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1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการเวนคืน
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ในพ้ืนที่เขตราษฎร์บูรณะ (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564)  
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เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามโครงการปรับปรุงและขยายถนนราษฏร์บูรณะ 
ในเขตพ้ืนที่เขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 2 (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) 
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(ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) 

 18 

    3.2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
          (ณ วันที่ 26 มกราคม 2565) 

 22 
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อสังหาริมทรัพย์ ตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกเลี้ยวขวา 
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สะพานบางกอกน้อย (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564) 

 23 

    4.2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
          (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

 27 

สารบัญ 



1



2



 

 
 

โครงการปรับปรุง 
และขยายถนนราษฎรบูรณะ 

 
 
 

           สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา 
           ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2  
           ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.  
           โทร. 0 2203 2482,   
           หรือโทร 0 2203 2400 ตอ 2180 

 
 
 

 
(https://forms.gle/6VfyDcsTs5z6aHYZ8) 
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ท่ีมาของโครงการ 
 ผูบริหารกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายให
สำนักการโยธา ดำเนินการแกไขปญหาการจราจรของ
ถนนราษฎรบูรณะ ในทองท่ีเขตราษฎรบูรณะ บริเวณจาก
คลองดาวคะนองถึงคลองบางพ่ึง ระยะทางประมาณ 
5 กิโลเมตร โดยใหดำเนินการขยายเขตทางเฉพาะ
สวนท่ีเปนคอขวดใหไดเขตทางกวาง 30 เมตร ตลอด
แนว  

1.  เหตุผลความจำเปนและวัตถุประสงคของ 
     โครงการ 

ป จ จุ บั น ถ น น ราษ ฎ ร บู รณ ะจ าก ค ล อ ง
ดาวคะนองถึงคลองบางพ่ึง (สุดเขตกรุงเทพมหานคร) 
การจราจรแออัดการสัญจรไมสะดวกเนื่องจากบางชวง
ถนนยังเปนคอขวด เขตทางยังไมไดขนาด 30 เมตร 
เนื่องจากเดิมการกอสรางถนนเสนนี้เกิดข้ึนมาจากการ
อุทิศของประชาชนทำใหบางชวงถนนแคบและเปนคอ
ขวดการจราจรติดขัดการเคลื่อนตัวของรถไมสะดวก
หากมีการดำเนิ น โครงการจะเป นประโยชน กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและผูใชถนนโดยรวม 

2. สาระสำคัญของโครงการ 
 ดำเนินการปรับปรุงและขยายถนน ค.ส.ล.
ขนาด 6 ชองจราจร เขตทางกวาง 30 เมตร เฉพาะ   
ท่ี ยั งไม ได แนวเขตทาง 30  เมตร ระยะทางยาว
ป ระมาณ  5 กิ โลเมตร พร อมทางเท า และระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ  มีทรัพยสินท่ีตองดำเนินการจัด
กรรมสิทธิ์ประกอบดวย ท่ีดิน 85 แปลง โรงเรือนสิ่ง
ปลูกสรางประมาณ 80 รายการ  

3. ผูดำเนินการ 
 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

4. สถานท่ีท่ีจะดำเนินการ 
 โครงการนี้มีจุดเริ่มตนจากคลองดาวคะนองถึง
คลองบางพ่ึง (สุดเขตกรุงเทพมหานคร)  

5. ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
 5.1 สำรวจเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ทรัพยสินท่ีจะตองเวนคืน (ประมาณ 180 วัน)  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำหนาท่ี
กำหนดราคาฯ   (ประมาณ 30 วัน) 
 5.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดราคาฯ 
(ประมาณ 180 วัน) 
 5.4 ขออนุมัติเบิกจายเงินคาทดแทน ฯ 
(ประมาณ 30 วัน)   
 5.5 มีหนังสือเชิญพบเพ่ือเจรจาทำความตกลง 
(ประมาณ 90 วัน)   
 5.6 ดำเนินการเบิกจายเงินคาทดแทน 
(ประมาณ 120 วัน)  
 5.7 ดำเนินการจัดหาผูรับจาง (ประมาณ 
180 วัน) 
 5.8 ดำเนินการกอสราง (ประมาณ 360 วัน)  

 

 

 

 

6.  ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
 โค รงการนี้ เ ม่ื อด ำ เนิ น ก ารแล ว เส ร็ จ จะ       
เกิดประโยชนตอสาธารณชนสวนรวม ทำใหโครงการ
จราจรของถนนราษฎรบูรณะ จากคลองดาวคะนองถึง
คลองบางพ่ึง (สุดเขตกรุงเทพมหานคร) และพ้ืนท่ี
โดยรอบเกิดความสะดวกคลองตัวมากยิ่งข้ึน  

7.  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชน 
 7.1 ดานท่ีอยูอาศัย อาจทำใหผูถูกเวนคืน
ไดรับผลกระทบจากการรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสราง
ท้ังหมดหรือบางสวน สภาพแวดลอมท่ี เปลี่ยนไป     
อาจทำใหตองมีการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยในสวนท่ีเหลือให
สามารถอยูอาศัยได หรือทำการกอสรางใหม 
 7.2 ดานการประกอบอาชีพ อาจทำใหผู
ประกอบอาชีพในบริเวณท่ีถูกเวนคืนเปนตองปรับปรุง
รานคาใหสามาร๔ประกอบกิจการตอไปได 
 7.3 มาตรการปองกันแกไขหรือเยียวยา
ความเดือนรอน นอกจากการท่ีรัฐจายคาชดเชย
ความเสียหายตาง ๆ ใหแกผูถูกเวนคืนอยางเปน
ธรรมแลว  ในบางกรณีอาจจะตองหาแหลงท่ีอยู
อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพทดแทน
ใหกับผูถูกเวนคืนท่ีตองสูญเสียไปอยางเหมาะสม  

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ใช งบประมาณ ของกรุง เทพมหานคร          
ท้ังโครงการ โดยตั้งงบประมาณในการจัดกรรมสิทธิ์ไว
ประมาณ 275,000,000.00 บาท  
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี    
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 2 สวนจัดกรรมสิทธิ์2 
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา 
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2  
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.  
โทร. 0 2203 2482  
หรือโทร 0 2203 2400 ตอ 2180 
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