ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
๑. ชื่อผลงาน การขอแก้ไขสัญญาและขยายอายุสัญญาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์
สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
๒. ช่วงระยะเวลาที่ดําเนินการ มิถุนายน ๒๕๕9 – มีนาคม 2562
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาและขยายอายุ
สัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยดี ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้นํากฎหมายพร้อมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ ความรู้ทางวิชาการ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 130 และ
ข้อ 133
ข้อ ๑๓๐ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การ
แก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในอํานาจของผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินและทําให้วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นสูงเกินอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานให้เป็น
อํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นอยู่ในอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของ
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณี ที่วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นอยู่ใน
อํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๑๓๓ การงดหรือลดค่าปรับ ให้แก่คู่สัญ ญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญ ญาหรือข้อ
ตกลงให้อยูในอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกิน
อํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา และให้พิ จารณาได้ตาม
จํานวนวันที่มีเหตุเกิด ขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฏหมาย
ให้หน่วยงานระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอ
ลด หรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือกรุงเทพมหานคร ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
๓.๒ แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญา
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.
2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 130 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่

-๒2.) ต้อ งเป็ น ความจํ าเป็ น โดยไม่ ทํ าให้ ท างราชการต้องเสี ย ประโยชน์ หรือ เป็ น การแก้ ไขเพื่ อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ
3.) อํานาจในการพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้อยู่ในอํานาจของผู้มีอํานาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินและทําให้วงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นสูงเกินอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่วงเงินตาม
สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น อยู่ ใ นอํ า นาจสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งของปลั ด กรุ ง เทพมหานคร หรื อ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครในกรณี ที่วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นอยู่ในอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
4.) เมื่อผู้มีอํานาจได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ก็จะต้องจัดทําสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมกับผู้รับจ้าง
3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
1.) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร เช่นกรณีผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้าง
หยุ ด งานเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถที่ จ ะให้ ผู้ รั บ จ้ างเข้ าไปทํ า งานในบริ เวณพื้ น ที่ ก่ อ สร้ างได้ ผู้ ค วบคุ ม งานหรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้หยุดงาน เนื่องจากมีความจําเป็นต้องรอการแก้ไขแบบรูปรายการ กรณีเช่นนี้
จะต้องต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้รบั จ้างเท่าจํานวนวันที่สั่งให้หยุดงานเท่านั้น
2.) เหตุสุดวิสัย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 คําว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อัน
จะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุ
นั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือ
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็
ตาม ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคําว่า “เหตุสุดวิสัย” คือภาวะ
ที่พ้นความสามารถที่ใครจะป้องกันได้
นอกจากเหตุ สุ ด วิสั ยตามมาตรา 8 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ แล้ ว ยังมี เหตุ
สุดวิสัยที่อยู่ในเงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้าง สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญา ได้แก่ สาเหตุดังที่แสดง
รายการตามข้างล่างนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารสัญญานี้ซึ่ง
สาเหตุเหล่านี้ มิได้เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวล
เพื่ อ หลี กเลี่ยงสาเหตุนั้ น และ/หรือ ลดความเสีย หายอั น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ นั้ น ๆ ตลอดจนได้ พ ยายามใช้
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในประเทศตามที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล
ก. สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราก สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การก่อการ
จราจล การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการกําเริบ หรือการแย่งชิงอํานาจ
ข. การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระทําของผู้นัด
หยุดงาน
ค. คําสั่งของรัฐบาลพลเรือนหรือทหารเกี่ยวกับการกําหนดให้ถือเอาการริบหรือการทําลาย
การเวนคืนทรัพย์สิน
ง. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรงระดับ 5 หรือกว่านั้น การถล่ม
ทลาย เพราะการระเบิดภูเขาไฟ อุทกภัยร้างแรงและ ไต้ฝุ่นมหาปะลัย

-๓จ. สาเหตุของเหตุสุดวิสัยอื่นทั้งหมดซึ่งผู้ควบคุมงานให้การรับรองตามเงื่อนไขในสัญญา
ฉ. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
3.) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ตองรับผิดตามกฏหมาย
กรณีนี้เป็นการเปิดกว้างไว้สําหรับบางกรณีที่ไม่เข้าข่ายสองกรณีแรกเมื่อมีเหตุสมควรให้ขยาย
เวลาทําการก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณาถึงจํานวนวันที่เห็นควรให้ขยายเวลาทํา
การได้ ทั้งนี้ให้พิจารณาจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีข้อมูลอ้างอิงได้ โดยพฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขายหรือผู้รับจ้างและต้องเกิดขึ้นก่อนผิดนัดชําระ
หนี้ด้วย
เหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนี้ หมายถึง
เหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 205 ซึ่งบัญ ญั ติว่า “ตราบใดการชําระหนี้นั้นยังไม่ได้
กระทําลงเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้น ลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่”
ซึ่งพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนผิดนัดมิใช่เกิดขึ้นหลังผิดนัดแล้ว (หลังสัญญาสิ้นสุดแล้ว)
๔. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
๔.๑ สรุปสาระสําคัญของเรื่อง
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายน้ําได้จ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงนิยม เป็นผู้รับจ้าง
ดําเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัด
ราษฎร์บํารุง ตามสัญญาเลขที่ สนน.74/2557 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 มิถุนายน
2557 สิ้ น สุ ด สั ญ ญาวั น ที่ 25 มี น าคม 2559 ระยะเวลาก่ อ สร้ า ง 660 วั น วงเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
220,950,000.- บาท ซึ่งจากการก่อสร้างพบปัญหาอุปสรรคบ้านพักอาศัยรุกล้ําแนวเขตคลองกีดขวางการ
ก่ อสร้ าง ปั ญ หาอุ ป สรรคจากสาธารณู ป โภค เสา – สายไฟฟ้ าแรงต่ํ า สายไฟฟ้ าแรงสู ง ท่ อ ประปา เสา –
สายโทรศัพท์ กีดขวางแนวก่อสร้างตลอดแนวทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทําการก่อสร้างตามแผนที่กําหนดไว้ได้
สํานักการระบายจึงได้มีการขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคจํานวน 2 ครั้ง งดค่าปรับจํานวน 1 ครั้ง
และแก้ไขสัญญาจํานวน 1 ครั้ง
๔.๒ ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง เมื่อเริ่มดําเนินการก่อสร้างพบปัญหาอุปสรรคบ้านพักอาศัยรุกล้ําแนว
เขตคลองกีดขวางการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคจากสาธารณูปโภค เสา – สายไฟฟ้าแรงต่ํา สายไฟฟ้าแรงสูง ท่อ
ประปา เสา – สายโทรศัพท์ กีดขวางแนวก่อสร้างตลอดแนวทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทําการก่อสร้างตามแผนที่
กําหนดไว้ได้
4.2.2 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงนิยม ได้มีหนังสือที่ ครส.31/74/2557 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2559 ยื่นที่กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ขอขยายอายุสัญญาและขอ
สงวนสิทธิ์การขยายอายุสัญญาจากงานโครงการดังกล่าว โดยแจ้งว่าตั้งแต่เริ่มต้นสัญญามีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
กีดขวางการก่อสร้างทําให้ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาการรอคอยแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา
ไปอีก 450 วัน
4.2.3 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วปรากฎว่าผู้รับจ้างได้ยื่น
หนั ง สื อ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บกรุ ง เทพมหานครว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งของ

-๔กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 และได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เอกสาร หนังสือต่าง ๆ และบันทึกรายงานผล
การทํางานของผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสิ่งปลูกสร้างขวางแนวก่อสร้างเขื่อนไม่สามารถรื้อย้าย
สิ่งรุกล้ําออกไปจากแนวเขตก่อสร้างได้ในคราวเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการ
ติดต่อขอเอกสาร หลักฐานที่ดิน และนัดเจ้าของที่ดินอาคารรุกล้ําแต่ละรายร่วมตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถ
กําหนดแนวก่อสร้าง และทยอยรื้อย้ายสิ่งรุกล้ํา ทําให้การก่อสร้างไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ต้อง
หยุดชะงักเป็นช่วง ๆ ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตั้งแต่
วันที่ 5 มิ ถุน ายน 2557 ถึงวัน ที่ 23 มีน าคม 2559 เป็น เวลา 623 วัน แต่ผู้รับ จ้างมีผลงานที่ ทํ าได้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเทียบเป็นจํานวนวันที่ทํางานได้ 329.21 วัน จึงเป็นระยะเวลาที่ติดปัญหาอุปสรรคจริง 293
วัน (623-329.21 =293.79) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอขออนุมัติต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง
เป็ นเวลา 293 วัน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุ มัติให้ ขยายอายุสัญ ญา (ครั้งที่ 1) เมื่ อวัน ที่ 15
กรกฎาคม 2559 และผู้รับจ้างได้ลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
4.2.4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงนิยม ได้มีหนังสือที่ ครส.35/74/2557 ลงวันที่ 11 มกราคม
2560 ยื่นที่กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา (ครั้งที่
2) และขอสงวนสิทธิ์การขยายอายุสัญญาจากงานโครงการดังกล่าว จากเหตุอุปสรรคที่ยังไม่สิ้นสุด โดยขอขยาย
อายุสัญญาออกไปอีก 360 วัน
4.2.5 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วปรากฎว่าผู้รับจ้างได้ยื่น
หนังสือถูกต้องตามระเบียบและได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เอกสาร หนังสือต่าง ๆ และบันทึกรายงานผลการ
ทํางานของผู้รับจ้างแล้ว ในการพิจารณาขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 ถึงวันที่
11 มกราคม 2560 เป็นเวลา 294 วัน โดยหักวันที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานในช่วง 13-15 เมษายน 2559
เป็นเวลา 3 วัน วันแรงงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 1 วัน คงเหลือเวลา 290 วัน ผู้รับจ้างมี
ผลงานที่ทําได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเทียบเป็นจํานวนวันที่ทํางานได้ 179.65 วัน จึงเป็นระยะเวลาที่ติดปัญหา
อุปสรรคจริง 110 วัน (290-179.65 =110.35) โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอขออนุมัติต่ออายุ
สัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 110 วัน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายอายุสัญญา (ครั้งที่
2) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และผู้รับจ้างได้ลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2560
4.2.6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณ
โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง ได้พบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างตามรูปแบบและรายการได้ มีรายละเอียด
ดังนี้
- ตามบันทึกรายงานการทํางานของผู้รับจ้าง ฉบับที่ 1-138 สํานักการระบายน้ําได้มีหนังสือ
ประสานขอความร่วมมือสํานักงานเขตบางแคช่วยตรวจสอบบริเวณสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําแนวคลอง และหากพบว่า
รุกล้ําแนวเขตคลองจริงขอให้สํานักงานเขตบางแคดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง
- ในขณะก่อสร้างดาดใต้สะพานกาญจนาภิเษก ผู้รับ จ้างขุดลอกเปิ ดหน้าดินบริเวณถนน
กาญจนาภิเษก ตามระดับพื้นดาดความลึก 3.00 เมตร (-2.00 เมตร รทก.) ปรากฎว่า เมื่อรถวิ่งข้ามสะพาน
ทําให้เสาสะพานสั่นเนื่องจากความลึก 3.00 เมตร ไม่มีค้ํายัน ผู้ควบคุมงานจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
กรมทางหลวง เข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อหาแนวทางและมีข้อสรุปคือ บริเวณใต้สะพานเดิมเป็น
สะพาน 5 ช่วง สภาพร่องน้ําอยู่ในช่วง 2,3 และ 4 ช่วงที่ 1 และ 5 เป็นเนินดินสูง ให้ผู้รับจ้างทําดาด ค.ส. ล.

-๕ตามแนวร่องน้ําในช่วงที่ 3 ตามแบบ BL.2012-02 เมื่อดาดท้องคลองแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเดิน
ตามแบบ BL.2012-02 และติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1
- ในขณะก่อสร้างพื้นและผนังดาดท้องคลองบริเวณซอยเพชรเกษม 51 ในขั้นตอนการทําเชิง
ลาดถนนต่อกับพื้นสะพาน ซึ่งเป็นเนื้องานตามบัญชีแนบท้ายสัญญา ข้อ 9.2.1 ข้อ 9 เปลี่ยนพื้นคอนกรีต
เหมือนกับพื้นถนนเดิม ตามแบบขยายรอยต่อ Approach Slab ตามแบบ BL.2012-03
- บริเวณสะพานซอยเข้าโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง ฝั่งซอยอินทาปัจ 9/4 ตรงที่มีอาคารรุกล้ําทาง
สํานักงานเขตบางแคได้ทําการรื้อย้ายและสามารถวางท่อบล็อก ขนาดภายใน 1.60 x 1.80 เมตร จํานวน 1 แถว
ความยาวประมาณ 7.00 เมตร ในส่วนฝั่ งทิ ศเหนื อ (โรงเรีย นวัดราษฎร์บํ ารุง) ไม่ส ามารถวางบล็อ กตาม
รายการข้อ ข (5) เนื่องจากแนวเขตคลองอยู่กับคอสะพานที่เปิดเชิงลาดเดิม จึงต้องแก้ไขตามรูปแบบใหม่ตาม
แบบ BL.2012-04 และปรับวัสดุคอสะพานพร้อมปูแอสฟัลต์ ซึ่งเป็นเนื้องานตามบัญชีแนบท้ายสัญญา ข้อ
9.2.3 ข้อ 9 เป็นพื้นคอนกรีตตามแบบขยายรอยต่อ Approach Slab ตามแบบ BL.2012-04
- จากการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ผ่านบริเวณชุมชนที่มีผู้พักอาศัยอยู่บางแห่งมีสะพานไม้ที่ไม่
แข็งแรง ประกอบกับมีประชาชนขอให้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างทางเดินริมเขื่อนทั้งสองฝั่ง โดยมีบริเวณชุมชน
ซอยเพชรเกษม 49 ชุมชนซอยเพชรเกษม 51 ฝั่งใต้ ชุมชนเพชรเกษม 65 (อินทปัจ) ชุมชนวังเกษมคอนโด
และสะพานข้ามคูน้ําซอยอินทปัจ ตรงข้ามหมู่บ้านปริญสิริ แยกเป็นสะพานข้ามคลอง จํานวน 4 แห่ง สะพาน
ข้ามคูน้ํา จํานวน 1 แห่ง
- จากรูปแบบงานก่อสร้างดาดใต้สะพาน ค.ส.ล. รูปแบบเดิมจุดทางเชื่อมระหว่างเขื่อนค.ส.ล.
กับสะพานข้ามคลองเป็นบันได และได้รับการร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น ๆ ร้องขอให้ปรับเปลี่ยน
จากรูปแบบบันไดทางขึ้น ค.ส.ล. เป็นทางลาด ค.ส.ล. ตามการสํารวจความต้องการของประชาชนผู้ใช้พื้นที่โดย
ยกเลิกทางเชื่อมค.ส.ล. ในงานก่อสร้างดาดใต้สะพานทุกแห่ง แยกออกเป็นงานบันไดเชื่อมทางเดินหลังเขื่อน
จํานวน 14 แห่ง และงานทางลาดเชื่อมทางเดินหลังเขื่อน จํานวน 16 แห่ง
- จากเหตุผลข้างต้นทั้งหมด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รูปแบบ รายการ เนื้องานและระยะเวลาก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคีจาก
บริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเอกสาร
รูปแบบ รายการ ข้อกําหนดเฉพาะงานและบัญชีแนบท้ายสัญญา จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเนื้องานเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา การเพิ่มลดเนื้องานทําให้วงเงินค่าจ้างลดลง 22,147.28 บาท
ค่ า จ้ างคงเหลื อ 220,927,852.72 บาท ระยะเวลาก่ อ สร้างเพิ่ ม ขึ้ น 115 วั น มี ก ารยกเลิ ก ผั งบริ เวณ
รายการก่อสร้าง บัญชีแนบท้ายสัญญา และใช้ผังบริเวณ รายการก่อสร้างและบัญชีแนบท้ายใหม่แทน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และผู้รับจ้างได้ลงนามใน
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
4.2.7 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงนิยม ได้มีหนั งสือที่ ครส.42/74/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม
2561 ยื่นที่กองกลาง สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ขอขยายอายุสัญญา (ครั้งที่
3) เนื่องจากรอการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ลด เนื้องานโครงการดังกล่าวออกไป 600 วัน และขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะขยายอายุสัญญาออกไปอีกหากมีอุปสรรคเพิ่มเติม
4.2.8 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วปรากฎว่าผู้รับจ้างได้ยื่น
หนังสือถูกต้องตามระเบียบและได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เอกสาร หนังสือต่าง ๆ และบันทึกรายงานผลการ
ทํางานของผู้รับจ้างแล้ว ในการพิจารณาขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ 3) ผู้รับจ้างประสบปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ํา

-๖แนวเขตคลอง ปัญหาสาธารณูปโภค ทําให้ต้องเสียเวลารอคอยการแก้ไขปัญหาอุปสรรค คณะกรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 (ต่อจากครั้งที่ 2) ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 รวมเป็นเวลา
238 วัน โดยหักวันที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานในช่วง 13-15 เมษายน 2560 เป็นเวลา 3 วัน วันแรงงาน 1
พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 1 วัน คงเหลือเวลา 234 วัน แต่ผู้รับจ้างมีผลงานที่ทําได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
เทียบเป็นจํานวนวันที่ทํางานได้ 60.32 วัน จึงเป็นระยะเวลาที่ติดปัญหาอุปสรรคจริง 173 วัน (234-60.32
=173.68) ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้รับจ้างหยุดงานโดยสิ้นเชิงเนื่องจาก
เหตุอุปสรรครอการอนุมัติแก้ไขสัญญา เป็นเวลา 399 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 8
วัน ผู้ รับ จ้ างสามารถปฏิ บั ติ งานได้ จึ งไม่ นํ ามาพิ จ ารณาขยายอายุ สั ญ ญา คณะกรรมการตรวจการจ้างจึ ง
พิจารณาขยายอายุสัญญาให้ทั้งสิ้น 572 (173+399) วัน แต่เนื่องจาก ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกินสัญญาเป็นเวลา 455 วัน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้เสนอของด
ค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 455 วัน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้งดค่าปรับ เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2562
๕. ผู้ร่วมดําเนินการ

- ไม่มี -

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
สัญญา และการขยายอายุสัญญา พร้อมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่งจ้าง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 กรณีการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ในช่วงที่ผู้รับจ้างติดปัญหาอุปสรรคสิ่งปลูก
สร้างรุกล้ําแนวเขตคลอง และสาธารณูปโภคกีดขวางแนวก่อสร้าง
จากข้อเท็จจริงผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาได้เนื่องจากเหตุผลความจําเป็นบ้านพัก
อาศัยรุกล้ําแนวเขตคลองกีดขวางการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคจากสาธารณูปโภคกีดขวางแนวก่อสร้าง สัญญา
ข้อ 21 ได้กําหนดว่ากรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย
ผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้ว
เสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ประกอบกับข้อ 133 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งกําหนดเรื่องการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะ 3 กรณี คือ
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายและให้อยู่ใน
อํานาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณา หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาตามวงเงินในการสั่ง
การให้จัดหาครั้งนั้น
เนื่ องจากผู้รับ จ้างได้ยื่ น หนั งสื อต่อ กองกลาง สํ านั ก ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่ อขอขยายเวลา
ปฏิบัติงานตามสัญญาโดยแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง และ

-๗การขยายเวลาทํ าการตามสัญ ญานี้ เกิด จากเหตุจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานครที่ ไม่
สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้
ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงสามารถอาศัยอํานาจตามกฎหมายในข้อ 133 (1) แห่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และสัญญาข้อ 21 ของสัญญาดังกล่าว
เพื่อขอขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งจ้าง เพื่ออนุมัติให้ขยายอายุสัญญาตามข้อ 133 (1) ประกอบกับข้อ 60 (5) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. 2538 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยายอายุสัญญาตามที่เสนอ
6.2 กรณีการแก้ไขสัญญา (ครั้งที่ 1)
กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จึงต้องดูรายละเอียดในสัญญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างว่า มีข้อสัญญากรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา
จ้าง จึงต้องดูรายละเอียดในสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีข้อสัญญาหรือกฎหมายใดที่ให้
อํานาจกรุงเทพมหานครและผู้รับจ้างสามารถแก้ไขสัญญาเพราะเหตุจากการแก้ไขรายละเอียดเนื้องาน ซึ่งในสัญญา
ข้อ 16 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูปและข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา และการกําหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคารวม รวมทั้งการ
ขยายระยะเวลาได้ด้วย ประกอบกับข้อ 130 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดข้อยกเว้นเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจะทําได้
ต่อเมื่อเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร และให้อยู่ในอํานาจของผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาเพราะเหตุผลและความจําเป็น
ดังกล่าวจริง และคณะกรรมการปรับเพิ่ม - ลดเนื้องานได้พิจารณาแก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้าง และปรับเพิ่ม
– ลดเนื้องานให้ถูกต้อง เพื่อให้งานสามารถดําเนินการก่อสร้างต่อไปได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ก่อสร้างจริง และตรงตามความประสงค์ของหน่วยงาน การแก้ไขสัญญาดังกล่าวจึงเป็นความจําเป็นที่มิได้ทําให้
กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์และแก้ไขเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
ดั ง นั้ น กรุ งเทพมหานครจึ ง สามารถอาศั ย อํ า นาจตามกฎหมายในข้ อ 130 แห่ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 16 ของสัญญาดังกล่าว เพื่อ
แก้ไขสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างได้ โดยเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งจ้างเพื่อ
อนุมัติให้แก้ไขสัญญาตามข้อ 130 ประกอบกับข้อ 60 (5) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาตามที่เสนอ
6.3 กรณีการของดค่าปรับเนื่องจากการแก้ไขสัญญา
เหตุอันเนื่องมาจากการแก้ไขรายละเอียดเนื้องานของสัญญานั้น เหตุนี้สํานักการระบายน้ําได้มี
การแก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้างและปรับเพิ่ม – ลดเนื้องานให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง
เมื่อรายละเอียดในสัญญา ข้ อ 16 ผู้ ว่ า จ้ า งมี สิ ท ธิ สั่ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ า งทํา งานพิ เ ศษซึ่ ง ไม่ ไ ด้ แ สดงไว้ หรื อ รวมอยู่
ในเอกสารสั ญ ญาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญา และการกําหนด
อัตราค่าจ้าง หรือราคารวม รวมทั้งการขยายระยะเวลาได้ด้วย และสัญญาข้อ 21 ได้กําหนดว่ากรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอัน
ใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลา
แห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อ

-๘ขอขยายเวลาทํ างานออกไปภายใน 15 วัน นั บ ถั ด จากวั น ที่ เหตุ นั้ น สิ้น สุ ดลง ประกอบกั บ ข้ อ 133 แห่ ง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดเรื่องการพิจารณางด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้น
จริงเฉพาะ 3 กรณี คือ
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของกรุงเทพมหานคร
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายและให้อยู่ใน
อํานาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณา หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาตามวงเงินในการสั่ง
การให้จัดหาครั้งนั้น
เนื่ องจากผู้รับ จ้างได้ยื่ น หนั งสื อต่อ กองกลาง สํ านั ก ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่ อขอขยายเวลา
ปฏิบัติงานตามสัญญาโดยแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง และ
การขยายเวลาทําการตามสัญญานี้เกิดจากเหตุอันเนื่องมาจากการแก้ไขรายละเอียดเนื้องานของสัญญา หาก
หน่วยงานไม่แก้ไขรายละเอียดเนื้องานจะทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัญญา เพราะติดปัญหา
และอุปสรรคเรื่องรูปแบบและรายการก่อสร้างเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง และตามความ
ประสงค์ของหน่วยงานซึ่งหน่วยงานต้องดําเนินการแก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้าง และปรับเพิ่ม – ลดเนื้องาน
ให้ ถู ก ต้ อ ง และต้ อ งมี ก ารแก้ ไขสั ญ ญาก่ อ นจึ งจะให้ ผู้ รั บ จ้ า งดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างได้ จึ ง เป็ น เหตุ ที่ เกิ ด จาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงสามารถอาศัยอํานาจตามกฎหมายในข้อ 133 (3) แห่งข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และสัญญาข้อ 16 และข้อ 21 ของ
สัญญาดังกล่าว เพื่อขอขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่ งเป็ น ผู้ มี อํ า นาจสั่ งจ้ าง เพื่ อ อนุ มั ติ ให้ ข ยายอายุ สั ญ ญาตามข้ อ 133 (3) ประกอบกั บ ข้ อ 60 (5) แห่ ง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ขยาย
อายุสัญญาตามที่เสนอ
๗. ผลสําเร็จของงาน
7.1 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองราษฎร์สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึง
บริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์บํ ารุง ได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญ ญา และขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยแก้ไขใน
รายละเอียดของเนื้องาน กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกต่อท้ายสัญญา จํานวน 3 ฉบับ
7.2 ส่วนราชการสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารสัญญาได้สําเร็จจนผู้รับจ้างสามารถ
ปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามสัญญา
๘. การนําไปใช้ประโยชน์
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ําอาศัยอํานาจตามกฎหมายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทําให้สํานักการระบายน้ําสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการขยายอายุสัญญา หรือการเพิ่ม – ลดเนื้องาน แบบรูป รายการ และบัญชีกําหนดค่างาน เพื่อ
แก้ไขสัญญา เป็นผลให้บริหารสัญญาได้สําเร็จจนผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามสัญญา และ
สามารถเป็นตัวอย่างในการแก้ไขสัญญา ขยายอายุสัญญา ให้ส่วนราชการอื่น ๆ ไว้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

-๙๙. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อกฎหมายกรณีนี้ ผู้ขอรับการประเมินประสบกับความยุ่งยาก
ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้
9.1 ในการพิจารณาการแจ้งเหตุอุปสรรคในการขยายอายุสัญญาของร ะเบี ย บกรุ ง เทพมหานคร ว่ า
ด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 ข้อ 22 (10) และข้อ 32 และ
การขอขยายเวลาทําการตามสัญญา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 ข้อ 133
โดยเหตุที่เกิดจากการใช้ถ้อยคําและเงื่อนเวลาที่ให้ผู้รับจ้างแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นของกฎหมายทั้งสอง
ฉบั บ ต่ างกั น กล่ า วคื อ ในระเบี ย บกรุ งเทพมหานคร ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 ข้อ 22 (10) และข้อ 32 ให้ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์จะขยายอายุสัญญาให้
ยื่น คําร้อ งต่อผู้สั่ งจ้างก่อนสิ้น สุดอายุสัญ ญาหรืออย่างช้าไม่เกิ น 15 วัน นั บ แต่วันสิ้น สุด อายุสัญ ญา แต่ ใน
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 ข้อ 133 คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดัง
กล่าวให้กรุงเทพมหานครทราบ ภายใน ๑๕ วัน นั บ แต่เหตุ นั้น ได้สิ้น สุดลง ทํ าให้ ผู้ข อรับ การประเมิ น ต้อ ง
พิจารณาเหตุผลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
9.2 ผู้ขอรับการประเมิน ต้องทํ าการศึกษา ตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริงเป็ นจํานวนมากในการ
พิจารณาขยายอายุสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานการแจ้งปัญหาอุปสรรค บันทึกรายการทํางานของ
ผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ข้อเสนอแนะ
10.1 เหตุที่ขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรืองดหรือลดค่าปรับ และจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
ตามข้อ 133 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนด
เพียงกรอบกว้าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับ การใช้ดุลยพิ นิจในการตัดสิน ใจ หาก
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนมากขึ้น การขาดประสบการณ์ในการทํางาน ทําให้การ
วินิจฉัยปัญหาของเจ้าหน้าที่ล่าช้า และไม่ถูกต้อง ดังนั้นเห็นว่ามีความจําเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ โดยการจัด
ฝึกอบรม การเสนอแนะ การสอนงาน หรือกําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10.2 การขอต่ออายุสัญ ญาตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีป ฏิบัติเกี่ยวกับ การจ้างเหมา
ก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 ข้อ 22 (10) และข้อ 32 และการขอขยายเวลาทําการตามสัญญา
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 ข้อ 133 โดยเหตุที่เกิดจากการใช้ถ้อยคําและ
เงื่อนเวลาที่ให้ ผู้รับ จ้างแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ที่เกิดขึ้นของกฎหมายทั้งสองฉบั บต่างกัน ทําให้ ไม่ทราบว่า
ระยะเวลาใดเป็นระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ ซึ่งส่งผลถึงการพิจารณา
ของเจ้าหน้ าที่ ว่าผู้รับ จ้างมีสิ ท ธิเรียกร้อ ง หรือสละสิ ท ธิเรียกร้องในการขอขยายเวลาทํ างาน ด้ วยเหตุนี้ มี
ความเห็นว่า ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับให้ข้อความสอดคล้องกัน และไม่ขัดแย้งกัน
10.3 การแก้ไขสัญญาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 130 จะทําได้ต่อเมื่อเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ หรือเป็น
การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบว่าการแก้ไขสัญญานั้นจําเป็น
และไม่ทําให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรอบคอบในการสํารวจข้อมูลสถานที่
ก่อสร้าง ข้อจํากัดของพื้นที่ให้ครบถ้วน รวมถึงความต้องการด้านการใช้งานที่แท้จริง ก่อนการออกแบบ จึงจะ
นําแบบไปทําการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการแก้ไขสัญญาในอนาคต

-๑๐ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ผู้ขอรับการประเมิน
........../..................../..........
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง...................................................
........../..................../..........
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง...................................................
........../..................../..........

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาวอาภัสร์สิริ อัศววัฒฑกี
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
(ตําแหน่งเลขที่ สก.สนน.17) สังกัดกลุ่มงานนิติการ สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การมอบอํานาจการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
พ.ศ.2456 ที่มอบอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล
การที่ผู้ใด ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และหน่วยงานของรัฐประสงค์จะปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต้น้ํา ของแม่น้ํา ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็นทาง
สัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ําไทย จะต้องขออนุญาตจาก
กรมเจ้าท่า กรงะทรงคมนาคม ก่อน ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
พ.ศ. 2456
เพื่อเป็นการรองรับการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญํติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะ “เจ้า
ท่า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 จึงมอบอํานาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาและอนุญาตให้ปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 ประกอบกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ได้ออกคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่
29 กรกฎาคม 2547 และคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้าํ ลําน้ําตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.2456 ที่มอบอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. เพื่อนําผลที่ได้ไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป
เป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ํา ลําน้ําตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.2456

-๒2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดําเนินการได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
กรอบการวิเคราะห์
ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา สิทธิและหน้าที่ของผู้
ขออนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตและหลักปฏิบัติของทางราชการ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต วิธีการ
เสียค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน และการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทน ในส่วนที่กรมเจ้าท่ามอบอํานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาต ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ได้ออกคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่
185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548
แนวคิด
พระราชบัญ ญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117 มีจุดมุ่งหมายที่ จะควบคุมการ
เดินเรือหรือการสัญจรในลําน้ํา อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือประชาชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเล
ภายในน่านน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนคววบคุมมิให้กระทําใด
ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือสัญจรในบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าการกระทําจะมี
ขึ้นในบริเวณท้องน้ํา หรือเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ําตลอดเวลาหรือในบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ําในขณะที่น้ําขึ้น
หรืออยู่เหนือน้ําในขณะที่น้ําลง โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีบทบัญญั ติห้ามปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใด
ล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต้น้ํา ของแม่น้ําลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของ
ประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 117 และมาตรา 117 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 บทบัญญัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา กฎหมายไม่มีข้อกําหนด
ยกเว้นให้แก่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทหนึ่งประภทใด หรือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้เป็นการเฉพาะ
ดังนั้นการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา จึงอยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าทั้งสิ้น
ตามกฎกระทรวงที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในมาตรา 117 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 14 )
พ.ศ. 2535 นั้น ให้นิยามคําว่า “ล่วงล้ําลําน้ํา” หมายความว่า ล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต้น้ําของแม่น้ํา

-๓ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาป อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ทะเลภายในน่านน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว
ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ให้ยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้า
ท่ากําหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ออาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1. ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรปรจําตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรประจําตัว
ข้าราชการหรือภายถ่ายบัตรแสดงฐานะอย่างอื่นที่ออกโดยส่วนราชการ
2. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่
ดูแลรักษาที่ดินที่ติดต่อกับแม่น้ํา ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว
3. แบบแปลนและรายละเอียดของอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้รับรอง
เว้นแต่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่นั้นจะมีขนาดเล็ก และโครงสร้างทําด้วยไม้หรือ
วัสดุอื่นที่ไม่คงทนถาวร ไม่จําเป็นต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธารับรอง
4. แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง
5. หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตั้งอยู่รับรองว่าไม่
เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
7. หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีท่ีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นคําขอพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ยื่นคําขอพร้อมหลักฐาน
และเอกสารตาม (3) (4) (5) และ (6)
ตามคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 อธิบดี
กรมเจ้าท่าได้มอบอํานาจในฐานะ “เจ้าท่า”ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาและอนุญาตปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญั ติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่
63 (พ.ศ.2537 ) เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการดังนี้
1. โรงสูบน้ํา
2. การวางท่อ สายเคเบิล การปักเสาไฟฟ้า
3. กระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา

-๔4. เขื่อนกันน้ําเซาะ
ตามคําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 อธิบดีกรม
เจ้าท่าได้มอบอํานาจในฐานะ “เจ้าท่า”ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาและอนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 63
(พ.ศ.2537 ) เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการดังนี้
1. ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส
2. โป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ
3. สะพานข้ามคลอง
4. คานเรือ
ข้อเสนอ
ผู้ขอรับการประเมินได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําที่กรมเจ้าท่ามอบ
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มอบอํานาจเจ้าท่าให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการนํามาใช้ในทางปฏิบัติจริง มีเพียงการออกหนังสือรับรองของจังหวัดที่
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตั้งอยู่รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด
ผั ง เมื อ ง และการรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มของจั ง หวั ด โดยผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครได้ ม อบอํ า นาจให้
ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ําเป็นผู้ออกหนังสือรับรองของกรุงเทพมหานครแทน ตามหนังสือมอบอํานาจลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2550 และให้สํานักการระบายน้ําเป็นผู้รวบรวมผลการพิจารณาจากสํานักและหน่วยงานต่าง
ๆ ในกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะออกหนังสือรับรองดังกล่าว
การออกใบอนุญ าตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําที่ กรมเจ้าท่ามอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น
สํ านั ก การระบายน้ํ าเคยขอให้ กรมเจ้าท่ ามอบอํ านาจช่วงให้ สํานั กการระบายน้ํ าเป็ น ผู้ ออกใบอนุ ญ าต แต่
กฎหมายไม่ได้ให้อํานาจให้มอบอํานาจช่วงได้ กรมเจ้าท่าได้มีการตอบข้อหารือสํานักการระบายน้ํากรณีการ
มอบอํานาจช่วงในการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําว่า ให้สํานักการระบายน้ําขอให้กรมเจ้าท่ามอบอํานาจ
เป็นกรณี ๆ ไป
ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมินเห็นควรให้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา สิทธิและหน้าที่ของผู้ขออนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตและ
หลักปฏิบัติของทางราชการ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต วิธีการเสียค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน และการยกเว้น
หรือ ลดหย่ อ นค่ า ตอบแทน เพื่ อ ที่ จ ะกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ไม่ มี ก ารทํ างานซ้ํ า ซ้ อ นกั น ระหว่า ง
หน่วยงาน และทําหนังสือขอให้กรมเจ้าท่ามอบอํานาจการออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําเป็นกรณี
ตามคํ าสั่ งกรมการขนส่งทางน้ํ าและพาณิ ชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2547 และคํ าสั่ ง
กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี ที่ 185/2548 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 ให้ผู้อํานวยการสํานักการ
ระบายน้ํา

-๕ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครสามารถนําความรู้ในการขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ ล่วงล้ําลําน้ําไป
ใช้ได้ถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่ดําเนินการมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การมอบอํานาจ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ําลําน้ํา

ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ผู้ขอรับการประเมิน
........../..................../..........

