
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการการโยธาและผงัเมือง 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
___________________________ 

 

  สภากรุงเทพมหานครได้ตั ้งคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร                  สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี่ (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช  ๒๕61  เมื่อวนัพุธที ่
10 ตุลาคม 2561 สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี่ (ครัง้ที่ 3) ประจ าปีพุทธศกัราช  ๒๕61  เมื่อวนัพุธที่ 17 ตุลาคม 
2561 และสมยัประชุมวิสามัญ สมยัที่สอง (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕61  เมื่อวนัพุธที่ 12 ธนัวาคม 
2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

1. นายภาส ภาสสทัธา ประธานกรรมการ 
2. พลต ารวจโท พล
บูรณ์ 

ช านาญกูล รองประธานกรรมการ  

3. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ 
4. นายพรชยั เทพปัญญา กรรมการ 
5. นายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา กรรมการ 
6. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ กรรมการและเลขานุการ     

  ผูช้่วยเลขานุการ 
        ๑. นางสาวชลดิา       อ่อนน้อม  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
              ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
        2. นางสาวจุฑามาศ      พลสงูเนนิ  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
          กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
          ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

  คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการ จ านวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 
      ๑. คณะอนุกรรมการการโยธา ท าหนา้ทีศ่กึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาด้านการ
โยธาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย นายอภริตัน์  ศวิ
พรพทิกัษ์  เป็นประธานอนุกรรมการ  
      2. คณะอนุกรรมการการผงัเมอืง ท าหน้าทีศ่กึษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นการ
ผงัเมอืง              ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และปฏบิตัภิารกจิตามทีค่ณะกรรมการฯ มอบหมาย นางสาว
เฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์เป็นประธานอนุกรรมการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
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  คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงไดม้กีารประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารส านักการโยธา ผูบ้รหิาร
ส านัก                 การวางผงัเมอืงและพฒันาเมอืง ผูบ้รหิารส านกังานเขตต่าง ๆ และผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อ
ตรวจสอบตดิตามงานและโครงการดา้นการโยธา ดา้นการวางผงัและพฒันาเมอืง และเรื่องรอ้งเรยีนต่าง ๆ 
สรุปไดด้งันี้ 
 
 
 
การตรวจสอบติดตามงานและโครงการของส านักการโยธาและส านักการวางผงัและพฒันาเมือง 
ดงันี้ 
ส านักการโยธา  
ด้านงบประมาณ 
            คณะกรรมการฯ ไดต้ดิตามความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านกัการโยธา ไดร้บังบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 9,900,207,280 บาท 
งบประมาณหลงัปรบัโอน เป็นเงนิ 9,274,966,563 บาท เบกิจา่ยแลว้ เป็นเงนิ 7,428,308,802.06 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 80.06 ด าเนินการกนัเงนิไวเ้บกิเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงนิ 1,765,011,038.41 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.03 ไดใ้หข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะดงันี้  

   1. การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรค านึงถงึแผนปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 
และจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันากรุงเทพมหานครในแต่ละระยะทีไ่ดก้ าหนดไว ้เพือ่เป็นกรอบในการ
พจิารณาว่าเป็นโครงการทีเ่หมาะสม จ าเป็น ถกูตอ้ง และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

   2. ควรเร่งรดัตดิตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้โครงการและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตาม 
นโยบายของผูบ้รหิาร ควรมกีารสะทอ้นผลลพัธแ์ละปัญหาอุปสรรคให้ผูบ้รหิารทราบ เพื่อจะไดพ้จิารณาว่า
ควรจะด าเนนิโครงการต่อไปหรอืไม่ 

   3. โครงการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค านึงถงึการเป็นอาคารประหยดั
พลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

   4. งานบางประเภททีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพาะทีม่รีาคาสงูและไม่ตอ้งใชท้กัษะความช านาญพเิศษ 
ควรใชว้ธิจีา้งเหมาเอกชน เพื่อประหยดังบประมาณในการจดัหาครุภณัฑก์ารบ ารุงรกัษาและสถานทีจ่ดัเกบ็ 
เพื่อใหบ้คุลากรไดม้เีวลาในการปฏบิตังิานตามยุทธศาสตรข์องกรุงเทพมหานครไดต้ามเป้าหมาย 
             5. การจดัท าฐานขอ้มูลดา้นอาคาร กรุงเทพมหานครควรด าเนินการใหใ้ชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้น 
เช่น ดา้นการควบคุมอาคาร ดา้นการป้องกนัอคัคภียัและดา้นการจดัเกบ็ภาษ ีเป็นตน้ 

   6. การจดัซื้อครุภณัฑต์่าง ๆ ควรจดัซือ้ทีม่คีณุภาพใชง้านไดคุ้ม้ค่าตามวตัถุประสงค์ โดยไมต่อ้ง
ของบประมาณในการซือ้อุปกรณ์เสรมิในปีงบประมาณถดัไปอกี 

       การจดัซือ้เครื่องจกัรกลและยานพาหนะ หากเป็นกรณีซื้อเพิม่เตมิ ควรค านึงถงึจ านวน
บุคลากรทีจ่ะ 
ใช้งานว่ามีความสมัพนัธ์กนัหรอืไม่ เนื่องจากเครื่องจกัรและอุปกรณ์บางรายการมซี ้าซ้อนกนัอยู่ในหลาย
หน่วยงาน               ควรเร่งด าเนินการจดัท าระบบการควบคุมและการบรหิารจดัการใหเ้รยีบรอ้ย จะไดไ้ม่
ซ ้าซอ้นและเกดิการเกีย่งงาน 
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   7. โครงการก่อสรา้งทีไ่ดร้บังบประมาณในปีทีผ่่านมาแลว้ยงัไมไ่ดผู้ร้บัจา้ง ควรปรบัลด

งบประมาณลงใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานทีจ่ะด าเนินการในปีตอ่ไป 
   8. โครงการจา้งทีป่รกึษาทีม่คี่าใชจ้า่ยในวงเงนิทีส่งู ควรน าเสนอรายละเอยีดประกอบทีช่ดัเจน 

เช่น วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขอบเขตปรมิาณงาน โครงสรา้งบุคลากร คา่จา้ง ผลผลติ ระยะด าเนินงานของที่
ปรกึษา  การประมาณการค่าใชจ้่ายตามหนังสอืสัง่การส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนทีสุ่ดที ่นร 
0506/ว.128  ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2556 ว่าดว้ยหลกัเกณฑร์าคากลางการจา้งที่ปรกึษา และควรจา้งเฉพาะทีม่ี
ความจ าเป็นจรงิ ๆ  

   9. การจดัท าแผนงาน แผนเงนิ การบรหิารจดัการต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั การ
ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 
2560 และพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 

10. ส านักการโยธาเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิมจี านวนมาก รวมทัง้การออกแบบอาคารใหห้น่วยงาน
อื่น  

ท าใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ ควรจะปรบัโครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงัของส านักการโยธาใหเ้หมาะสมเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ 
 
 

11. การบรหิารจดัการ การควบคมุดูแลทรพัยส์นิ พสัดุ ครภุณัฑต์่าง ๆ ตอ้งมกีารจดัท าระบบ
ทะเบยีนคมุทรพัยส์นิใหถู้กตอ้ง ขอ้มูลทีม่อียูจ่รงิตอ้งถูกตอ้งตรงกนัทัง้ในทางบญัชแีละทางกายภาพ 
   
 
การด าเนินโครงการต่าง ๆ  

   คณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบตดิตามความคบืหน้าการด าเนนิงานโครงการทีผู่กพนังบประมาณ
ต่อเนื่อง  

โดยสรุปไดด้งันี้ 
   1. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงซอยพระรามที ่2 ซอย 82 ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี (2557-2563) 

เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและความสะดวกปลอดภยัในการใชถ้นนของประชาชนจากซอยพระรามที ่2 ซอย 
82 ถงึสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรตฯิ บางบอน โดยสรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ชอ่งจราจร ระยะทาง 1,850 
เมตร  ผูร้บัจา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส. ทวชียักอ่สรา้ง วงเงนิโครงการ 122,000,000 บาท ขอจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 70,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.2/2562 เริม่ตน้สญัญา 20 
พฤศจกิายน 2561 สิน้สุดสญัญา 12 พฤษภาคม 2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 48.48 เนื่องจากมปัีญหาบรเิวณ
พืน้ทีท่ีเ่ป็นเสน้ทางรถไฟความยาว 30 เมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ตัง้งบประมาณไว ้และไม่อนุญาต
ใหก้รุงเทพมหานครเขา้ไปด าเนนิการ จงึก าชบัและเสนอแนะว่า ส านักการโยธาควรส ารวจพืน้ทีใ่น
กรงุเทพมหานคร ก าหนดและจดัท าแผนงานล่วงหน้า ระยะเวลา 3-5 ปีไว ้โครงการใดทีม่ผีลกระทบ
เกีย่วขอ้งในเรื่องสาธารณูปโภค จ าเป็นตอ้งประสานงานอยา่งต่อเนื่อง และจดัส่งแผนงานของส านักการโยธา
ใหห้น่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อใหห้น่วยงานสาธารณูปโภคน าไปจดัท าแผนงานและงบประมาณให้
สอดคลอ้งกนัต่อไป 
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    2. โครงการก่อสรา้งศูนยเ์วชศาสตรก์ารกฬีาและเวชศาสตรฟ้ื์นฟู หอพกัแพทย์ หอพกัพยาบาล 
และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์ ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี (2557-2563) ผูร้บัจา้ง 
บรษิทั อาคาร 33 วงเงนิโครงการ 948,480,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 
400,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย. 61/2559 เริม่ตน้สญัญา 23 กนัยายน 2559 สิน้สุดสญัญา 7 กนัยายน 
2562 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 100 ไดเ้ปิดใชง้านอาคารทัง้หมดแลว้ 
              3. โครงการกอ่สรา้งอาคารศูนยส์ุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณ์รศัมิ ์ระยะเวลาด าเนินการ 13 ปี  
(2551-2563) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั ศริเิลศิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั วงเงนิโครงการ 49,599,000 บาท ขอจดัสรร   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 1,637,100 บาท สญัญาเลขที ่สนย. 17/2562 เริม่ตน้สญัญา 4 
พฤษภาคม 2562 สิน้สดุสญัญา 27 กุมภาพนัธ ์2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 53.11  
              4. โครงการจา้งที่ปรกึษาควบคุมการก่อสรา้งโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรนิทร ์พรอ้มทาง ขึน้-
ลง            และทางยกระดบัขา้มแยกศริริาช ระยะเวลาด าเนนิการ 6 ปี (2558-2563) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั 
เอฟซลิอน จ ากดั และบรษิทั ไฟนอล ดไีซด ์วงเงนิโครงการ 29,999,590 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 21,428,250 บาท สญัญาเลขที ่สนย.55/2559 ลงวนัที ่5 สงิหาคม 2559 เริม่ตน้สญัญา 
9 สงิหาคม 2559 สิน้สุดสญัญา 26 ตุลาคม 2562 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 40.87 คณะกรรมการฯ ไดล้งพืน้ที่
ตรวจดูโครงการ พบว่าตดิอาคารโรงเรยีนวดัอมรนิทรารามเป็นอุปสรรคในการก่อสรา้ง แนวทางการแกไ้ขคอื 
อยู่ระหว่างด าเนนิการก่อสรา้งอาคารทดแทน ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง 8 เดอืน คาดวา่จะส่งมอบพืน้ทีไ่ด้
ประมาณเมษายน 2563  
              5. โครงการปรบัปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมติรไมตร ีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2559-2563) 
ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั สหการวศิวกร จ ากดั วงเงนิโครงการ 393,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นเงนิ 150,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.57/2560 เริม่ตน้สญัญา 30 กนัยายน 2560 สิน้สุด
สญัญา 15 มกราคม 2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 89.50 เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของถนนเดมิใหส้ามารถรองรบั
ปรมิาณการจราจรที่เพิม่มากขึ้น เพื่อแกไ้ขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตมนีบุร ีเขตหนองจอกและพื้นที่
ใกล้เคยีง                โดยขยายผวิจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 7.60 กโิลเมตร 
  
              6. โครงการกอ่สรา้งปรบัปรุงถนนคุม้เกลา้ ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (2559-2563) ผูร้บัจา้ง 
คอื บรษิทั ชยันันทค์า้วสัดุก่อสรา้ง (2524) จ ากดั วงเงนิโครงการ 779,313,457 บาท ขอจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 150,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.2/2561 เริม่ตน้สญัญา 10 ตุลาคม 
2560 สิน้สุดสญัญา 29 กนัยายน 2562 ความยาว 9 กโิลเมตร ไดผ้ลงานรอ้ยละ 88.29 เพื่อแกไ้ขปัญหา
จราจรในพืน้ทีเ่ขตมนีบุร ีเขตลาดกระบงัและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยขยายผวิจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง             
3.70 กโิลเมตร   
     7. โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 34 โพธิศ์ร ีระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2560-2563) 
ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั ธนภทัร (ท ีเอน็ พ)ี จ ากดั วงเงนิโครงการ 55,181,119.25 บาท ขอจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 30,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.65/2561 เริม่ตน้สญัญา 29 
กนัยายน 2561 สิน้สุดสญัญา 22 พฤศจกิายน 2562 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 87  
              8. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแยก ณ ระนอง ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2561-2564) ผูร้บัจา้ง
คอื บรษิทั สหการวศิวกร จ ากดั วงเงนิโครงการ 1,345,078,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 - ๕ - 
เป็นเงนิ 294,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.54/2561 เริม่ตน้สญัญา 26 กนัยายน 2561 สิน้สุดสญัญา 13 
มนีาคม 2564 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 11.38 เป็นการแกไ้ขปัญหาจุดตดัจราจรบรเิวณถนนวงแหวนรชัดาภเิษก
และถนนสายหลกั โดยก่อสรา้งสะพานยกระดบัขา้มแยก ณ ระนอง ความยาว 1,950 เมตร ซึง่มปัีญหา
อุปสรรคการเขา้พืน้ทีก่ารรถไฟฯ เพื่อท าทางเบีย่งจราจร การขอใชพ้ืน้ทีแ่ละประสานเรื่องการก่อสรา้งขา้ม
ทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และติดเรื่องเสาไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายบอกเส้นทาง
ของการทางพิเศษฯ                    แนวทางการแกไ้ขคอื ใหผู้ร้บัจา้งประสานผูอ้อกแบบงานก่อสรา้งของ
โครงการฯ พจิารณาระยะห่างทีป่ลอดภยัระหวา่งสะพาน ณ ระนอง กบัทางด่วนพเิศษเฉลมิมหานคร และ
จดัท า Stop Drawing ส่งใหก้ารทางพเิศษฯ พจิารณา 
             9. โครงการกอ่สรา้งทางลอดรชัดา - ราชพฤกษ์ ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2561 2554)  
ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั เนาวรตัน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) วงเงนิโครงการ 924,949,939 บาท ขอจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 195,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย. 59/2561 เริม่ตน้สญัญา 28 
กนัยายน 2561 สิน้สุดสญัญา 15 มนีาคม 2564 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 16.72 เป็นการแกไ้ขปัญหาจดุตดัจราจร
บรเิวณถนนวงแหวนรชัดาภเิษกและถนนสายหลกั โดยกอ่สรา้งทางลอด 4 ช่องจราจร บรเิวณถนน
รชัดาภเิษก             ตดักบัถนนราชพฤกษ์ ความยาว 1,500 เมตร พบว่าตดิปัญหาท่อประปากดีขวางแนว
ก่อสรา้ง คณะกรรมการฯ ก าชบัใหเ้ร่งแกไ้ขปัญหาโดยเรว็    
            10. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนสามวา ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี (2561-2563) ผูร้บัจา้ง 
คอื บรษิทั สหการวศิวกร จ ากดั วงเงนิโครงการทัง้สิน้ 185,550,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นเงนิ 64,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.63/2561 เริม่ตน้สญัญา 29 กนัยายน 2561 สิน้สุด
สญัญา 23 กนัยายน 2562 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 95.39 เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของถนนใหส้ามารถรองรบั
การเจรญิเตบิโตของชุมชนในพืน้ทีเ่ขตมนีบุรแีละเขตคลองสามวา โดยก่อสรา้งถนนแอสฟลตข์นาด 4 ช่อง
จราจร ระยะทาง 3,200 เมตร คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า ควรออกแบบและจดัท าระบบสาธารณูปโภคให้
ครบถว้น เช่น ทอ่ระบายน ้า เพือ่มใิหข้อตัง้งบประมาณด าเนนิการในภายหลงั และในการก่อสรา้งปรบัปรุง
ถนนหรอืทางเทา้ ควรมกีารบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ภายนอกทเีกีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ 
 
 
 
 

11. โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภเิษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี               
(2561-2564) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั ประยูรวศิว ์จ ากดั วงเงนิโครงการ 1,135,996,286.23 บาท ขอจดัสรร                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 236,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.53/2561 เริม่ตน้สญัญา 25 
กนัยายน 2561 สิน้สุดสญัญา 13 กนัยายน 2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 56.14 เนื่องจากโครงการนี้ 2 เป็นส่วนหนึง่
ของโครงขา่ยถนนสาย 1 (ถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4) ในแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและ
ขนส่งทา้ยกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นโครงขา่ยถนนในแนว
ตะวนัออกและตะวนัตก              ท าหน้าทีร่บัและกระจายบรเิวณการจราจรสู่พืน้ทีช่านเมอืงฝัง่ธนบุรขีอง
กรุงเทพมหานคร แกปั้ญหาพืน้ทีปิ่ดลอ้มและเพิม่ทางเลอืกในการเดนิทาง เป็นถนนคู่ขนานระหวา่งถนนบรม
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ราชชนนีกบัถนนเพชรเกษม เป็นการเชื่อมตอ่โครงขา่ยการจราจรในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครฝัง่ตะวนัออกและ
ฝัง่ตะวนัตก โดยก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาด 4-6 ช่องจราจร รวมระยะทาง 3,000 เมตร กอ่สรา้งทางแยกตา่ง
ระดบับรเิวณจุดตดัถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสรา้งขยายสะพานขา้มคลอง 

12. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถงึถนนทววีฒันา  
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561-2563) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั ทรโิอไบรท์ จ ากดั วงเงนิโครงการ 204,403,721 บาท 
ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 112,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.57/2561 เริม่ตน้
สญัญา 28 กนัยายน 2561 สิน้สุดสญัญา 20 มนีาคม 2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 35.25 เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจราจรระหวา่งถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทววีฒันา เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถ            ใชถ้นนไดส้ะดวกและปลอดภยั โดยกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาด 2-4 ช่องจราจร ระยะทาง 
7,100 เมตร   

13. โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 3 บางซื่อ ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561-2563)        
ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั ศริเิลศิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั วงเงนิโครการ 91,499,699.77 บาท ขอจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 10,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.6/2562 เริม่ตน้สญัญา 11 มกราคม 
2562 สิน้สุดสญัญา 4 พฤษภาคม 2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 44.64 

14. โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 58 ลอ้ม-พมิเสน ฟักอุดม ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
(2561-2564) วงเงนิโครงการ 84,810,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 26,962,000 
บาท สญัญาเลขที ่สนย.4/2563 เริม่ตน้สญัญา 17 มกราคม 2562 สิน้สุดสญัญา 6 เมษายน 2564 คณะ
กรรมการฯ มคีวามเหน็วา่โครงการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงอาคาร ควรออกแบบโดยค านึงถงึการเป็นอาคาร
ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม งานบางประเภททีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพาะทีม่รีาคาสงู และไม่ตอ้งใช้
ทกัษะความช านาญพเิศษควรใชว้ธิจีา้งเหมาเอกชน เพือ่ประหยดังบประมาณในการจดัหาครภุณัฑก์าร
บ ารุงรกัษา และสถานทีจ่ดัเกบ็ เพื่อใหบ้คุลากรไดม้เีวลาในการปฏบิตังิานตามยุทธศาสตรข์อง
กรุงเทพมหานครไดต้ามเป้าหมาย 

15. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนและก่อสรา้งทางยกระดบัขา้มแยกถาวรธวชัและถนนซอย 
รามค าแหง 24 ระยะเวลาด าเนนิการ 3 ปี (2562-2564) วงเงนิโครงการ 450,000,000 บาท ขอจดัสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 45,000,000 บาท เพือ่แกไ้ขปัญหาการจราจรและเชื่องโยงโครงขา่ยถนน
สายหลกัรองรบัปรมิาณการจราจรในถนนรามค าแหง 24 ซึง่เป็นคอขวด แตม่ปีรมิาณรถหนาแน่นทุกวนั และ
แกไ้ขปัญหาจราจรของถนนศรนีครนิทร ์และบรเิวณใกลเ้คยีง ส านักการโยธาไดด้ าเนนิการ E-bidding ครัง้ที ่
1 ไปแลว้ แต่ยกเลกิ และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครัง้ที ่2 

16. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนแสมด า ช่วงจากถนนพระราม 2 ถงึคลองสนามชยั ระยะเวลา 
ด าเนินการ 3 ปี (2562-2564) วงเงนิโครงการ 300,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นเงนิ 30,000,000 บาท เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการจราจรพืน้ทีฝั่ง่ธนบุร ีแกปั้ญหาน ้าท่วมขงัถนนแสม
ด า และรองรบัการเจรญิเตบิโตของชมุชนในพืน้ทีเ่ขตบางขนุเทยีน โดยก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่อง
จราจร  
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ระยะทาง 2,800 เมตร และขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 950 เมตร ส านักการโยธาไดด้ าเนนิการ E-bidding 
ครัง้ที ่1 ไปแลว้ แต่ยกเลกิ และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครัง้ที ่2 

17. โครงการก่อสรา้งถนนเลยีบคลองบางเขนเชื่อมถนนวภิาวดรีงัสติกบัถนนพหลโยธนิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 3 ปี (2562-2564) วงเงนิโครงการ 375,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นเงนิ 20,000,000 บาท เพื่อใหก้ารจราจรบนถนนงามวงศ์วาน ถนนวภิาวดรีงัสติ ถนนพหลโยธนิ และ
ถนนแจง้วฒันะ และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมกีารจราจรคล่องตวัขึน้ โดยก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาด 4 ช่องจราจร 
ระยะทาง 2,000 เมตร ส านกัการโยธาไดด้ าเนนิการ E-bidding ครัง้ที ่1 ไปแลว้ แต่ยกเลกิ และอยู่ระหว่าง
เสนอ                         E-bidding ครัง้ที ่2 

18. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงถนนเทดิราชนั Sta.2+935 ถงึถนนเชดิวุฒากาศ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 3 ปี (2562-2564) วงเงนิโครงการ 321,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นเงนิ 22,100,000 บาท เพื่อรองรบัปรมิาณรถทีเ่พิม่ขึน้เพือ่บรรเทาปัญหาจราจรของถนนประชาพฒันา                        
ถนนเชดิวุฒากาศ ถนนสรงประภา รวมทัง้รองรบัการขยายตวัของชุมชนและบา้นพกัอาศยัทีเ่พิม่ขึน้ อยู่
ระหว่างจดัท าแบบ รูปรายการและราคากลาง ส านักการโยธาไดด้ าเนินการ E-bidding ครัง้ที ่1 ไปแลว้ แต่
ยกเลกิ                  และอยู่ระหว่างเสนอ E-bidding ครัง้ที ่2 

19. โครงการก่อสรา้งทางยกระดบัถนนออ่นนุช-ลาดกระบงั ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2562-2565) 
วงเงนิโครงการ 1,670,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 50,000,000 บาท เพือ่
รองรบัการจราจรบนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบงั ใหเ้กดิความคล่องตวัขึน้ รองรบัการเจรญิเตบิโตของชุมชนและ
สนามบินสุวรรณภูม ิอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประกวด
ราคา                    E-bidding ครัง้ที ่2  

20. โครงการปรบัปรุงอาคารธานีนพรตัน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (2562-2564) วงเงนิโครงการ 160,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 
60,000,000 บาท เพื่อก่อสรา้งและปรบัปรุงงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคารธานีนพรตัน์ สรา้ง
ผนังโดยรอบดา้นปีกซา้ยและขวา ระหว่างจดัท าแบบ รูปรายการและทบทวนราคากลางใหม่ -ปรบัปรุงอาคาร
ฝัง่ซา้ยและอาคารฝัง่ขวา ทีย่งัคา้งอยู ่คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าโครงการก่อสรา้งปรบัปรุงอาคาร ควร
ออกแบบโดยค านึงถงึการเป็นอาคารประหยดัพลงังาน และจ าเป็นตอ้งเรง่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้
สามารถเปิดใช้งานได้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องบประมาณทีใ่ชไ้ป ไดผู้ร้บัจา้งคอื บรษิทั ไอ เอส โอ เอน็จิ
เนียริง่ จ ากดั 

21. โครงการทางหลวงทอ้งถิน่สายเชือ่มระหว่างถนนวภิาวดรีงัสติกบัถนนพหลโยธนิ ช่วงที ่1 จาก             
ถนนวภิาวดรีงัสติถงึสะพานขา้มคลองลาดพรา้ว ระยะเวลาด าเนนิการ 4 ปี (2562-2565) วงเงนิโครงการ 
900,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 90,000,000 บาท เป็นการเชื่อมต่อ
โครงขา่ยจราจรของถนนตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร จากถนนวภิาวดรีงัสติถงึพืน้ที่
เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมนีบุร ีและเขตลาดกระบงั เป็นการแบ่งเบาและลดปัญหาการจราจร
หนาแน่นบนถนนรามอนิทราและถนนเกษตร-นวมนิทร ์อยู่ระหว่างด าเนนิการ E-bidding ครัง้ที ่2 คณะ
กรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ กรณีหากมกีารกอ่สรา้งถนนเสน้ทางใหม่ ควรพจิารณาด าเนนิการใหม้ทีางเทา้ 
ระบบท่อระบายน ้าทีเ่หมาะสมรองรบัการเตบิโตของเมอืงในอนาคต เสน้ทางจกัรยาน ระบบสาธารณูปโภค



 - ๘ - 
อื่น ซึง่ควรท าในเชงิบูรณาการร่วมกนัอยา่งยัง่ยนื คุม้ค่ากบังบประมาณ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนการใช้
สอยถนนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

22. โครงการทางหลวงทอ้งถิน่สายเชือ่มระหว่างถนนวภิาวดรีงัสติกบัถนนพหลโยธนิ ช่วงที ่2 จาก
สะพานขา้มคลองลาดพรา้วถงึถนนเทพรกัษ์ ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (2562-2565) วงเงนิโครงการ 
900,000,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 30,000,000 บาท เป็นการเชื่อมต่อ
โครงขา่ยจราจรของ 

 
 

ถนนตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร จากถนนวภิาวดรีงัสติถงึพืน้ทีเ่ขตคลองสามวา เขต
หนองจอก เขตมนีบุร ีและเขตลาดกระบงั เป็นการแบ่งเบาและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนราม
อนิทราและถนนเกษตร-นวมนิทร ์อยู่ระหว่างด าเนินการ E-bidding ครัง้ที ่2 คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า
งานกอ่สรา้งทีม่กีารจา้งทีป่รกึษาควบคมุงาน ควรก าหนดความรบัผดิชอบใหช้ดัเจน กรณีมปัีญหาอุปสรรค
ในงานก่อสรา้ง 

23. โครงการปรบัปรุงและพฒันาศูนยบ์รกิารผูส้งูอายดุนิแดง ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2562-
2563) วงเงนิโครงการ 22,780,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 4,556,000 บาท ยื่น
เสนอราคาวนัที ่9 ตุลาคม 2562 แตม่ผีูเ้สนอราคารายเดยีว คณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณายกเลกิ
การประมูล และอยู่ระหว่างด าเนินการ  E-bidding ครัง้ที ่2 

24. โครงการปรบัปรุงสะพานพระราม 8 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561-2563) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั 
ไอ เอม็ เอม็ เอส จ ากดั วงเงนิตามสญัญา 139,213,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
เงนิ 56,000,000 บาท สญัญาเลขที ่สนย.67/2561 เริม่ตน้สญัญา 29 กนัยายน 2561 สิน้สุดสญัญา 22 
พฤศจกิายน 2562 เพือ่ซ่อมแซมและปรบัปรุงสะพานพระราม 8 เพื่อใหโ้ครงสรา้งมคีวามปลอดภยัและยดื
อายุการใชง้านของสะพาน ไดผ้ลงาน 100 และเปิดใชง้านแลว้  

25. โครงการปรบัปรุงทางเทา้ถนนประชาอุทศิ ช่วงจากถนนสขุสวสัดิ ์ถงึสุดเขตกรุงเทพมหานคร  
พืน้ทีเ่ขตราษฎรบ์ูรณะและเขตทุ่งครุ ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2562-2563) วงเงนิโครงการ 57,500,000 บาท 
ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 23,000,000 บาท ผูร้บัจา้งคอื บรษิทั ววิฒัน์พลฯ จ ากดั 
สญัญาเลขที ่สนย.23/2562 เริม่ตน้สญัญา 24 กนัยายน 2562 สิน้สุดสญัญา 20 กนัยายน 2563  ไดผ้ลงาน               
ร้อยละ 10.50 คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าการปรบัปรุงและซ่อมแซมทางเทา้และถนนซึ่งเป็นผวิ
จราจร                ควรวางมาตรฐานทางวศิวกรรมร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหช้ดัเจน เช่น 
ส านักการระบายน ้า ส านักการจราจรและขนส่ง รวมถึงควรติดต่อประสานงานกบัส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการควบคุมน ้าหนักของรถบรรทุก เพื่อป้องกนัถนนช ารุด  

26. โครงการปรบัปรุงถนนบางเชอืกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถงึถนนตดัใหม่ พืน้ทีเ่ขต
ตลิง่ชนั ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2562-2563) ผูร้บัจา้งคอื บรษิทับุญสหะการสรา้ง จ ากดั วงเงนิ 74,800,100 
บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 38,038,000 บาท เริม่ตน้สญัญา 30 มนีาคม 2562 
สิน้สุดสญัญา 22 กุมภาพนัธ ์2563 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 84.31  

27. โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ถนนพหลโยธนิ ช่วงจากหา้แยกลาดพรา้วถงึอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิ 
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พืน้ทีเ่ขตจตุจกัรและเขตพญาไท ระยะเวลาเนินการ 2 ปี (2562-2563) วงเงนิโครงการ 63,185,870 บาท ขอ
จดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 25,494,800 บาท ไดผู้ร้บัจา้งคอื บรษิทั ทรโิอ ไบรท ์จ ากดั  
เริม่ตน้สญัญาวนัที ่30 ตุลาคม 2562 ไดผ้ลงานรอ้ยละ 14   

28. โครงการปรบัปรุงสะพานขา้มคลองพระโขนง เขตพระโขนง ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (2562-2563) 
วงเงนิโครงการ 52,800,000 บาท ขอจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 23,132,000 บาท                    
ไดผู้ร้บัจา้งคอื บรษิทั ทรโิอ ไบรท ์จ ากดั ไดผ้ลงานรอ้ยละ 19.35 คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่า การ
ออกแบบสะพานหรอืสิง่กอ่สรา้งถาวร ควรออกแบบทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของ
กรุงเทพมหานครอย่างเด่นชดั และมคีวามสวยงาม 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 1. การด าเนนิโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะล่าชา้ เกดิผลกระทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อการใช้
เส้นทางสัญจร กระทบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม จึงควรให้ความสำคัญต่อการบริหารสัญญา ดังนั้น ฝ่ายบริหารควร
มีการทบทวนและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารให้เป็นไปตามสัญญา และนำแผนงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
กำหนด TOR ด้วย รวมทั้งในการจดัท าโครงการต่าง ๆ ในคราวตอ่ไป เหน็ควรส ารวจ ตรวจสอบรายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้ง  
 
เช่น เนื้องาน ปัญหาอุปสรรค งบประมาณ และมกีารวางแผนการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ให้
ครอบคลมุทุกดา้นอย่างรอบคอบ 

2. ส านักการโยธาควรส ารวจพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานคร ก าหนดและจดัท าแผนงานล่วงหนา้ 
ระยะเวลา               3-5 ปีไว ้โครงการใดทีม่ผีลกระทบเกีย่วขอ้งในเรือ่งสาธารณูปโภค จ าเป็นตอ้ง
ประสานงานอย่างตอ่เนื่อง และจดัส่งแผนงานของส านกัการโยธาใหห้น่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อให้
หน่วยงานสาธารณูปโภคน าไปจดัท าแผนงานและงบประมาณใหส้อดคลอ้งกนัต่อไป  

3. มหีลายโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณไปแลว้ แต่ในขัน้ตอนด าเนินการจะมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบ 
เปลีย่นแปลงเนื้องาน ท าใหเ้กดิความล่าชา้ เกดิความเสยีหายต่อกรงุเทพมหานคร จงึควรระมดัระวงัและ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

4. การบรหิารจดัการโครงการต่าง ๆ ควรถอืปฏบิตักิารด าเนนิงานใหเ้ป็นไปพระราชบญัญตักิาร
จดัซื้อ               จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงั
ของรฐั พ.ศ. 2561  
อย่างเคร่งครดั 

5. มหีลายโครงการ ผลงานล่าชา้กว่าแผนงานอย่างมาก คาดว่าไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญา ซึง่จะตอ้งมี
การ  ต่ออายุสญัญา เหน็ควรมกีารตรวจสอบใหถู้กตอ้งและชดัเจนว่าความลา่ชา้ของผลงานนัน้เป็นความ
รบัผดิชอบของ  ผูร้บัจา้งหรอืไม ่ถา้ใช่ จะตอ้งจดัเกบ็ค่าปรบัตามสญัญาใหค้รบถว้น และในการพจิารณาต่อ
อายุสญัญานัน้จะตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ เพื่อมใิหก้รุงเทพมหานครเสยีประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ลดผลกระทบ
เดอืดรอ้นของประชาชนใหน้อ้ยทีสุ่ด หากความล่าชา้นัน้เกดิจากระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผูร้บัจา้งอาจน าไป
เป็นขอ้อา้งในการต่ออายสุญัญาได ้ดงันัน้กอ่นจดัท าโครงการ เหน็ควรมกีารหารอืร่วมกบัหน่วยงาน
สาธารณูปโภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิการท างานในเชงิบูรณาการและการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั 
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6. ในการออกแบบ เหน็ควรจา้งเอกชนมาช่วยด าเนินการเพือ่จกัไดร้วดเรว็ขึน้ เนื่องจากส านกัการ

โยธา                 มปีรมิาณมาก แตม่อีตัราก าลงัเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานนอ้ย เกดิผลกระทบท าใหง้าน
ออกแบบด าเนินการล่าชา้      

7. ควรระมดัระวงัในการจดัท าโครงการ กอ่นด าเนินการจ าเป็นตอ้งมกีารส ารวจตรวจสอบสภาพ
พืน้ที ่สภาพขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ วตัถุประสงคข์องการใชส้อยใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และปัญหาอปุสรรค ก่อนที่
จะเสนอโครงการจ าเป็นตอ้งจดัท าใหแ้ลว้เสรจ็ เมื่อไดร้บังบประมาณแลว้สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนได้
ทนัท ี 

8. กรณีทีม่พีืน้ทีเ่หลอืจากการเวนคนืทีด่นิของแต่ละโครงการฯ และจดัท าโครงการฯ เสรจ็แลว้ เหน็
ว่า 
ส านักการโยธาควรส่งมอบพืน้ทีท่ีเ่หลอืใหส้ านกังานเขตพืน้ทีน่ัน้เพื่อน าไปดูแลรกัษาทีส่าธารณะ และจะได้
ใชป้ระโยชน์จากทีด่นิอยา่งคุม้ค่าตอ่ไป 

9. เหน็ควรน าพืน้ทีว่่างบรเิวณทางขึน้-ลงของลปูแรมป์ (Loop Ramp) สะพานรถขา้มถนนสายต่าง 
ๆ หรอืพืน้ทีว่่างทางราบของถนนเสน้ตา่ง ๆ มาสรา้งเป็นพืน้ทีส่เีขยีว เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เป็นสถานที่
พกัผ่อนและใหค้วามร่มรื่น ในการออกแบบถนนหรอืสิง่ก่อสรา้งสาธารณะต่าง ๆ ควรค านึงถงึความเป็น
ธรรมชาต ิการประหยดัพลงังาน และรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้มดว้ย  

10. ควรระมดัระวงัในการเขา้ไปด าเนนิการในพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานอื่น หรอืใน
พืน้ทีท่ีค่าบเกีย่วระหว่างความรบัผดิชอบของกรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานอื่น เชน่ กรมทางหลวงชนบท 
กรมทางหลวง การทางพเิศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแหง่ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ จ าเป็นตอ้งพจิารณาตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ
ประเดน็ส าคญัคอืจะน างบประมาณของกรุงเทพมหานครเขา้ไปด าเนนิการไดห้รอืไมอ่ย่างไร  

 
 
 
 

 11. โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงต่าง ๆ ควรเร่งรดัตรวจรบังานใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามสญัญาทัง้
ระบบโครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค พสัด ุครภุณัฑ์ และเมื่อตรวจรบังานแลว้เสรจ็ เหน็ควรสง่มอบให้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนในการดูแลรกัษาสิง่กอ่สรา้งหรอืพสัดุนัน้ใหถู้กตอ้ง เพื่อ
น าไปบรหิารจดัการ       ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรพัยส์นิของทางราชการตอ่ไป 
 
ส านักการวางผงัและพฒันาเมือง 
ด้านงบประมาณ 

คณะกรรมการฯ ไดต้ดิตามความคบืหน้าการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 ของส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง ไดร้บังบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นเงนิ 206,880,000 
บาท งบประมาณหลงัปรบัโอน เป็นเงนิ 181,459,101 บาท เบกิจ่ายแลว้ เป็นเงนิ 147,412,283.62 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 81.24 ด าเนินการกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงนิ 30,619,124.50 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.87 ไดใ้หข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะดงันี้ 
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1. การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจดัท าโครงการควรค านึงถงึแผนปฏบิตัริาชการ

กรุงเทพมหานครประจ าปีเป็นหลกัส าคญั ค านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั มคีวามเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินโครงการ และ เกดิประโยชน์และความคุม้ค่าอย่างแทจ้รงิ 

2. งานผังเมืองเป็นงานที่มีความส าคัญเปรียบเสมือนหน่วยลาดตะเวนที่ก าหนดกรอบพื้นที่ให้
กรุงเทพมหานครเตบิโตอย่างมรีะเบยีบ ส านักการวางผงัและพฒันาเมอืงควรน าเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิรวมถึง
สภาพขอ้เทจ็จรงิของปัญหาต่อผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร เพื่อใหค้วามส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

3. โครงการจ้างที่ปรกึษาควรให้ความส าคญักบัระยะเวลาในการศกึษาวเิคราะห์ ผลการศกึษาต้อง
ทนัต่อสถานะการณ์ปัจจุบนั และสามารถน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

4. การจดัท าแผนงาน แผนเงนิ การบรหิารจดัการต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัการปฏิบัติงาน 
จำเป็นต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 และ
พระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 
 
การด าเนินโครงการต่าง ๆ  

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคบืหน้าการด าเนินโครงการต่อเนื่องที่อยู่ในความรบัผดิชอบของ
ส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง ดงันี้ 

1. โครงการปรบัปรุงป้อมมหากาฬและก าแพงเมอืงเกา่ วงเงนิโครงการ 68,611,402 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 4 ปี (2561-2564) ผูร้บัจา้ง บรษิทั ทรโิอ ไบรท ์จ ากดั เริม่ตน้สญัญาวนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2562 
สิน้สุดสญัญาวนัที ่15 สงิหาคม 2563 เพื่อปรบัปรุงป้อมและก าแพงเสรมิความแขง็แรงของโครงสรา้ง และ
เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณโดยรอบให้สง่างามและทรงคุณค่า เนื่องจากพบว่ามีสภาพทรุดโทรม 
โครงสร้างบางส่วนมีรอยแตกร้าว จําเป็นต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าพืน้ที่
ดงักล่าว                ควรจดัท าประวตัขิองโบราณสถานเพื่อประชาสมัพนัธใ์หน้ักทอ่งเทีย่วไดร้บัรู ้ 

2. โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ทางสญัจรบนโครงสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยา บรเิวณช่องกลาง
สะพานพระปกเกลา้ ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561-2563) ผูร้บัจา้ง บรษิทั เอส จ ีอาร ์เอนเตอรไ์พรส์ 
จ ากดั เริม่ตน้สญัญาวนัที ่28 มนีาคม 2562 สิน้สุดสญัญาวนัที ่22 มนีาคม 2563 เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศัน์สวน
ลอยฟ้าพระปกเกลา้ สวนสาธารณะ ทางเดนิและทางจกัรยานขา้มฝัง่แม่น ้าเจา้พระยา เพื่อเชื่อมต่อส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วย่านกะดจีนี-คลองสาน ใหเ้ป็นแหล่งนันทนาการรมิแม่น ้าเจา้พระยา โครงการเริม่ตัง้แต่ปลาย
สะพานฝัง่ธนบุรเีหนอืสวนป่าเฉลมิพระเกยีรตถิงึปลายสะพานฝัง่พระนคร ระยะทางประมาณ ๒30 เมตร 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า 
 
สะพานลาวาลนิ (สะพานดว้น) สามารถส่งเสรมิใหเ้ป็นทีท่่องเทีย่วแห่งใหมไ่ด ้แต่ตอ้งมกีารจดัระบบ
สาธารณูปโภค การคมนาคม ใหเ้กดิความคลอ่งตวัดว้ย  

3. โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ย่านกะดจีนี งบประมาณโครงการ 134,930,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ  
2 ปี (2563-2564) เพื่อปรบัปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดนิรมิน ้าย่านกะดจีนีและพืน้ทีต่่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิการ
พฒันาพืน้ทีย่่านเมอืงเกา่ของกรุงเทพมหานคร เช่ือมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท่ีสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร         ย่านกะดีจีน-คลองสานจะเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และ
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ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านการท่องเท่ียว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านท่ีอยู่
อาศัย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ขอ้ดขีองการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ชงิอนุรกัษ์และการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว
ท าใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ เกดิความร่วมมอืในภาคประชาชนและราชการเป็นอย่างด ีมวีฒันธรรมที่
หลากหลายและกลมกลนื มทีัง้ชาวพุทธ ชาวมสุลมิ ชาวครสิต ์เป็นชุมชนดัง้เดมิทีอ่ยู่ร่วมกนัอย่างผาสขุ มี
พืน้ทีม่ขีนาดพอเพยีงเหมาะส าหรบัจดัท าเป็นศูนยว์ฒันธรรมในอนาคต มพีืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ามารถจดัการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษไ์ด ้เช่น พืน้ทีเ่ขตคลองสาน กะดจีนี-สะพานพุทธ ตลาดปากคลองตลาด ตลาดส าเพง็ 
ชุมชน รมิคลองโอ่งอ่าง ตลาดสามยอด ตลาดบา้นหมอ้ เป็นตน้ หากจดัเป็นถนนคนเดนิ ควรมกีารจดัการ
จราจรทีด่ใีหเ้กดิความคล่องตวัดว้ย  

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 1. ควรมกีารประชาสมัพนัธท์ีด่ ีมกีารเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารใหป้ระชาชนทัว่ไปและนักท่องเทีย่ว
ทราบและเขา้ใจถงึไดง้่าย  
  2. การวางผงัเมอืงควรจะก าหนดไวก้่อนทีค่วามเจรญิเตบิโตของเมอืงจะเกดิขึน้ ผังเมืองจะต้อง
เป็นตวัก าหนดและควบคุมการเจรญิเติบโตของเมอืงอย่างเป็นระบบ ระเบยีบและยัง่ยนื การจดัท านโยบาย
จะต้อง                   สอดรบักบัผงัเมอืงในอนาคต สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม มกีารรองรบัความเติบโต
ของเมอืงในอนาคต เพื่อจะไดเ้ป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
  3. การวางแผนพัฒนาเมืองต่าง ๆ จ าเป็นต้องจดัท าแผนและด าเนินการพัฒนาให้เมืองมีระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ มผีงัเมอืงทีร่องรบัการเตบิโตของเมอืง สามารถรองรบัจ านวนประชาชนที่
จะเพิม่ขึน้ในอนาคตได้ มใิช่ให้การเติบโตของเมอืงเป็นไปอย่างไร้ทศิทาง อาจจะท าใหเ้กดิปัญหาอื่นตามมา 
รวมทัง้การใช้งบประมาณจ านวนมากในการน ามาแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากการจัดท า
โครงการภายหลงัทีเ่มอืงเติบโตแลว้ จะส่งผลให้ต้องใชต้้นทุนสงูขึน้ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากขึ้น มี
ปัญหาอุปสรรคมากขึน้ เหน็ควรสะทอ้นปัญหาใหผู้บ้รหิารน าไปทบทวนและหาแนวทางป้องกนัไว ้  
 
งานด้านส่งเสริมสนับสนุนในการออกกฎหมาย ข้อบญัญติั ระเบียบ หลกัเกณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การให้บริการกบัประชาชนในงานด้านการโยธาและผงัเมือง ดงันี้ 

1. ศกึษาการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 
    กรุงเทพมหานคร โดยส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าร่างผงัเมอืงรวม 

กรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที ่4)  ซึง่ยงัคงมกีารด าเนินการอกีหลายขัน้ตอน แตเ่นื่องจากพระราชบญัญตัิ
การผงัเมอืง พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม 2562 และมผีลใชบ้งัคบัเมื่อ
วนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ซึง่พระราชบญัญตัฉิบบันี้มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละ
เสรภีาพของบุคคล เพื่อใหก้ารวางและจดัท าผงัเมอืงและการใชป้ระโยชน์พืน้ทีแ่ละทีด่นิในทกุระดบัเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
ประโยชน์แก่สาธารณะ ซึง่ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ผงั
เมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ และตอ้งมสีาระส าคญัตามมาตรา 
22 และขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้เพื่อใหก้ารออกขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่เป็นไปตามบทบญัญตัขิอง 
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กฎหมายทีมุ่่งหมายเพื่อก าหนดรูปแบบการวางและจดัท าผงัเมอืงทุกระดบั พรอ้มทัง้บรหิารจดัการผงัเมอืงให้
มรีูปแบบการด าเนนิการและการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรฐั ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนและขัน้ตอนการด าเนินการปฏริูปประเทศ สภาพเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ                   ทีไ่มส่อดคลอ้งกนัใหม้กีารใชป้ระโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการฯ มคีวามเหน็ว่าควรมกีารศกึษาการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมตามพระราชบญัญตัิ 

การผังเมือง พ.ศ. 2562 ในรูปแบบการตัง้คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจดัท าผังเมืองรวม                       
ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมกนัศกึษา วเิคราะหแ์ละด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ  ใน
เชงิบูรณาการร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการบรหิารงานราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
 2. เสนอญตัตทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการโยธาและดา้นการวางผงัพฒันาเมอืง มดีงันี้ 
  คณะกรรมการฯ ไดม้กีารประชุมหารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลที่
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นการโยธาและผงัเมอืง รวมทัง้การหาแนวทางแกไ้ขปัญหางานดา้นการโยธาและผงัเมอืง
ใหแ้ก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาเกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่
กรุงเทพมหานคร จงึไดม้กีารเสนอญตัต ิดงันี้ 
  2.1 เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคารในบรเิวณสวนหลวงพระราม 8 ใหเ้ป็น 
ศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมสวนหลวงพระราม 8 ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะตัง้อยู่ใกล้เชงิสะพานพระราม 8 ฝัง่ธนบุร ีภายในสวนแห่งนี้มีอาคารอเนกประสงค์ชัน้เดยีว 
เดมิสร้างขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงพระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่8 และยงัมอีาคาร
พพิธิภณัฑ์พระราม 8 อกี 1 อาคาร ซึง่ปัจจุบนัภายในอาคารทัง้สองหลงัถูกปล่อยใหเ้ป็นพืน้ทีว่่างเปล่า ไม่ได้
ใช้ประโยชน์คุ้มค่า จึงเห็นว่า พื้นที่ด ังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์เชิงประวัติศาสตร์ได ้
เนื่องจากในบรเิวณใกลเ้คยีงมชีุมชนเก่าแก่ ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาส าคญัในเชงิอนุรกัษ์ มสีิง่ก่อสร้างส าคญั
ทางประวตัศิาสตรข์องกรุงรตันโกสนิทรต์ัง้อยู ่                รมิแม่น ้าเจา้พระยาทัง้สองฝัง่ เช่น ป้อมพระสุเมรุ 
วงับางขุนพรหม วดัสามพระยา รวมทัง้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 เป็นต้น หากจดัท าเป็น
ศูนย์เรยีนรู้เชงิประวตัิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์กบัประชาชน นักศกึษา นักเรยีน และ
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมในบริเวณสวนหลวงพระราม 8 ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้การท่องเทีย่ว และยงัเป็นการสรา้งรายไดก้บัชุมชนในบรเิวณนัน้ดว้ย 
  2.2 เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศึกษากฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ คณะกรรมการฯ ไดม้กีารศกึษากรณีการรอ้งเรยีน
เรื่องก่อสรา้งอาคารโรงแรมดเิอทสั บางกอก และอาคารเซอรว์สิ อพารต์เมนต์ ด ิเอทสั เรสซเิดนซ์ ซอยร่วมฤด ี
เขตปทุมวนั และสบืเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาตามคดีหมายเลขด าที่ อ. 310/2555 คดี
หมายเลขแดงที ่                   อ. 588/2557  วนัที ่30 เดอืน ตุลาคม พุทธศกัราช 2557 ระหว่างนายแพทย ์
สงครามทรพัยเ์จรญิ กบัพวกรวม 24 คน ผูฟ้้องคด ีบรษิทั ลาภประทาน จ ากดั ที ่1 บรษิทั ทบัทมิทร จ ากดั 
ที ่2 ผูร้้องสอด ผู้อ านวยการเขตปทุมวนั ที่ 1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 2 ผูถู้กฟ้องคด ีสรุปว่า เขต
ทางซอยร่วมฤดบีรเิวณตัง้แต่ปากซอยด้านถนนเพลนิจิตจนถึงที่ดนิบรเิวณก่อสร้างก่อสร้างอาคารพิพาท 



 - ๑๔ - 
มไิดม้ลีกัษณะเป็นถนนสาธารณะทีม่เีขต                 ทางกวา้ง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยตลอดไปเชื่อมกบั
ถนนสาธารณะอื่นที่มเีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ซึ่งตามรายงานการรงัวดัสอบเขตของกรมที่ดนิที่
ระบุว่ามเีขตทางสาธารณประโยชน์ที่มคีวามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร  รวมทัง้สิ้น 8 จุด เมื่อความกว้างเขต
ทางของถนนซอยร่วมฤดตีัง้แต่ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคารพพิาทของผูร้อ้งสอด 
ทัง้สองจนถึงถนนเพลนิจติมคีวามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 8 จุด การก่อสรา้งอาคารของผู้รอ้งสอดทัง้
สอง       จงึขดัขอ้ 2 ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
 

และศาลปกครองสูงสุดไดพ้พิากษาให้กรุงเทพมหานครใชอ้ านาจตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และ
มาตรา 43 แห่งพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 ด าเนินการ
กับ             ผู้ร้องสอดทัง้สองแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ภายใน 60 วนันับแต่วนัที่ค าพิพากษาถึงที่สุด และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครได้สัง่การให้ส านักการโยธาแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาประมาณราคาและ
ระยะเวลาในการรือ้ถอนอาคารทัง้สองหลงั 
จนแล้วเสร็จ ซึ่งผลของค าพิพากษาย่อมผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยกรุงเทพมหานครต้อง
ด าเนินการ                             รื้อถอนอาคาร ๒ อาคาร คอื อาคารโรงแรม ดเิอทสั บางกอก และอาคาร
เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ดิเอทัส เรสซิเดนซ์ ภายในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวนั โดยจะน ากรณีร้องเรียนการ
ก่อสรา้งอาคารโรงแรม ดเิอทสั บางกอก และอาคารเซอรว์สิ อพาร์ตเมนต์ ด ิเอทสั เรสซเิดนซ์ ซอยร่วมฤด ี
เขตปทุมวนั มาศกึษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินสาธารณะ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่  เพื่ อ ให้ เป็นแนวทาง                ในการปฏิบัติราชการงานของ
กรุงเทพมหานครต่อไป  
  2.3 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
เนื่ องจากกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธกิารเหนือ-ใต ้และหอ้งเครื่องระบบปรบั
อากาศ ซึ่งปัจจุบันโครงการดงักล่าวซึ่งเป็นงานโครงสร้างของอาคารได้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เพื่อให้การใช้
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร                  มีประสทิธิภาพและมีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาคาร
ดงักล่าว  
  2.4 เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครวางมาตรการควบคุมการใชป้ั้นจัน่หอสงูหรอืเครนในการก่อสรา้ง 
อาคารใหม้คีวามปลอดภยั เนื่องจากปัจจุบนัพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมกีารก่อสรา้งอาคารเป็นจ านวนมาก โดย
การก่อสรา้งอาคารทีม่คีวามสงูจะมกีารติดตัง้ป้ันจัน่หอสงูหรอืเครนเพื่อการก่อสร้าง และจากเหตุการณ์ทีผ่่าน
มา                          ปรากฏว่าเกดิปัญหาป้ันจัน่หอสงูหรอืเครนลม้บ่อยครัง้ ท าใหป้ระชาชนไดร้บับาดเจบ็ 
เสยีชวีติและทรพัย์สนิ                  ได้รบัความเสยีหาย เช่น เหตุการณ์เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2562 เกิด
เหตุเครนถล่มภายในจุดก่อสรา้งคอนโดมเินียมย่านพระราม 3 เขตยานนาวา มผีูเ้สยีชวีติ 4 ราย บาดเจบ็ 5 
ราย เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 เครนยกแผ่นเหล็กนัง่ร้านอาคาร 20 ชัน้หกั แผ่นเหล็กร่วงใส่หลังคา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก  นักเรียนได้รบับาดเจ็บกว่า 10 คน และล่าสุดเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2562 เครนขนาดใหญ่ในไซต์งานก่อสร้างอาคารพกัอาศยัสูง ๗ ชัน้ ย่านบางกอกน้อย ล้มทบั
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บา้นเรอืนประชาชน มผีู้ได้รบับาดเจบ็ 1 ราย ซึ่งปัญหาทีเ่กดิขึน้อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรอืใช้
งานมานาน เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานขาดการควบคุมดูแลอย่างจรงิจงั จงึท าให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้น 
เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สนิของประชาชน เช่น การออกประกาศ
กรุงเทพมหานครให้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่หอสงูหรอืเครนก่อนมกีารน าไปใชใ้นการก่อสร้าง มกีารลงทะเบยีน
รายชื่อผูป้ระกอบการทีใ่หเ้ช่าหรอืบรษิทัผูร้บัจา้งตดิตัง้ป้ันจัน่หอสงูหรอืเครน รวมถงึ                       มกีาร
ก าหนดรายละเอยีดขอบเขตของงานใหช้ดัเจนถงึการป้องกนัภยัอนัอาจเกดิขึน้ 
  2.5 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. และประตูระบายน ้าคลองลาดพร้าว 
คลองบางบวั คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบรเิวณเขือ่นเดมิอุโมงคย์กัษ์พระรามเกา้-รามค าแหง 
ไปทางประตูระบายน ้าคลองสองสายใต้ ความยาว 22.65 กิโลเมตร รวมทัง้ก่อสร้างเขื่อนสองฝัง่คลอง เป็น
ระยะทาง 45.30 กโิลเมตร ครอบคลุม 8 เขต โดยไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นเงนิ 1,645 ลา้นบาท ซึ่ง
กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามสญัญาจ้างกบั บรษิัท ริเวอร์ เอนจเินียริง่ จ ากัด เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 
2559 สิ้นสุดสญัญาเมื่อวนัที่ 27 มถิุนายน 2562 และส านักการระบายน ้าจะมีการขอขยายสญัญาในการ
ก่อสรา้งออกไปอกี 300 วนั ซึง่จะสิน้สุด             
ในเดอืนเมษายน 2563 ปัจจุบนัมกีารส่งมอบพืน้ทีแ่ลว้ 26,008 เมตร แต่ผู้รบัจา้งไม่เขา้มาท างานใหแ้ล้วเสรจ็ใน
ส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีท่ี่มกีารส่งมอบ และมพีืน้ทีท่ีย่งัไม่ไดส้่งมอบ 19,292 เมตร เนื่องจากมบี้านเรอืนประชาชนรุกล ้า
อกี 
 
 

จ านวน 502 หลงั ท าให้การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามสญัญา ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร 
  2.6 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครก าหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการรื้อถอนอาคารและ
จ านวนอาคารที่รื้อถอนของเอกชนและราชการในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัย์สินของประชาชน สบืเนื่องจากวนัที่ 2 เมษายน 2562  เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเหตุอาคาร
แฟลตดนิแดงทีอ่ยู่ระหว่างการรือ้ถอนถล่มลงมา ไม่มผีูเ้สยีชวีติแต่ท าใหท้รพัยส์นิของประชาชนไดร้บัความ
เ สี ย ห า ย  ซึ่ ง อ า ค า ร ดั ง ก ล่ า ว 
อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาต ิและทีผ่่านมามปีระชาชนรอ้งเรยีนไปยงัส านักงานเขตดนิแดงเกีย่วกบั
ปัญหาฝุ่ นละออง และเสยีงรบกวนจากการรื้อถอนแฟลตดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้
หยุดการรื้อถอนชัว่คราวและจากนั ้นได้ด าเนินการต่อจนเกิดเหตุการณ์อาคารถล่ม  ซึ่งในปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นจ านวนมาก และที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน และหลายโครงการไม่มวีศิวกรลงพืน้ทีเ่พื่อควบคุมการรือ้ถอนและการก่อสรา้ง หาก
ไม่มกีารควบคุมหรือไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่ชดัเจน อาจท าให้ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อนใน
อนาคตอกี  
 
รบัทราบข้อมลูการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ ตัง้แต่ปี 2559-2561 
    คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านักการโยธาเขา้รว่มประชุมเพื่อรบัทราบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารสงู                 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สรุปไดด้งันี้ 



 - ๑๖ - 
    "อาคารสงู" หมายความว่า อาคารทีบุ่คคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดโ้ดยมคีวามสงูตัง้แต่ 23.00 
เมตรขึน้ไป การวดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่อ่สรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า ส าหรบัอาคารทรงจัว่
หรอืป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่อ่สรา้งถงึยอดผนังของชัน้สงูสุด  

   "อาคารขนาดใหญพ่เิศษ" หมายความว่า อาคารทีก่อ่สรา้งขึน้เพื่อใชอ้าคารหรอืส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคารเป็นทีอ่ยูอ่าศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภทโดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอื
ชัน้หนึ่ง              ชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

   การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ ตัง้แต่ปี 2559-2561 มดีงันี้ 

ล าดบั ประเภทอาคาร 
อาคารสงู อาคารขนาดใหญพ่เิศษ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 ชุดอยู่อาศยั 55 62 70 - 1 - 
2 อยู่อาศยัรวม 6 5 2 - - - 
3 ส านักงาน 2 9 7 - - - 
4 โรงแรม 5 5 4 2 - 1 
5 พาณิชย ์ 3 1 2 4 4 2 
6 สถานพยาบาล 3 3 3 4 - - 
7 สถานศกึษา 3 - - 1 1 - 
8 จอดรถยนต ์ 1 1 3 - 1 2 
9 คลงัสนิคา้ - - - 1 1 - 
10 แสดงสนิคา้ - - - 1 - - 
11 สรรพสนิคา้ - 1 - - - 1 

รวม 78 87 91 13 8 6 

  อาคารสงู จ านวน 256 อาคาร 
อาคารขนาดใหญ่พเิศษ จ านวน 27 

อาคาร 
 
 
 
 

     ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานดา้นควบคุมอาคารหากเป็นการยื่นค าขอรบัใบอนุญาตฯ ตามมาตรา 
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แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ตามแบบ ข.1) จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรา 25 คอื เมือ่ไดร้บัค า
ขออนุญาตแลว้ เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาต
พรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายในสีส่บิหา้วนันับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอ ในกรณีมเีหตุจ าเป็น
ทีไ่ม่อาจออกใบอนุญาตหรอืไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาสีส่บิหา้วนั ใหข้ยายเวลาออกไป
ไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไม่เกนิสีส่บิหา้วนั และหากยื่นแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา 39 ทว ิ
(ตามแบบ ยผ.1) จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรา 39 ตร ีคอื เมื่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดร้บัขอ้มูลและเอกสารและ
หลกัฐานจากผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิและไดช้ าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนครบถว้นแลว้ใหอ้อกใบ
รบัแจง้ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัช าระค่าธรรมเนียม และภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ด้
ออกใบรบัแจง้ สามารถแจง้ขอ้ทกัท้วงใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 



 - ๑๗ - 
    เมือ่ไดม้กีารอนุญาตใหก้อ่สรา้งอาคารสงู หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษแลว้ หลงัจากสรา้งเสรจ็ 1 ปี 
จะมกีารด าเนินงานแจง้และตดิตามใหเ้จา้ของอาคารตอ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบอาคารดา้นวศิวกรรมหรอืดา้น
สถาปัตยกรรม เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโครงสรา้งและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์
แห่งความมัน่คงแขง็แรงและปลอดภยัในการใชอ้าคาร 

   มกีารประสานงานกบัส านักงานเขตในการควบคุมอาคารสงู อาคารใหญ่ ดงันี้ 
    ส านักการโยธาไดป้ระสานงานร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ทีใ่นการควบคุมอาคารสงู อาคารขนาด
ใหญ่อยา่งต่อเนื่อง โดยปฏบิตัติามระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจและควบคุม
อาคารพ.ศ. 2561 ดงันี้ 
    - เมื่อส านกัการโยธาออกใบอนุญาตฯ หรอืหนังสอืรบัแจง้ฯ จะส่งส าเนาใบอนุญาตฯ หรอืส าเนาใบ
รบัแจง้พรอ้มแบบแปลนใหส้ านักงานเขตพืน้ที ่ไม่เกนิทุกวนัที่ 5 ของเดอืน เพื่อใชใ้นการร่วมกนัตรวจสอบ
อาคาร 
    - เมื่อตรวจพบว่ามกีารกอ่สรา้งฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะมกีารส่งเรือ่งประสานกบัส านักงานเขต
เพื่อออกค าสัง่ด าเนนิคดตีามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างตอ่เนื่องมาโดยตลอด พรอ้มนี้ไดถ้อืปฏบิตัติาม
แนวทางการด าเนินการเกีย่วกบัคดคีวามผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคารทีผู่ว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครสัง่การ 
             มกีารวางแผนงานเกีย่วกบัผงัเมอืงโดยครอบคลุมอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร    เพือ่ป้องกนัในขณะทีก่่อสรา้ง อุบตัภิยั มลพษิ การจราจร ดงันี้  
    - การป้องกนัอุบตัภิยั ส านกัการโยธาไดม้โีครงการจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศของอาคาร เพื่อใช้
เป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัและดูแลอาคารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามหลกัวศิวกรรม 
ซึง่หากเกดิเหตุอุบตัภิยักส็ามารถส่งขอ้มูลให้แก่หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อเขา้ไประงบัภยัไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
ปัจจุบนั   โครงการนี้อยู่ระหว่างจดัจา้งทีป่รกึษาโครงการ และตามกฎหมายก าหนดใหเ้จา้ของอาคารสงูและ
อาคารใหญ่ (9 ประเภท) ตอ้งมกีารตรวจสอบอาคารประจ าปี โดยจะตอ้งผา่นการรบัรองจากกรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืง และส่งรายงานใหแ้ก่เจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณาออกใบรบัรองการตรวจสภาพอาคาร (แบบ ร.
1) 
    - การป้องกนัมลพษิทางการก่อสรา้ง ส านักการโยธามกีารก าหนดแผนงานใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้
ตรวจสอบ ควบคมุและดูแลการก่อสรา้งอาคารใหม้มีาตรการป้องกนัมลพษิทางการก่อสรา้งตามกฎกระทรวง
ฉบบัที ่4               (พ.ศ. 2526) และตามรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ถา้ม)ี เป็นประจ าสม ่าเสมอ และ
ใหเ้จา้ของอาคารตอ้งส่งรายงานมาตรการป้องกนัในส่วนทีก่ฎหมายก าหนดประจ าทุกเดอืน 
    - การจราจรมกีารพจิารณาอนุญาตอาคารใหถู้กตอ้งเป็นไปตามผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานพฒันาเมอืง เพื่อควบคุมการจราจรแต่ละพืน้ทีใ่หม้คีวามเหมาะสม 
 
 
 
 
          มกีารประสานงานกบัส านักการวางผงัและพฒันาเมอืง ในการควบคุมการก่อสรา้งอาคารใหเ้ป็นไป
ตาม            ผงัเมอืง ดงันี้ 



 - ๑๘ - 
 - การพจิารณายืน่ขออนุญาตจะพจิารณาว่าตรงตามการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีก่ าหนดไวใ้น
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมหรอืไม่ และถา้ไมม่ขีอ้หา้มจะส่งขอ้มูลการลงพกิดัต าแหน่งของอาคารที่
ไดร้บัอนุญาตหรอืทีม่กีารยื่นแจง้ฯ พรอ้มดว้ยขอ้มูลอาคารใหส้ านักการวางผงัและพฒันาเมอืง ทุกวนัที ่10 ของ
แต่ละเดอืน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการปรบัปรุงแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิและอาคารใหเ้กดิประโยชน์แก่
กรงุเทพมหานครในการบรหิารจดัการเมอืงรวมทัง้มกีารประชุมหารอื หรอืท าหนงัสอืหารอืขอ้กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้ารท างานดา้นควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
          ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
          1. ส านักการโยธาควรมกีารศกึษาวเิคราะห์ว่า ตามทีก่ฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
              “ขอ้ 2 ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้ของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษทีม่พีืน้ทีอ่าคารรวมไม่เกนิ 
30,000 ตารางเมตร ตอ้งมดีา้นหนึ่งดา้นใดของที่ดนินัน้ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทาง
กวา้งไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดไปเชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะอื่นทีม่เีขตทางกวา้งไม่
น้อยกวา่ 10 เมตร  

     ส าหรบัทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้ของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษทีม่พีืน้ทีอ่าคารรวมกนัทุกชัน้
มากกว่า 30,000 ตารางเมตร ตอ้งมดีา้นหนึง่ดา้นใดของทีด่นินัน้ยาวไมน่้อยกว่า 12.00 เมตร ตดิถนน
สาธารณะทีม่เีขตทางกวา้งไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกบัถนน
สาธารณะอื่นทีม่เีขตทางกวา้งไมน่้อยกว่า 18.00 เมตร 

     ทีด่นิดา้นทีต่ดิสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตอ้งมคีวามกวา้งไม่นอ้ยกว่า 12.00 เมตร 
ยาวต่อเนื่องกนัโดยตลอดจนถงึบรเิวณทีต่ัง้ของอาคารและทีด่นินัน้ตอ้งว่างเพื่อสามารถใช้เป็นทางเขา้ออก
ของรถดบัเพลงิไดโ้ดยสะดวกดว้ย” 
โดยละเอยีด เพือ่ถอืปฏบิตัแิละน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างถกูตอ้ง และตามทีก่ฎหมายเขยีนไวเ้ช่นนี้ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิานหรอืไม่ จะสามารถปรบัแกไ้ขไดห้รอืไม่อย่างไร  
          2. ควรด าเนนิการหาแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาการรุกล ้าทีส่าธารณะต่าง ๆ ใหเ้กดิ 
ผลส าเรจ็ดว้ย   
          3. ในกรณีทีม่กีารยื่นขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารทีต่ดิกบัถนนสาธารณะ ส านกัการโยธาและส านักงาน
เขต              ทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งมกีารตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณะทัง้สภาพความเป็นจรงิทางกายภาพ
และตามขอ้มูลทีม่อียู่ในทะเบยีนเอกสารของทางราชการใหร้อบคอบและถูกตอ้งชดัเจนก่อนทีจ่ะออก
ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาเช่นเดยีวกบักรณีของอาคารโรงแรมดเิอทสั ซอยร่วม
ฤด ีเขตปทุมวนั  
 
เรื่อง ร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องด้านการโยธา มีดงัน้ี 

1. รบัทราบขอ้มูลกรณีที ่สตง.รายงานผลการตรวจสอบโครงการก่อสรา้งอาคารบางกอกอารน่ีา 
(Futsal Stadium) เขตหนองจอก 
     ตามทีส่ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ แจง้ผลการตรวจสอบโครงการกอ่สรา้งอาคารบางกอกอารี
น่า (Futsal Stadium) ปรากฏว่ามขีอ้บกพร่องเนื่องจากเจา้หน้าทีไ่ม่ปฏบิตัิตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง 
การพสัดุ                พ.ศ. 2538 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และหนังสอืกระทรวงการคลงั ที ่กค 0408.5 /ว๙ ลง



 - ๑๙ - 
วนัที ่7 มนีาคม 2550 เรื่องหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการ กอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหาย จงึขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและควบคมุหรอืก ากบัมใิหเ้กดิขอ้บกพร่องขึน้
อกีตามขอ้เสนอแนะ และขอใหด้ าเนินการ 
 
 
เพื่อใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายแก่กรงุเทพมหานคร กรณีค านวณราคากลางไม่ถูกตอ้งเป็นเงนิ 77,779,054.34 
บาท และกรณีมกีารด าเนนิการไมค่รบถว้นตามแบบรูปรายการและสญัญาจา้ง เป็นเงนิ 421,146.41 บาท 

ขอ้เทจ็จรงิ 
          - ส านกังานกฎหมายและคด ีมหีนังสอืที ่กท 0405/8398 ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 เวยีนแจง้              
ใหทุ้กหน่วยงานถอืปฏบิตั ิตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0415.1/ว 82 ลงวนัที ่27 สงิหาคม 
2561 เรื่อง แนวทางการร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ “กรณีการ
ด าเนินโครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรี หน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัความเสยีหาย คอื หน่วยงาน
ของรฐัทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรใีหด้ าเนินโครงการและหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นหน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณใน 
การด าเนินโครงการ ซึง่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัดงักล่าวมอี านาจร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ” 
 - ส านักการโยธาไดต้รวจสอบแลว้ ปรากฏว่า คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2554 
เหน็ชอบและอนุมตัใิหก้ระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด าเนนิการโครงการก่อสรา้งอาคารบางกอก
อารน่ีา (Futsal Stadium) บรเิวณทีด่นิศูนยฝึ์กอบรมขา้ราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก วงเงนิโครงการ 
1,239,464,000 บาท โดยใชง้บประมาณเงนิอุดหนุนรฐับาลรอ้ยละ 100 ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปี 2554-
2556) ส่วนรายละเอยีดงบประมาณในการด าเนนิการใหก้ระทรวงมหาดไทย (กรงุเทพมหานคร) ตกลงกบั
ส านักงบประมาณต่อไป   
          ขอ้พจิารณาและเสนอแนะ 
          ส านกัการโยธาไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าโครงการก่อสรา้งอาคารฯ Futsal Stadium กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการตามขอ้เทจ็จรงิ 2 ซึง่การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ ความผดิทางละเมดิ จะตอ้ง
ด าเนินการตามแนวทางขอ้ 4 ของหนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0415.1/ว 82 ลงวนัที ่27 
สงิหาคม 2561 ดงันัน้ ส านักการโยธาจงึไดห้นังสอืเรยีนผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ เพื่อประสานขอใหส้่ง
ชื่อเจา้หน้าทีเ่ขา้ร่วม  เป็นคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ และหนังสอืเรยีนผูว้่าการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ เพื่อแจง้ผลความคบืหนา้การด าเนินการใหท้ราบไวช้ัน้หนึ่งกอ่น มรีายละเอยีดดงันี้ 
 - การแกไ้ขขอ้บกพร่องและควบคุมหรอืก ากบัมใิหเ้กดิขอ้บกพร่องขึน้อกี กรงุเทพมหานครไดก้ าชบั
เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งการบรหิารสญัญา โดยใหเ้พิม่ความระมดัระวงัในการตรวจสอบการจดัท าสญัญาจา้งให้
ถูกตอ้งตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั เรือ่ง แบบสญัญา
เกีย่วกบั                   การจดัซื้อจดัจา้งตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. 2560 และสอดคลอ้งกบัหนังสอืขออนุมตัจิา้ง ส่วนเงือ่นไขพเิศษต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือจากขอ้ก าหนดใน
แบบของสญัญา กรุงเทพมหานครไดก้ าชบัใหเ้จา้หน้าทีผู่จ้ดัท ารายละเอยีดขอ้ก าหนดเฉพาะงาน (TOR) 
ก าหนดเงื่อนไขพเิศษนัน้ไวใ้นรายละเอยีดขอ้ก าหนดเฉพาะงาน (TOR) ซึง่จกัตอ้งเผยแพร่ใหผู้ป้ระสงคจ์ะ



 - ๒๐ - 
เสนอราคาทราบก่อนขัน้ตอนการเสนอราคา                   จงึจกัสามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนด
ในสญัญาได ้และก าชบัเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูค้วบคมุงาน ควบคมุการบรหิารสญัญา ให้
ด าเนินการตามระยะเวลาในแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไวภ้ายใตร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั              มตคิณะรฐัมนตรทีี่
เกีย่วขอ้งแลว้ ส าหรบัการจดัท าราคากลาง กรุงเทพมหานครไดก้ าชบัคณะกรรมการก าหนดราคากลางและผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บญัญตั ิระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและหนังสอืสัง่การต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครดั โดยมใิหค้ านวณราคากลางในรูปแบบมูลคา่ราคางานรวมหรอืงานเหมา แต่ให้
ค านวณราคากลางแยกเป็นแต่ละรายการ ทัง้นี้ เพื่อจกัไดเ้ปรยีบเทยีบราคาใหถู้กตอ้งตามราคาของกระทรวง
พาณิชย ์กรมบญัชกีลาง หรอืส านักงบประมาณ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบส่วนคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง กรุงเทพมหานครไดก้ าชบัให้ปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 67 แห่งขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง การพสัดุ พ.ศ.2538 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืตามขอ้ 16 แห่งระเบยีบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อ                จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 แลว้แต่กรณี 
 

 - การด าเนินการเพือ่ใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายแก่กรุงเทพมหานคร กรณีค านวณราคากลางไม่
ถูกตอ้ง 

เป็นเงนิ 77,779,054.34 บาท รวมทัง้กรณีการตรวจรบังานจา้งไมค่รบถว้นตามแบบรูปรายการและสญัญาจา้ง
เป็นเงนิ 421,146.41 บาท กรุงเทพมหานครพจิารณาแล้วเหน็ควรด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ เพือ่จกัไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวบรวมพยานหลกัฐานทัง้ปวง ตลอดจนตอ้ง
รบัฟังพยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบเอกสารหรอืสถานที ่เพื่อใหไ้ดค้วามว่ามเีจา้หน้าทีผู่ใ้ด
กระท าละเมดิ อนัเนื่องมาจากการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืไม่ และจกัตอ้ง
รบัผดิในผลแห่งละเมดิดงักล่าวหรอืไม่ เป็นจ านวนคนละเท่าใด ซึง่โครงการก่อสรา้งอาคารฯ Futsal 
Stadium นัน้ คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่                3 พฤษภาคม 2554 เหน็ชอบและอนุมตัใิห้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด าเนินโครงการโดยใชง้บประมาณเงนิอดุหนุนรฐับาลรอ้ยละ 100 
ทัง้นี้ใหก้รุงเทพมหานครตกลงกบัส านักงบประมาณเกีย่วกบัรายละเอยีดงบประมาณต่อไป ดงันัน้ การ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิกรณีนี้                 จกัตอ้งด าเนนิการตาม
แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิทีส่่งมาพรอ้ม
นี้ ซึง่กระทรวงการคลงัไดเ้รยีนแจง้ใหห้น่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 ถอืปฏบิตั ิโดยก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ว่า “กรณีการด าเนินโครงการทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะรฐัมนตร ีหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัความเสยีหาย คอืหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะรฐัมนตรใีหด้ าเนินโครงการ และหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ ซึง่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัดงักล่าวมอี านาจร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบั
ผดิทางละเมดิ” โดยกรุงเทพมหานครไดป้ระสานส านกังบประมาณ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณโครงการกอ่สรา้งอาคาร Futsal Stadium ขอใหส้่งเจา้หน้าทีเ่ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ                 เพื่อจกัไดด้ าเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวบรวม
พยานหลกัฐานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และรายงานผลการสอบสวนตอ่ไป ทัง้นี้ กรุงเทพมหานครจกัรายงานผล
ความคบืหน้าการด าเนินการตามประเดน็การตรวจสอบดงักลา่วขา้งตน้ ใหส้ านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ทราบตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวต้่อไป 



 - ๒๑ - 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 1. เหน็ควรตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ เพื่อจกัไดต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ               
เร่งด าเนินการสอบขอ้เทจ็จรงิใหแ้ลว้เสรจ็ และรายงานผลใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบภายใน
ก าหนด 
  2. ควรถอืปฏบิตัใินการด าเนินงานใหเ้ป็นไปพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั 

3. โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงต่าง ๆ ควรเรง่รดัตรวจรบังานใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามสญัญาทัง้
ระบบโครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค พสัด ุครภุณัฑ์ และเมื่อตรวจรบังานแลว้เสรจ็ เหน็ควรสง่มอบให้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการดูแลสิง่ก่อสรา้งหรอืพสัดนุัน้ใหถ้กูตอ้ง เพื่อน าไปบรหิารจดัการในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัการทรพัยส์นิของทางราชการตอ่ไป  
 

2. การด าเนนิการโครงการก่อสรา้งถนนเลยีบคลองประปาฝัง่ตะวนัออกเชื่อมระหว่างถนนแจง้วฒันะ
กบั 

ถนนสรงประภา 
     กรุงเทพมหานครจงึไดม้กีารจดัประชุมหารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีด่งักล่าว ซึง่มหีน่วยงานต่าง ๆ  ของกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย ส านักงานออกแบบ กอง
จดักรรมสทิธ ์กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ส านักการโยธา ส านกังานเขตหลกัสี ่และส านักงาน
เขตดอนเมอืง                      ร่วมประชุมหารอื เพือ่แกไ้ขปัญหาตามทีม่ปีระชาชนกว่า 200 ครวัเรอืน 
บรเิวณสองฝัง่คลองตาอูฐ (ดา้นตดิ                     รมิคลองประปา) รอ้งขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนนิการ
สรา้งเสน้ทางสญัจร และไดข้อ้ยุตจิดัท าโครงการก่อสร้าง 
 
 
ถนนเลียบคลองประปาฝ่ังตะวันออกเช่ือมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา วงเงนิก่อสรา้ง 150 ลา้นบาท 
ค่าจดักรรมสทิธิป์ระมาณ 1,022 ลา้นบาท ระยะทาง 4,400 เมตร เป็นการประสทิธภิาพโครงขา่ยการจราจรให้
สามารถเชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวฒันะกบัถนนสรงประภา การแกไ้ขปัญหาพืน้ทีปิ่ดลอ้มบรเิวณชุมชนหลงัวดั
ไผ่เขยีว ระบบระบายน ้า ระบบการจราจร ทัง้นี้ยงัช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบรเิวณถนนซอยวดัเวฬุนา
ราม 
            ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
             1. ควรมกีารเร่งรดัเจรจาปรองดองกบัเจา้ทีข่องทีด่นิโดยเรว็ การค านวณราคาทีด่นิควรเป็นราคาที่
ยุตธิรรม หากไม่ไดข้อ้ยุติ ควรเร่งเสนอออกพระราชกฤษฎกีาตอ่ไป  
             2. ส านักการโยธาควรประสานท าความเขา้ใจกบัประชาชนในหมู่บา้นมายโฮม ใหร้บัทราบ
โครงการและใหค้วามร่วมมอืตอ่ไป 
 

3. รบัทราบขอ้เทจ็จรงิกรณีเกดิเหตุเครนก่อสรา้งหกั ภายในซอยเจรญิกรงุ 36 มเีศษวสัดุร่วงหลน่ใส่
อาคารภายในโรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์เสยีหาย รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาและมาตรการป้องกนัในเรื่องความ
ปลอดภยัต่าง ๆ   



 - ๒๒ - 
           จากขา่วทีล่งสื่อมวลชน วนัที ่19 มถิุนายน 2562 มเีครนยกแผ่นเหลก็จากอาคารสงูทีอ่ยู่ระหว่าง  
การปรบัปรุงใหเ้ป็นโรงแรม รบัน ้าหนักไมไ่หว แขนเครนหกั ท าใหม้แีผ่นเหลก็กว่า 30 แผ่นร่วงใส่หลงัคา
ลานอเนกประสงคข์องโรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์ทีอ่ยู่ตดิกนั ทะลุใส่กลุม่นักเรยีนไดร้บับาดเจบ็กว่า 10 
คน                            ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครไดเ้ขา้ตรวจสอบสถานทีเ่กดิเหตุแลว้ พรอ้มทัง้สัง่
การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาและด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และแจง้ความ
ด าเนินคดกีบัเจา้ของอาคารทีเ่ป็นตน้เหตุแลว้  

    ในการนี้ ส านกัการโยธาไดร้วบรวมขอ้มูลป้ันจัน่หรอืเครนทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งอาคารในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร พบว่ามป้ัีนจัน่หรอืเครนทีต่ดิตัง้ตามโครงการกอ่สรา้งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มทีัง้หมด 
139 โครงการ รวม 270 ตวั แบ่งเป็น ทาวเวอรเ์ครน 251 ตวั (Tower Crane) โมบายเครน 4 ตวั (Mobile 
Crane) ไฮดรอลคิเครน 15 ตวั (Hydraulic Crane) ซึง่จะตอ้งมกีารควบคุมตามกฎกระทรวงฉบบัที ่๔ (พ.ศ. 
๒๕๒๖)      ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ์
การควบคมุป้ันจัน่             ใหม้คีวามปลอดภยั ดงันี้ 
     ขอ้ ๑๙ ผูด้ าเนินการตอ้งใชโ้ซ่ เชอืก ลวดสะลงิ รอกทีใ่ชง้าน ป้ันจัน่หรอืลฟิต์ส่งของ ทีม่สีภาพ

แขง็แรงและมขีนาดพอทีจ่ะใชใ้นการยก การวาง และยกน ้าหนกัสิง่ของใหล้อยตวัอยู่ทีจ่ดุหนึ่งจดุใดได้โดย

ปลอดภยั 

     ขอ้ ๒๐ เมื่อหยุดการใชป้ั้นจัน่หรอืลฟิต์ส่งของประจ าวนั ผูด้ าเนินการตอ้งจดัใหม้กีารป้องกนัมใิห้

ป้ันจัน่หรอืลฟิต์ส่งของนัน้เลื่อน ลม้ หรอืหมุน อนัอาจเป็นภยนัตรายตอ่สุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 

    ขอ้ ๒๑ ผูด้ าเนินการตอ้งจดัใหม้ผีูค้วบคุมทีม่คีวามช านาญควบคุมการใชเ้ครือ่งมอืกล เครือ่งกล

จกัร หรอืเครื่องจกัรกล และตอ้งตรวจสอบและบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสมและปลอดภยักบัการใช้

งานอยู่เสมอ 

    ซึง่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดเ้สนอร่างแกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ไป

ทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาแลว้ โดยหลกัการแมจ้ะไม่ตอ้งยืน่ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 

แต่ตอ้งมกีารแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบกอ่นด าเนินการตดิตัง้ป้ันจัน่ทุกครัง้ มกีารตรวจสอบความ

มัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยั มกีารยืน่แผนผงั บรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ

รายการค านวณ มผีูค้วบคุมงาน  มกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามคู่มอืของผูผ้ลติ  

 

 

 

 

ปัจจุบนัเกดิปัญหาป้ันจัน่หกัลม้บอ่ยครัง้ แต่ละครัง้กก็อ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และ
ทรพัยส์นิ ของประชาชน กรุงเทพมหานครจงึไดก้ าชบัผูท้ี่ท าการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคาร ให้
ตรวจสอบการใชเ้ครื่องมอื เครื่องใช ้อุปกรณ์ เครื่องจกัรต่าง ๆ โดยตอ้งมกีารบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที่



 - ๒๓ - 
เหมาะสมและปลอดภยักบัการใชง้านโดยวศิวกรทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการควบคมุดูแลใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และเพือ่เป็นการ 
ป้องกนัและลดความเสีย่งอุบตัเิหตุป้ันจัน่ลม้ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครจงึไดม้คี าสัง่กรุงเทพมหานคร ที ่
๑๖๐๓/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๒๔ มถิุนายน ๒๕๖๒ แต่งตัง้คณะท างานตรวจโครงการก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอืรือ้ถอน
อาคาร เพื่อลดความเสีย่งจากอุบตัเิหตุป้ันจัน่ลม้ในระหว่างปฏบิตังิานร่วมกนั โดยใหค้ณะท างานฯ มอี านาจ
หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

- ตรวจความปลอดภยัของป้ันจัน่ในโครงการกอ่สรา้ง ดดัแปลงหรอืรือ้ถอนอาคาร เพือ่ใหป้ฏบิตัติาม
วธิกีารและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร และคู่มอืการปฏบิตังิานดา้นความ
ปลอดภยั 
  - เชญิเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มูลและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัแผนงานโครงการกอ่สรา้ง 

- เสนอแนะมาตรการความปลอดภยัในการท างาน หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีโ่ครงการกอ่สรา้งดูแลรกัษา 
ปรบัปรุงแกไ้ขป้ันจัน่ เครื่องมอื เครื่องจกัอื่นๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

- สรุปผลและรายงานการด าเนนิงานใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ซึง่มหีน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งคอื อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืผูแ้ทน ส านักการโยธา กลุม่การปฏบิตังิานของส านักงาน
เขต สภาวศิวกร (วสท.) สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจัน่ไทย ซึง่มขี ัน้ตอนในการด าเนินงานคอืจะมกีารเชญิประชุม
คณะท างานฯ ในวนัองัคารที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพือ่ก าหนดรายละเอยีดแบบฟอรม์ในการออกตรวจ 
รวมทัง้ออกระเบยีบในเรือ่งวธิกีารตรวจสอบต่อไป และจะเชญิเจา้ของโครงการทีม่กีารตดิตัง้ป้ันจัน่อยู่ใน
ปัจจุบนัมาประชุม เพื่อชีแ้จงรายละเอยีดดงักล่าวใหร้บัทราบ หลงัจากนัน้จะด าเนินการออกตรวจโครงการที่
มกีารตดิตัง้ป้ันจัน่ทกุโครงการ   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. ควรมกีารออกตรวจเครนแบบเขม้งวด เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ ในการตรวจสอบทุกประเดน็
จ าเป็นตอ้งจดบนัทกึรายละเอยีดแต่ละเหตกุารณ์ไวอ้ย่างชดัเจน  และเหน็ควรขอความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมตรวจสอบดว้ย 
 2. ควรมกีารตรวจสอบบรษิทัทีเ่ปิดกจิการน าเขา้เครนว่าเป็นของใหม่ หรอืมอืสอง กรณีป้ันจัน่
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการกอ่สรา้งอาคารสงูควรใชข้องใหม่ทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง และเกบ็รวบรวมขอ้มูลไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ    

3. ควรก าหนดเงื่อนไขการใชง้านเครนไวใ้นกฎหมาย บงัคบัใชใ้หผู้ป้ระกอบการถอืปฏบิตั ิเนื่องจาก
มอีุบตัจิากเครนเกดิขึน้บ่อยครัง้   
   
เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามค าร้องเรียนของประชาชน มีดงัน้ี 
 1. การแกไ้ขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณแยกทางต่างระดบัรชัวภิา เขตจตุจกัร   
              ส านกัการโยธาไดต้รวจสอบแลว้ พบว่ามเีสาไฟฟ้าสองสว่างจ านวน 33 ตน้ ซึง่ความช ารุด
เสยีหาย 
เนื่องจากมอีายกุารใชง้านกว่า 20 ปี แบ่งเป็นไฟดบัทุกดวง 7 ตน้ ไฟตดิไมค่รบดวง 22 ตน้ ทีเ่หลอืใชง้านได้
ปกต ิการแกไ้ขปัญหา ส านักการโยธาไดป้ระมาณราคาคา่ซ่อมแซมไฟฟ้าดงักล่าวแลว้ เป็นเงนิ 9,735,000 
บาท                    จะเบกิจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและ



 - ๒๔ - 
วสัดุ (ค่าใชส้อย) โดยวธิคีดัเลอืก เมื่อไดผู้ร้บัจา้งแลว้ จะใชเ้วลาประมาณ 45 วนั ในการด าเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็  
 
 
 
 
              นอกจากนี้ยงัมไีฟฟ้าดบัอกีหลายจดุในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เนื่องจากการแกไ้ขปัญหาระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างตามขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกบัการไฟฟ้านครหลวง ปี 2547 
และปี 2555  
ไดส้ิน้สุดลง ประกอบกบัตอ้งด าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครดั จงึเกดิผลกระทบท า
ให ้
การด าเนินการล่าชา้ ทกุเนื้องานจะตอ้งท ารายละเอยีดและประมาณการแลว้เสรจ็ก่อน เกดิผลกระทบใหก้าร
ท างานไม่ทนัต่อปัญหาทีป่ระชาชนแจง้มา  ส านักการโยธาไดป้ระสานงานกบัส านักการคลงัเพื่อหารอื
ไปยงักระทรวงการคลงั เพื่อพจิารณาขอยกเวน้เป็นกรณีพเิศษแลว้  
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
 - ส านักการโยธาควรตรวจสอบและเร่งแกไ้ขโดยเรว็ เพราะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนโดยตรง 
  
 2. ขอทราบขอ้เทจ็จรงิกรณีประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-9  ไดร้บัความเดอืดรอ้น
เกีย่วกบัปัญหาน ้าท่วมขงั ถนนช ารุด  

    คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิส านักงานเขตลาดพรา้วเขา้ร่วมประชุม เนื่องจากมปีระชาชนรอ้งเรยีนว่า
สภาพถนนบรเิวณภายในซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-9 ประสบปัญหาน ้าท่วมขงัมาเป็นเวลานาน  ถนนช ารุด 
เป็นหลุมบ่อ สรา้งความเดอืดรอ้นต่อการจราจรในซอย โดยส านักเขตลาดพรา้วไดร้บัเรื่องและไดเ้สนอขอ
งบประมาณเพื่อปรบัปรุงถนนแลว้ ใชง้บประมาณ 2,210,000 บาท  
     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

   - ในการปรบัปรุงซอยดงักล่าว เหน็ควรตดิตัง้ป้ายแจง้เตอืนและไฟฉุกเฉินใหป้ระชาชนทราบเพื่อ
ระมดัระวงัอุบตัเิหตุตา่ง ๆ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั  
 

3. รบัทราบขอ้เทจ็จรงิรอ้งเรยีนของนางสาวพนูสุข ญาณะจาร ีเรื่อง ขอใหต้รวจสอบการก่อสรา้งต่อ
เตมิบา้นพกัอาศยัเลขที ่32/3 ซอยอารยี ์5 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท และตรวจสอบการยงัคง
มอียูข่องอุปกรณ์และการท าเซรามคิ     
     นางสาวพนูสุข ญาณะจาร ีไดม้หีนังสอืรอ้งเรยีนถงึผูอ้ านวยการเขตพญาไท ว่าตนและครอบครวั
ไดร้บัผลกระทบจากกลิน่สารเคมทีีใ่ชท้ าเซรามคิในช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.00 น. ท าใหม้อีาการเวยีนศรีษะ 
ระคายคอ แสบจมูก ซึง่ผูร้อ้งไดร้อ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ มผีลการตรวจสอบ ดงันี้ 



 - ๒๕ - 
     - กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบบ้านดังกล่าว พบว่าไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท ได้เข้า
ตรวจสอบเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีเตาอบเซรามิคอยู่ภายในห้องครัว มีสภาพไม่ได้ใช้งาน ไม่พบคนงาน             
ไม่พบการประกอบกจิการใด ๆ   

    - ส านักงานเขตพญาไทไดป้ระสานงานกบักรมควบคุมมลพษิ เพือ่ร่วมกนัตรวจสอบเรื่องกลิน่
เหมน็       ตามขอ้รอ้งเรยีน จ านวน ๒ ครัง้ ครัง้ที ่๑ เมือ่วนัที ่๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๒ พบว่าบา้นเลขที ่๓๒/๓ 
มลีกัษณะเป็น บา้นพกัอาศยั มป้ีายชื่อรา้นตดิดา้นหนา้บา้นชื่อ AREE CERAMIC คณะผูต้รวจสอบไม่
สามารถเขา้ตรวจสอบได ้เนื่องจากไม่พบผูอ้ยู่อาศยัภายในบา้นดงักล่าว ครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๑๓ มถิุนายน 
๒๕๖๒ พบเจา้ของบา้น แต่ไม่อนุญาตใหค้ณะผูต้รวจสอบเขา้ไปตรวจสอบภายในบรเิวณบา้น 

    - ฝ่ายสิง่แวดลอ้มฯ ส านกังานเขตพญาไท ไดด้ าเนนิการตรวจสอบทะเบยีนพาณิชยข์องรา้น
อารยีเ์ซรามคิ พบว่า มใีบทะเบยีนพาณิชย ์โดยนายสราญ อมรวทิวสั เป็นผูข้ออนุญาต และไดท้ าหนังสอื
เรยีนอธบิดกีรมควบคุมมลพษิ เพื่อขอความอนุเคราะหเ์จา้หนา้ที ่พรอ้มอุปกรณ์ ตรวจวดักลิน่ ณ บา้นผูร้อ้ง  

 
    - กรมควบคมุมลพษิไดม้หีนังสอืแจง้ว่ากรณีเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าว เจา้พนกังานทอ้งถิน่สามารถ
อาศยั 

อ านาจตามกฎหมายสาธารณสุขด าเนนิการตดิตามตรวจสอบเป็นระยะและระงบัเหตุไดโ้ดยตรง จึงไม่ได้
ด าเนินการตดิตัง้เครื่องวดักลิน่ตามทีส่ านักงานเขตพญาไทประสานเป็นหนังสอืไป  

    - ส านักงานเขตพญาไท กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบรา้นอารยีเ์ซรามคิและ
ภายในบา้น ครัง้ที ่2 ซึง่เจา้ของรา้นอารยีเ์ซรามคิยนืยนัว่าไมไ่ดผ้ลติหรอืเผาเซรามคิแลว้ ซึง่ส านักงานเขต
พญาไทไดท้ าหนังสอืแจง้ใหผู้ร้อ้งทราบแลว้ 
              ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
               1. ควรมกีารบนัทกึรายละเอยีดการตรวจสอบแต่ละครัง้โดยละเอยีด และควรใหเ้จา้ของรา้นอารยี์
เซรามคิมหีนังสอืยนืยนัว่าไม่ไดป้ระกอบการเผาเซรามคิแลว้  
               2. ควรสอบถามบา้นขา้งเคยีงรายอืน่ว่าไดร้บักลิน่สารเคมจีากการเผาเซรามคิของรา้นอารยี์
เซรามคิหรอืไม่ และใหร้วบรวมขอ้มูลไวเ้พือ่เป็นหลกัฐาน หากมกีารรอ้งเรยีนเรื่องดงักล่าวเกดิขึน้อกี 
 
       4. รบัทราบการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนกรณีกลิน่และเสยีงรบกวนจากสถานประกอบการในซอย
ปราโมทย ์2 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรกั 

     ตามทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ว่าผูป้ระกอบการบา้นเลขที ่21 ซอยปราโมทย ์2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรกั ท าธุรกจิโรงงานผลติอาหารอนิเดยีขนาดใหญ่และคาดว่าน่าจะมถีงัแกส๊จ านวนมาก ท าให้
เกดิกลิน่และเสยีงรบกวนประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นและอาจเกดิอนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิได ้ 

    ส านักงานเขตบางรกัไดต้รวจสอบสถานประกอบการดงักล่าวร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
     - การตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ โดยส านักการระบายน ้าไดต้รวจสอบและเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้จาก
สถานประกอบการปรุงอาหาร เพือ่ท าการตรวจวเิคราะห์ ผลการตรวจวเิคราะหพ์บว่า มคี่าบโีอดแีละสาร



 - ๒๖ - 
แขวนลอย               เกนิเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้ ซึง่สถานประกอบการไดห้ามาตรการแกไ้ขโดยการตดิต่อ
ขอรบับรกิารบ าบดัน ้าทิง้                 ของโรงควบคุมคุณภาพน ้าสีพ่ระยาแลว้ 
     - การตรวจสอบสถานทีใ่ชก้๊าซ โดยกรมธุรกจิพลงังานไดเ้ขา้ตรวจสอบ พบว่าสถานประกอบการ
ดงักล่าว มกีารตดิตัง้ถงัก๊าซหุงตม้ ขนาด ๔๘ กโิลกรมั จ านวน ๓ ถงั (ปรมิาณรวม ๒๘8 ลติร) เขา้ขา่ยเป็น
การประกอบกจิการควบคุมประเภทที ่๑ สามารถประกอบกจิการไดท้นัทตีามประสงคข์องผู้ประกอบกจิการ 
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.๒๕๔๒ กรมธุรกจิพลงังานไดแ้จง้ใหผู้้
ประกอบกจิการตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัถงัก๊าซหุงตม้โค่นหรอืลม้ พรอ้มทัง้ตรวจสอบเครื่องดบัเพลงิใหพ้รอ้มใช้
งานไดต้ลอดเวลา ซึง่ผูป้ระกอบการไดแ้กไ้ขตามทีไ่ดร้บัค าแนะน าเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

    - การตรวจวดัระดบัเสยีง เจา้หน้าทีฝ่่ายสิง่แวดลอ้มฯ ไดต้รวจสอบร่วมกบัเจา้หน้าทีส่ านัก
อนามยั              ดว้ยวธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงตามวธิกีารทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพษิ การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงปรากฏว่า มคีา่ระดบัการรบกวนเท่ากบั 0.๔ เดซเิบล(เอ) ซึง่มคีา่
ไม่เกนิกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่๒๙  
     - การตรวจสอบกลิน่ เจา้หน้าทีฝ่่ายสิง่แวดลอ้มฯ ไดต้รวจสอบร่วมกบัเจา้หน้าทีส่ านักอนามยั 
ดว้ยวธิวีดัระดบัความรุนแรงของกลิน่ดว้ยการดมจากจมูกมนุษยผ์่านเครื่องมอืวดักลิน่ภาคสนาม ผลการ
ตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของกลิน่ปรากฏว่า มคี่าตัง้แต่ระดบั ๔ หน่วยกลิน่(D/T) ถงึระดบั ๖๐ หน่วยกลิน่
(D/T) ซึง่เกนิกว่ามาตรฐานค่าระดบักลิน่รบกวนตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบ 
 
 
 
กลิน่รบกวนทีเ่กดิจากการประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานเขตจงึแนะน าให้
สถาน 
ประกอบการเร่งรดัจดัหามาตรการป้องกนักลิน่ โดยจะตอ้งเปิดใชเ้ครื่องดูดควนัทุกครัง้ทีม่กีารประกอบปรุง
อาหาร พรอ้มทัง้ท าความสะอาดและตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื่องดูดควนัอยา่งสม ่าเสมอ และจดัใหม้ี
เจา้หนา้ทีค่วบคมุและดูแลขัน้ตอนการประกอบปรุงอาหารในภาพรวมเป็นการเฉพาะ หากพบว่าขัน้ตอนหรอื
เครื่องมอืใดมปัีญหาใหร้บีแจง้เจา้ของหรอืผูด้ าเนินกจิการทราบและแกไ้ขทนัท ี 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

1. ส านักงานเขตบางรกัควรตดิตามตรวจสอบด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่จง้ผลการตรวจสอบแก่
ผูป้ระกอบการและผูร้อ้งทราบดว้ย  
 2. ในการด าเนินการตรวจสอบแต่ละครัง้ ควรมกีารบนัทกึการตรวจสอบอย่างละเอยีด และรวบรวม
ไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัชีแ้จงในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืหากมกีารรอ้งเรยีนเกดิขึน้อกี  
 
           5. รบัทราบเรื่องรอ้งเรยีนของนางพชัรา ไชยสุรยิา กรณีขอใหส้ านกังานเขตดอนเมอืงตรวจสอบ
ทีด่นิขา้งเคยีงทีท่ าการปลูกสรา้งอาคารชดิตดิแนวหลกัเขต  

     นางพชัรา ไชยสุรยิา ไดย้ืน่ค ารอ้งขออนุญาตการต่าง ๆ ลงวนัที ่4 มกราคม 2561 โดยขอให้ 
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ส านักงานเขตดอนเมอืง ท าการตรวจสอบการปลูกสรา้งอาคารทีก่่อสรา้งชดิเขตทีด่นิของนางพชัราฯ ซึง่ได้
ใหเ้ช่า  ท าตลาดนดั โดยไม่เวน้ระยะห่างตามกฎหมายก าหนด ทีบ่รเิวณซอยช่างอากาศอทุศิ 16 ถนนช่าง
อากาศอทุศิ แขวงและเขตดอนเมอืง  

     ส านักงานเขตดอนเมอืงไดต้รวจสอบแลว้ โดยด าเนินการประสานส านกังานทีด่นิกรุงเทพมหานคร 
สาขาดอนเมอืง เพื่อขอคดัถ่ายโฉนดทีด่นิและเอกสารแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิ และไดต้รวจสอบการยื่นขอเลข
หมายทะเบยีนบา้นทีถู่กรอ้งเรยีน สบืคน้ได ้คอื ส าเนาโฉนดทีด่นิและรอ้งขอทะเบยีนบา้นเมื่อปีพ.ศ. 2532 
เป็นอาคารทีก่อ่สรา้งมากอ่นปี พ.ศ. 2533 ไม่ปรากฏเลขทีใ่บอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร “ซึง่ตามขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ้ 75 อนุญาตใหอ้าคารปลกูสรา้งชดิเขต
ทีด่นิต่างผูค้รอบครองได ้แต่ก่อสรา้งไดเ้ฉพาะฝาหรอืผนังทบึ ไมม่ปีระตูหน้าตา่งและมชี่องระบายอากาศอยู่
ชดิเขตไดพ้อด ีแต่มใิหส้่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารรุกล ้าเขตทีด่นิขา้งเคยีง” และไดจ้ดัท าหนังสอืแจง้ใหน้าง
พชัรา ไชยสุรยิา ทราบแลว้ ตามหนังสอืที ่กท 6403/6133 ลงวนัที ่2 กนัยายน 2562 แลว้ 

     ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
     - ส านักงานเขตดอนเมอืงจะตอ้งลงพืน้ทีต่รวจดูสภาพขอ้เทจ็จรงิระหว่างทีด่นิของผูร้อ้งกบับา้น

หลงั             ทีถู่กรอ้งเรยีน และบา้นหลงัอื่นทีอ่ยู่บรเิวณนี้ ว่ามแีบบ รูปทรง การปลูกสรา้งอย่างไร ปลกูชดิ
แนวเขตทีด่นิเหมอืนบา้นหลงัทีถู่กรอ้งเรยีนหรอืไม ่และควรเชญิผูร้อ้งกบัผูถู้กรอ้งมาหารอืเพือ่ตกลงเรื่องการ
บรรเทาเยยีวยาความเดอืดรอ้นร าคาญใหล้ดลง  
 

6. รบัทราบขอ้เท็จจริงกรณีการก่อสร้างโครงการมหาดเล็ก เรสซิเดนท์ ในซอยมหาดเล็กหลวง 
2 ถนนราชด าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั ของส านักงานพระคลงัขา้งที ่  

    เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2562 ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษาใหเ้พกิถอนใบอนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร ดดัแปลงอาคารโครงการมหาดเลก็ เรสซเิดนซ ์ในซอยมหาดเลก็หลวง 2 ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั ของส านกังานพระคลงัขา้งที ่โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2559 ซึง่เป็นวนัทีอ่อก
ใบอนุญาต เนื่องจากเหน็ว่าการออกใบอนุญาตดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทัง้นี้ คดดีงักล่าว สมาคม
ต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 

 
 
 

ไดร้บัมอบอ านาจจากประชาชน 48 รายทีเ่ป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีพ่กัอาศยัหอ้งชุด อาคารชุดควิหลงัสวน 
อาคารแกรนดห์ลงัสวน ในซอยหลงัสวน เขตลมุพนิี ซึง่อยู่ใกลก้บัโครงก่อสรา้งดงักล่าว ยื่นฟ้องผูอ้ านวยการ
เขตปทุมวนั และพวกรวม 3 คน เนื่องจากเหน็ว่าการออกใบอนุญาตกอ่สรา้งโครงการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
และการก่อสรา้งกอ่ใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  

    เหตทุีศ่าลปกครองสัง่เพกิถอน ระบุว่า เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าถนนมหาดเลก็หลวง 2 มเีขตทาง
กวา้ง 12 เมตร ถงึ 13.57 เมตร การทีส่ านักงานการโยธากรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตใหก้อ่สรา้งดดัแปลง
อาคาร เลขที ่20/2559 ลงวนัที ่1 มถินุายน 2559 ใหส้ านกังานพระคลงัขา้งทีก่่อสรา้งเป็นอาคารสงู 41 ชัน้ 
ชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นอาคารอยู่อาศยัรวม 145 หอ้ง พืน้ที ่44,618 ตารางเมตร มพีืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ใน
หลงัเดยีวกนัตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป ถอืเป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ตัง้อยู่บนทีด่นิแปลงย่อย  ที ่
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24 โดยอยู่ตดิกบัถนนมหาดเลก็หลวง 2 ทีม่ขีนาดเขตทางกวา้งน้อยกว่า 18 เมตร จงึเป็นการฝ่าฝืนตามขอ้ 
2 วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ประกอบกบัทีด่นิตาม 
โฉนดเลขทีด่นิเลขที ่2220 เลขทีด่นิ 3 ของส านกังานพระคลงัขา้งทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีส่แีดง ทีด่นิประเภท              
พาณิชยกรรม    

     ซึง่ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ขอ้ 22 วรรคสอง ก าหนดว่าทีด่นิ
ประเภทนี้หา้มใชป้ระโยชน์เพื่อกจิการตามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ ..(9) การประกอบพานิชยกรรมทีม่พีืน้ที่
ประกอบการเกนิ 1 หมื่นตารางเมตร เวน้แต่ทีต่ัง้รมิถนนสาธารณะทีม่ขีนาดเขตทางไม่น้อยกวา่ 16 เมตร 
หรอืตัง้อยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบรเิวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เมื่อทีด่นิทีด่งักล่าวมไิด้
ตัง้อยู่รมิถนนสาธารณะ             ทีม่ขีนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร จงึไม่ชอบตามขอ้ก าหนดตาม
กฎกระทรวงดงักล่าว การออกใบอนุญาตกอ่สรา้งจงึเป็นการกระท าไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จงึมคี าพพิากษาให้
เพกิถอนใบอนุญาต โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2559 ทีม่กีารออกใบอนุญาต โดยยงัคงให้
ค าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองชัว่คราวกอ่น               มคี าพพิากษาเมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2559 ทีใ่ห้
ชะลอการกอ่สรา้งไวก้่อนจนกวา่ศาลจะมคี าพพิากษานัน้มผีลต่อไปจนกว่าคดถีงึทีสุ่ดหรอืมคี าสัง่เป็นอยา่ง
อื่น 
     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

    - เหน็ควรหาขอ้มูลจากรายงานการประชุมในการพจิารณาออกกฎกระทรวงฉบบัที ่50 (พ.ศ. 
2540) ว่ามหีลกัการและเหตุผลใดในการออกกฎกระทรวง เพือ่น ามาเป็นขอ้มูลชีแ้จงในการเสนอขออุทธรณ์
ต่อศาล จ าเป็น 
ตอ้งเสนอใหศ้าลฯ เหน็ถงึเหตุผลว่ากฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบบัที ่50 (พ.ศ. 
2540) มวีตัถุประสงค ์เจตนารมณ์ หลกัการและเหตุผลอย่างไรในการออกกฎหมายนี้ มกีารรองรบัการ
ด าเนินงานอย่างไร 
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เพ่ือพิจารณาและแก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียนของประชาชน 
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