ดนิด้านใด
ด้านหนึ่งตดิถนนสาธารณะเพือ่ความมุ่งหมายใหม้ทีางเขา้ - ออก เพือ่รองรบัการเขา้ใชส้อยของคนไดเ้ป็น
จ านวนมาก ๆ ตามความเหมาะสมกบัขนาดและสภาพการใชป้ระโยชน์ของอาคาร นอกจากนัน้เพือ่
ประโยชน์ในการเขา้ชว่ยเหลอืผูท้ีอ่ยูภ่ายในอาคารและบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ภายในบรเิวณ
อาคาร เนื่องจากภยัพบิตัติ่าง ๆ ดว้ย ทัง้นี้ แมว้า่ความกวา้งถนนจากทีต่ัง้อาคารไปออกถนนพหลโยธนิ ๕ 
และถนนพระรามที ่๖ ซอย ๓o ความกวา้งถนนสาธารณะ (ซอยอารยี ์๑) มคีวามกวา้งน้อยกวา่ ๑0.00 
เมตร (ดา้นพหลโยธนิ ๕) กต็าม แต่การเขา้ออกจาก  ทีต่ ัง้โครงการไปสูถ่นนดา้นซอยหลโยธนิ ๗ ซึง่มี
ความกวา้งถนนสาธารณะมากกวา่ ๑0.00 เมตร กส็ามารถก่อสรา้งไดส้อดคลอ้งตามเจตนารมณ์ดงักล่าว
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ขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งพจิารณาวา่ทางออกสูถ่นนพหลโยธนิ ๕ และถนนพระรามที ่๖ ซอย ๓o จะมขีนาดเขต
ทางถงึ ๑0.00 เมตรหรอืไม่ ส านกัการโยธาจงึขอหารอืวา่ การพจิารณาตามแนวทางปฏบิตัขิองส านกัการ
โยธาตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่๕o (พ.ศ. 
๒๕๔o) ฯ ขอ้ ๒ วรรคหนึ่ง เป็นการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งหรอืไม่ 
           กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดม้หีนงัสอืแจง้วา่ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ. ๒๕
35) ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่50 (พ.ศ. 2540) ฯ ขอ้ ๒ ทีก่ าหนดใหท้ีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้ของ
อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งตดิถนนสาธารณะทีม่คีวามกวา้ง ๑0.00 เมตร หรอื ๑๘.00 เมตร 
แลว้แต่กรณี และตอ้งยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะอื่นทีม่เีขตทางกวา้งตามที่
ก าหนด มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหร้ถดบัเพลงิสามารถเขา้สูอ่าคารไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ และในกรณทีีท่ีด่นิทีใ่ช้
เป็นทีต่ ัง้อาคารตดิถนน 
 
 
 
 
สาธารณะทีเ่ชือ่มกบัถนนสาธารณะอื่นไดห้ลายทาง กม็ไิดม้ขีอ้ก าหนดวา่ถนนสาธารณะนัน้ตอ้งมคีวาม
กวา้ง                  ๑0.00 เมตร หรอื ๑๘.00 เมตร ตลอดทุกเสน้ทาง ทีเ่ชือ่มกบัถนนสาธารณะสายอื่น
ประกอบกบักรณีดงักล่าวศาลปกครองกลางไดเ้คยมพีพิากษาในคดหีมายเลขด าที ่๑๗๕๘/๒๕๕๑ คดี
หมายเลขแดงที ่๑๔๑๒/๒๕๕๒                ลงวนัที ่๑o กนัยายน ๒๕๕๒ วา่การทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่
๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕2๒ ก าหนดใหท้ีด่นิทีใ่ชเ้ป็น
ทีต่ ัง้ของอาคารตอ้งตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกวา้งไม่น้อยกวา่ ๑0.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอด
นัน้ ตอ้งพจิารณาจากจุดทีต่ ัง้ของอาคารไปถงึจุดเชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะอื่น ซึง่ไม่จ ากดัวา่จะพจิารณา
ไปใน    ทศิทางใดหรอืตอ้งพจิารณาไปในทุกทศิทาง และมไิดก้ าหนดใหท้ีด่นิทีใ่ชก้่อสรา้งตามตดิถนน
สาธารณะทีม่เีขตทางกวา้งไม่น้อยกวา่ ๑0.00 เมตรตลอดสาย หากแต่ก าหนดแต่เพยีงใหต้ดิถนน
สาธารณะทีม่เีขตทางกวา้ง ไม่น้อยกวา่ ๑0.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัไปโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกบัถนน
สาธารณะอื่น ดงันัน้ กรณีตามขอ้หารอื หากขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่โครงการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นอาคารสงู
หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่พีืน้ทีอ่าคารรวมกนัทกุชัน้ไม่เกนิ ๓0,000 ตารางเมตร มดีา้นของทีด่นิยาว
ไม่น้อยกวา่ ๑๒.00 เมตร ตดิซอยอารยี ์๑ ทีม่เีขตทางกวา้ง ๑0.๔0 - ๑๑.0๕ เมตร ตัง้แต่ทีต่ ัง้อาคารยาว
ต่อเนื่องกนั โดยตลอดจนไปเชือ่ต่อกบัซอยพหลโยธนิ ๗ ทีม่เีขตทางกวา้ง ๑๖.๕0 - ๑๗.๕0 เมตร กรณี
ดงักล่าว              กเ็ป็นไปตามกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ 
           กรณีการวางผงัเมอืงรวม ส านกัผงัเมอืงไดต้รวจสอบทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้ของโครงการ
ต่าง ๆ   ทีม่กีารรอ้งเรยีนในพืน้ทีเ่ขตพญาไท ปรากฏวา่อยูใ่นเขตผงัเมอืงรวม หมายเลข ย.๑0 - ๒ (สี
น ้าตาล) ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภททีอ่ยูอ่าศยัประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม พืน้ทีเ่กนิ ๑0,000 
ตารางเมตรได ้
           กรณีการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการทีซ่อย
พหลโยธนิ ๑๑     ผลการส ารวจการจราจรไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการ ส านกัสิง่แวดลอ้มในฐานะฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการผูช้ านาญการในการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้น
อาคารการจดัสรรทีด่นิและบรกิารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) มไิดเ้ป็นกรรมการจงึไม่มอี านาจ
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หน้าทีใ่นการใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อรายงานฯ ดงันัน้ เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาการก่อสรา้งใน
พืน้ทีเ่ขตพญาไท จงึควรมกีารแกไ้ขกฎหมายผงัเมอืง โดยจะตอ้งมกีารศกึษาศกัยภาพของพืน้ที ่
ความสามารถในการรองรบัความเจรญิเตบิโตของอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ การรองรบัดา้นการจราจร 
ระบบสาธารณูปโภคและก าหนดพืน้ทีห่า้มก่อสรา้งดดัแปลงเป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ ดา้นกฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม ควรก าหนดใหโ้ครงการก่อสรา้งอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดพเิศษในพืน้ทีอ่ยู่
อาศยัหนาแน่น ตอ้งมกีารจดัท า Strategic Environmental Assessment (SEA) ซึง่เป็นการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มเชงิพืน้ที ่จะท าใหท้ราบผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อพืน้ทีจ่รงิ เพิม่เตมิจากการจดัท ารายงาน 
EIA  
       ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ  

    1. ส านกังานเขตพญาไทควรก ากบัดแูลปัญหาความเดอืดรอ้นในระหวา่งทีม่กีาร
ก่อสรา้ง 

ใหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละอ านาจของผูอ้ านวยการเขตพญาไทในฐานะเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ทีจ่ะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา และก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 
      2. ส านกังานเขตพญาไทจะตอ้งมมีาตรการในการก ากบัดแูล ก าชบัมใิหเ้จา้ของ
อาคาร ดดัแปลงหรอืเปลีย่นแปลงการใชอ้าคารผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต  

    3. ในกรณีทีม่กีารยืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคารทีต่ดิกบัถนนสาธารณะ ส านกังานเขต
หรอื 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมกีารตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณะทัง้สภาพความเป็นจรงิทางกายภาพและ
ตามขอ้มลูทีม่อียูใ่นทะเบยีนเอกสารของทางราชการใหถู้กตอ้งชดัเจนก่อนทีจ่ะออกใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร   
 
 
 
 
       3.2 รอ้งเรยีนใหต้ดิตามตรวจสอบงานก่อสรา้งในพืน้ทีเ่ขตจตุจกัร 

ประธานสภากรุงเทพมหานครไดร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนใหต้ดิตามตรวจสอบงาน
ก่อสรา้ง 

บา้นขา้งเคยีง โดยผูร้อ้งแจง้วา่ไดม้หีนงัสอืรอ้งเรยีนรวม 4 ฉบบัสง่ถงึผูอ้ านวยการเขตจตุจกัร และผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่ขอความเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคารบา้นขา้งเคยีง วา่มี
ลกัษณะการสรา้งผดิต่อกฎหมาย หรอื พ.ร.บ.การก่อสรา้งหรอืไม่  ในเรือ่งระยะหา่ง การเปิดประต ู
หน้าต่าง ทีท่ าใหเ้จา้ของร่วมผูพ้กัอาศยัรูส้กึไม่เป็นอสิระ และไมเ่ป็นสดัสว่น ระยะเวลาล่วงเลยมา 8 เดอืน
แลว้ แต่ยงัไมไ่ดร้บัการตอบกลบัหรอืชีแ้จงใด ๆ ไดเ้คยประสานสอบถามจากเจา้หน้าทีฝ่่ายโยธา ไดร้บัแจง้
วา่จะชีแ้จงใหน้ิตบิุคคลฯ ทราบอย่างเป็นทางการอกีครัง้  จงึขอใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิและแจง้ผลการ
พจิารณาใหท้างนิตบิุคคลฯ ทราบดว้ยประธานสภาฯ ไดม้อบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง
พจิารณาด าเนินการและรายงานผลใหท้ราบ 
           คณะกรรมการการโยธาฯ ไดเ้ชญิส านกังานเขตจตุจกัรเขา้รว่มประชุมแลว้ ไดร้บั             
การชีแ้จง สรุปไดด้งันี้  

         1) อาคารเลขที ่1072 ตัง้อยูใ่นซอยพหลโยธนิ 20 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  
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เขตจตุจกัร ไดย้ืน่แบบขออนุญาตตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร 
เลขที ่ 
ขจจ.184/2558 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2558 ก่อสรา้งเป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. 3 ชัน้ 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่
อาศยั พืน้ที ่256.00 ตารางเมตร โดยมวีศิวกรควบคุมงานตามกฎหมาย  

         2) เจา้ของอาคารไดย้ืน่ขออนุญาตต่ออายใุบอนุญาตครัง้ที ่1 ตามใบอนุญาต 
ก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร เลขที ่ขจจ. 216/2559 ลงวนัที ่5 กนัยายน 2559 ใบอนุญาต
ฉบบันี้ใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่5 กนัยายน 2560   

         3) อาคารนี้ก่อสรา้งห่างจากแนวเขตทีด่า้นขา้งแนวรัว้ทีต่ดิกบัคอนโดมเินียม 
มรีะยะหา่ง 80 เซนตเิมตร สว่นอกีดา้นหนึ่งวดัจากรมิแนวเขตรัว้มรีะยะหา่ง 72 เซนตเิมตร เป็นไปตาม 
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2544 หมวด 5 ขอ้ 54 และขอ้ 56   
       ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการโยธาฯ  

    ส านกังานเขตจตุจกัรควรด าเนินการสง่หนงัสอืตอบชีแ้จงตามขัน้ตอนของกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัผูร้อ้งเรยีนเพือ่ใหไ้ดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิ ซึง่ส านกังานเขตจตุจกัรไดม้หีนงัสอืชีแ้จงใหผู้้
รอ้งเรยีนทราบแลว้  
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