บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (บอท.) เปนรัฐวิสากิจในกํากับของกองทัพเรือสังกัดกระทรวงกลาโหม เริ่มดําเนิน
กิจการมาตั้งแตป พ.ศ. 2457 ในนาม บริษัท บางกอกด อกโดยถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 688
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ดําเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตอเรือ
ป จ จุ บั น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท อู ก รุ ง เทพ
จํากัด กํ าลังประสบป ญหาในดานต างๆ หลายดาน
ทําใหมีผลผลิตจากกิจกรรมหลักอยูในระดับต่ํา เมื่อ
เปรียบเที ยบกับมู ลคาที่ดินที่ เพิ่ มขึ้ นจากอดี ตจนถึ ง
ปจจุบัน โดยเฉพาะกิจกรรมในการซอมเรือ ประกอบ
กั บ สภาพแวดล อมของทํ า เลที่ ต้ั งของบริ ษั ท
อู ก รุ ง เทพ จํ า กั ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต
อยางมาก
บริษทั อูกรุงเทพ จํากัด จึงมีความประสงคที่จะทําการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะหใหทราบถึงรูปแบบธุรกิจ
ที่เปนไปได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมคุมคา ตามโครงการพัฒนาที่ดินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด พื้นที่ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ในเชิงพาณิชย โดยการใหเอกชนเขารวมในฐานะเปนผูลงทุนและบริหาร

1) เพื่อศึกษาสํารวจ รวบรวม ขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพและการดําเนินงานของโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ยานนาวา
2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมดานการตลาด กําหนดรูปแบบสวนผสมทางธุรกิจ การพัฒนาพื้นที่
เชิงพาณิชยและสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ยานนาวา
3) เพื่อศึกษาและจัดทําแนวคิดและออกแบบทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม รวมถึงสิ่งแวดลอม
ใหสอดคลองกับการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
4) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จัดทําขอเสนอแนะและมาตรการเพื่อปองกันและแกไข
5) เพื่อศึกษาความเหมาะสมดานการเงินและการจัดการโครงการดานการลงทุน การจัดหาแหลง
เงินทุนที่มีความเหมาะสม แผนงานบริหารความเสี่ยงของโครงการ และความเหมาะสมของอัตรา
ผลตอบแทนหรือผลประโยชนสูงสุด
6) เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจ/การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย
7) เพื่อจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมลงทุน

ที่ตั้งและเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
บริเวณ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

ขนาดพื้นที่ประมาณ
20-1-82 ไร

ตั้ ง อยู บ ริ เ วณที่ ทํ า การ บริ ษั ท อู ก รุ ง เทพ จํ า กั ด
เ ล ข ที่ 1 74 /1 ถ นน เ จ ริ ญ ก รุ ง แ ขวง ยา นน าว า
เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 20 ไร
อาณาเขตทิศเหนือติดกับวัดยานนาวา ทิศตะวันออกติด
กับถนนเจริญกรุ ง ทิศใต ติดกับบริษัท บอรเนียว จํากั ด
และทิศตะวันตกติดกับแมน้ําเจาพระยา

อูกรุงเทพ

ขอบเขตของการบริการของที่ปรึกษา
1.) งานศึกษาสํารวจ รวบรวม ขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพปจจุบัน
และดําเนินงานของโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่
• ทบทวนผลการศึกษาและการดําเนินงานของโครงการตางๆ
• รวบรวมขอมูลพืน้ ฐานทางดานกายภาพในปจจุบัน

2.) งานศึกษาความเหมาะสมดานการตลาด กําหนดรูปแบบ
และสวนผสมทางธุรกิจ
•
•
•
•

สํารวจ ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply)
ศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมดานการตลาด
ศึกษาและสํารวจความคิดเห็นและความสนใจของผูประกอบการเอกชน
ศึกษาวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในซึ่งประกอบดวย
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคตางๆ (SWOT Analysis)

3.) งานศึกษาและจัดทําแนวคิดการออกแบบดานวิศวกรรม
และสถาปตยกรรม รวมถึงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
พื้นที่ โครงการ (Master Plan)
• ศึกษาและออกแบบเชิงความคิด (Conceptual Design)
• ศึกษา สํารวจ และคาดการณปริมาณจราจร
• จัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่โครงการ (Master Plan)

ขอบเขตของการบริการของที่ปรึกษา (ตอ)

4.) งานศึกษาความเหมาะสมดานการเงิน การลงทุน ของการดําเนิน
โครงการ

• ศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน (Financial Feasibility Study) และแผนการลงทุน (Investment Plan)
• ศึกษาโครงสรางแหลงที่มาของเงินทุน สัดสวนของเงินทุน และนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

5.) งานศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ

• ศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ (Risk Management)
• ศึกษา วิเคราะห และประเมินการเสียโอกาสธุรกิจ การเสียโอกาสในการพัฒนาที่ดิน

6.) งานศึกษาและกําหนดรูปแบบบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย
และสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
• ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชยและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่
• ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม และเปนประโยชนสูงสุด
• ศึกษาผลกระทบและการรับภาระทางการเงินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

7.) งานศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และการจัดทํา
ขอเสนอแนะ มาตรการปองกันและแกไข

• สํารวจ เก็บขอมูล และจัดทําระบบขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อการศึกษา วิเคราะหและประเมิน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบื้องตน
• จัดทําขอเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
• การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน

ขอบเขตของการบริการของที่ปรึกษา (ตอ)
8.) งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการตลาดเพื่อสรางความเขาใจและ
สรางภาพลักษณของโครงการ
9.) งานจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ ตามหลักเกณฑ
การศึกษาฯ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ/หรือ วิธกี ารที่สอดคลองกับพระราชบัญญัตใิ ห
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

10.) งานจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมลงทุน
รางขอบเขตและขอกําหนดของ โครงการวิธีการคัดเลือก
และรางสัญญาการรวมทุน

• จัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนการรวมลงทุน
• จัดทํารางขอบเขตของโครงการและรางสัญญารวมลงทุน
• ใหขอเสนอแนะแนวทางการประเมินความเสี่ยง และแนวทางบริหารความ
เสี่ยง

7 พ.ค. 62
พ.ค. 62

ข อ

(วัน)

เริ่ ม

สิ้นสุด

6.1

15

7 พ.ค. 62

21 พ.ค. 62

1

จัดทํารายงานแผนการปฏิ บัตงิ าน (Inception Report)

2

งานศึกษาสํารวจ และรวบรวมข อมู ล

4.1

2.1 การทบทวนผลการศึกษาและการดําเนิ นงานของโครงการที่เกี่ยวของ

4.1.1

30

7 พ.ค. 62

5 มิ.ย. 62

2.2 งานศึกษาสํารวจ รวบรวมขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพ

4.1.2

30

7 พ.ค. 62

5 มิ.ย. 62

งานศึกษาความเหมาะสมดานการตลาด

4.2

3.1 สํารวจ ศึกษาศักยภาพของพื้นที่

4.2.1

30

7 พ.ค. 62

5 มิ.ย. 62

3.2 ศึกษาและวิเคราะห ความเหมาะสมดานการตลาด

4.2.2

30

22 พ.ค. 62 20 มิ.ย. 62

3.3 ศึกษาและสํารวจความคิดเห็ นและความสนใจของผูประกอบการเอกชน (Market Sounding)

4.2.3

15

22 พ.ค. 62

3.4 ศึกษาวิเคราะห ปจจั ยภายนอกและป จจั ยภายใน (SWOT Analysis)

4.2.4

30

22 พ.ค. 62 20 มิ.ย. 62
22 พ.ค. 62 20 มิ.ย. 62

4

4.3

4.1 งานศึกษาและออกแบบเชิงความคิด (Conceptual Design)

4.3.1

30

4.2 งานศึกษา สํารวจ และคาดการณปริ มาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

4.3.2

30

6 มิ.ย. 62

5 ก.ค. 62

4.3 งานจั ดทําแผนแมบทพัฒนาพื้นที่โครงการ (Master Plan)

4.3.3

30

6 มิ.ย. 62

5 ก.ค. 62

5

จัดทํารายงานความกาวหนาโครงการครั้ งที่ 1 (Progress Report 1)

6.2

15

21 มิ.ย. 62

5 ก.ค. 62

6

งานศึกษาความเหมาะสมดานการเงิ น และการลงทุน

4.4
4 ส.ค. 62

8

6.1 ศึกษาความเป นไปไดทางการเงิน และแผนการลงทุน

4.4.1

60

6 มิ.ย. 62

6.2 ศึกษาโครงสร างแหลงที่มา สัดสวนของเงินทุน และทางเลือกที่เหมาะสม

4.4.2

30

21 ก.ค. 62 19 ส.ค. 62

งานวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ

4.5

7.1 ศึกษาและวิเคราะห ความเสี่ยงของการดําเนิ นโครงการ

4.5.1

30

21 ก.ค. 62 19 ส.ค. 62

7.2 ศึกษา วิเคราะห และประเมินการเสียโอกาสธุรกิจ

4.5.2

30

21 ก.ค. 62 19 ส.ค. 62

งานศึกษาและกําหนดรู ปแบบการบริ หารจัดการพัฒนาโครงการ

4.6

8.1 ศึกษาแนวทางการบริ หารจั ดการพื้นที่เชิงพาณิชย

4.6.1

30

6 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

8.2 ศึกษาแนวทางการบริ หารจั ดการที่เหมาะสม

4.6.2

30

6 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

30

6 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

21 มิ.ย. 62 19 ส.ค. 62

8.3 ศึกษาผลกระทบและการรั บภาระทางการเงินของ บอท.

4.6.3

งานศึกษาประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

4.7

9.1 สํารวจ เก็บขอมูล และจั ดทําระบบขอมูล

4.7.1

60

9.2 จั ดทําขอเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม

4.7.2

30

6 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

9.3 การมีสวนร วมของประชาชน

4.7.3

2 ครั้ ง

1 ก.ค. 62

30 ส.ค. 62

10 งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการตลาด

4.8

105

22 พ.ค. 62

4 ก.ย. 62

11 งานจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ

4.9

30

6 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

12 งานจัดทําร างเอกสารเชิ ญชวนเอกชนเข าร วมลงทุน

4.10

30

6 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

13 จัดทํารายงานความกาวหนาโครงการครั้ งที่ 2 (Progress Report 2)

6.3

15

21 ส.ค. 62

4 ก.ย. 62

14 จัดทํารายงานสรุ ปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)

6.4

15

20 ก.ย. 62

4 ต.ค. 62

9

15 งานใหความช วยเหลือสนับสนุน บอท. ในระหวางขออนุมัตโิ ครงการ
สัญลักษณ :

ดําเนิ นงาน

ปรั บปรุ งและแกไข

20

30

40

50

ก.ค. 62
60

70

80

ภายใน 1 ป
ส.ค. 62

90

100

110

ก.ย. 62
120

130

140

ต.ค. 62 หลังงานศึกษาฯ

150 180

แลวเสร็ จ

5 มิ.ย. 62

งานศึกษาและจัดทําแนวคิดการออกแบบ และแผนแม บทการพัฒนาโครงการ

7

10

มิ .ย. 62

ประชุ มครั้ งที่ 1

Final: 4 ต.ค. 62

3

ระยะเวลาดําเนินงาน (150 วัน)

วันที่

Progress2: 4 ก.ย. 62

เริ่ มสัญญา

Progress1: 6 ก.ค. 62

จํานวน

TOR

Inception: 22 พ.ค. 62

ขอบเขตงาน

เริ่มสัญญา: 7 พ.ค. 62

อางอิง
ลําดับ

ประชุมครั้ งที่ 2

4.11
จั ดทํารายงาน

IC

PG1

PG2

FN

สนับสนุน บอท.

1) รายงานแผนการปฏิบัติงาน (Inception Report)
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสั ญญา โดยแสดงถึงรายละเอียดของ
งานที่จะดําเนินงาน วิธีการ และแผนงาน จํ านวน 6 ชุด พร อมแผน CD-ROM
จํานวน 1 ชุด (อางถึง SVS/0762/620239 16 พฤษภาคม 2562)
2) รายงานความกาวหนาของโครงการครั้งที่ 1 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา ในรายงานดังกลาวจะมีเนื้อหาประกอบไปดวยขอบเขตของงาน ตามขอ 1.4 1) ถึง 3) รวมทั้งผลงานที่
ผานมา ปญหาอุ ปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ และงานที่จะตองดํ าเนินการต อไป จํานวน 6 ชุ ด พรอมแผน CDROM จํานวน 1 ชุด
3) รายงานความกาวหนาของโครงการครั้งที่ 2 ใหแลวเสร็จภายในเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา ในรายงานดังกลาวจะมีเนื้อหาประกอบไปดวยขอบเขตของงาน ตามขอ 1.4 1) ถึง 10) รวมทั้ง
ผลงานที่ผานมา ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงงานที่จะตองดําเนินการตอไป จํานวน 6 ชุด พรอม
แผน CD-ROM จํานวน 1 ชุด
4) รายงานสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ และแผนแมบทการ ดําเนินการรวมทุนฉบับสมบูรณให
ครอบคลุมสิ่งที่ตองการ อยางนอยตามที่กําหนดในขอบเขตของงาน จํานวนอยางละ 6 ชุด พรอมแผน CD-ROM
จํานวน 2 ชุด โดยจะรวบรวมรายละเอียดขอมูล ผลการศึกษาและขอเสนอแนะตางๆ อยางครบถวนภายใน 150
วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

การเขาถึงทางบกและทางน้ํา

กฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

พื้นที่โครงการ
อยูในพื้นที่ ย.8-21 พื้นที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

สรุปขอกาหนดการใชประโยชนท่ดี นิ

(ร่ าง)
2556 2562

กฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
อยูในพื้นที่ ย.8-21 พื้นที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

FAR 6 : 1
OSR รอยละ 5

(ราง) กฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …..
อยูในพื้นที่ ย.11-26 พื้นที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

1 = เงือนไขตังอยู่ริมถนนทีมีเขตทางไม่ น้อยกว่ า 12 เมตร /หรื ออยู่ในระยะ 800 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
2 = เงือนไขตังอยู่ริมถนนทีมีเขตทางไม่ น้อยกว่ า 16 เมตร /หรื ออยู่ในระยะ 650 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน /หรื ออยู่ในระยะ
800 เมตร จากสถานีร่วม /หรือตังอยู่ริมถนนทีมีเขตทางไม่ น้อยกว่ า 12 เมตร ภายในระยะ 250 เมตรจากท่ าเรื อโดยสารสาธารณะ
3 = เงือนไขตังอยู่ริมถนนทีมีเขตทางไม่ น้อยกว่ า 30 เมตร /หรื ออยู่ในระยะ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน /หรื ออยู่ในระยะ
800 เมตร จากสถานีร่วม /หรือตังอยู่ริมถนนทีมีเขตทางไม่ น้อยกว่ า 16 เมตร ภายในระยะ 250 เมตรจากท่ าเรื อโดยสารสาธารณะ

FAR 6 : 1
OSR รอยละ 5

ใกลสถานีรถไฟฟา BTS
จากกฏกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งเนน
สงเสริมการพัฒนาโดยรอบสถานี
(Transit Oriented Development
หรือ TOD) ระยะ 500 เมตรรอบสถานี

BTS ตากสิน

พื้นที่โครงการ

โดยพื้นที่โครงการตั้งอยูในรัศมี 500 ม.
การพัฒนาพื้นที่รอบยานสถานีรถไฟฟา
บริ เ วณสถานี BTS ตากสิ น จึ ง เป น
โอกาสใหโ ครงการสามารถพั ฒ นาและ
ปลู ก สร า งอาคารประเภทอาคารสู ง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได
หมายเหตุ : วัดระยะจากแนวเขตชานชลา
รถไฟฟาออกไปเปนรัศมี 500 เมตร

FAR Bonus

ร า งผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 4) ได มี ม าตรการให
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น (FAR Bonus) โดยการใหสิทธิประโยชนแกผู
ที่ เ ป น เจา ของ ผู ครอบครอง หรื อ ผู มี สิ ท ธิ ก อ สร า งอาคารเหนื อที่ ดิ น ของผู อ่ื น ซึ่ ง ได
ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามนโยบายต า งๆ ตามที่ (ร า ง) ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
(ปรับ ปรุงครั้งที่ 4) กําหนด โดยให สามารถเพิ่ มพื้ นที่อาคารได ไม เกิน 20% ของพื้นที่
อาคาร ตามอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินของการใชประโยชนท่ดี ินประเภทนั้นๆ
ประกอบดวย

FAR Bonus (ต่ อ)
1) การจัดใหมที ่วี า งเพื่อประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะ
โดยใหสามารถเพิ่มพื้นที่อาคารไดอีก 5 ตร.ม. ตอพื้นที่วาง
เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะหรื อสวนสาธารณะที่ ไ ด จัด ให มี 1
ตร.ม.
2) การจัดใหมีที่จอดรถยนตภายในระยะ 500 เมตร โดยรอบ
สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนเพื่อการจอดแลวจร (Park and
Ride) ของประชาชนทั่วไป โดยใหสามารถเพิ่มพื้นที่อาคารได
อีก 30 ตร.ม. ตอการจัดใหมที ่จี อดรถยนต 1 คัน
3) การจัดใหมที ่อี ยูอาศัยราคาต่ํากวาราคาตลาด (Affordable
Housing) หรือที่อยูอาศัยสําหรับผูอยูอาศัยเดิมภายในระยะ
5 กม. โดยใหสามารถเพิ่มพื้นที่อาคารไดอีก 4 ตร.ม. ตอ
พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย ราคาต่ํ า กว า ราคาตลาดหรื อ ที่ อ ยู อ าศั ย
สําหรับผูอยูอาศัยเดิมที่ไดจดั ใหมี 1 ตร.ม.

FAR Bonus (ต่ อ)
4) การจัดใหมีอาคารเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน โดยให
สามารถเพิ่มพื้นที่อาคารไดอีก 5%, 10%, 15% และ 20% ใน
กรณีที่ไ ดรับการรั บรองการเป นอาคารเขี ย วหรื ออาคาร
ประหยัดพลังงานระดับที่ 1 (Certified) ระดับที่ 2 (Silver)
ระดับที่ 3 (Gold) และระดับที่ 4 (Platinum) ตามลําดับ
5) การจัดใหมีพ้นื ที่รับหรือกักเก็บน้ําฝน 1 ลูกบาศกเมตรตอ
พื้นที่ดิน 50 ตารางเมตร ใหมอี ตั ราสวนพื้นที่อาคารรวมตอ
พื้ น ที่ ดิ น เพิ่ ม ได 5% ถ า สามารถกั ก เก็ บ น้ํ า ได ม ากกว า 1
ลูกบาศกเมตร ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน
เพิ่มไดตามสัดสวนแตตอ งไมเกิน 20%
6) การจัดใหมีพื้นที่สําหรับการเปลี่ยนถายการสัญจร (Transit
Facilities) ภายในระยะ 200 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ า
ขนสงมวลชน โดยใหสามารถเพิ่มพื้นที่อาคารไดอีก 5 ตร.ม.
ตอพื้นที่สําหรับการเปลี่ยนถายการ 1 ตร.ม.

FAR Bonus (ต่ อ)
7) การจัดใหมีพ้ืนที่วางเพื่อประโยชนสาธารณะริมแมน้ําเจาพระยา (River Front Open
Space) โดยใหส ามารถเพิ่ มพื้ นที่ อาคารได อีก 8
ตร.ม. ต อพื้ น ที่ วางเพื่ อประโยชน
สาธารณะริมแมนํา้ เจาพระยาที่ไดจดั ใหมี 1 ตร.ม.
8) การจัดใหมีสถานที่ดูแลเด็กและผูสูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care) ในอาคารพาณิชย
สํานักงานหรือที่อยูอาศัย โดยใหสามารถเพิ่มพื้นที่อาคารไดอีก 8 ตร.ม. ตอสถานที่ดูแล
เด็กและผูสูงอายุในเวลากลางวันที่ไดจดั ใหมี 1 ตร.ม.

กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอ 1. “อาคารสูง” อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 23.00
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ”
หมายความวา อาคารที่กอ สรางขึ้น
เพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือ
ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือ
หลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต
10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ขอ 2. ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษที่มีพ้นื ที่อาคารรวมกันทุกชัน้
ไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดา นใดดานหนึ่งของที่ดินยาวไมนอ ยกวา 12.00 เมตร ติด
ถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันตลอดจนไปเชื่อมกับถนน
สาธารณะอื่นที่มีเขตทางไมนอ ยกวา 10.00 เมตร

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
ขอ 49 ความสูงของอาคารไมวา จากจุดใด จุดหนึ่ง
ตองไมเกิน 2 เทาของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปถึง
ฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะ
ที่อยูใกลท่สี ดุ

ถนนเจริญกรุง

พื้นที่ออ นไหว
ตอการไดรับผลกระทบ
ในระยะประชิดโครงการ
1. วัดยานนาวา มีความสําคัญ คือ
- พระอารามหลวง
- โบราณสถานขึ้นทะเบียน
2. โรงเรียนวัดยานนาวา
3. ม. ราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต)
4. แมน้ําเจาพระยา
5. ชุมชนเกา

ขอควรคํานึงเปนพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ออนไหวระยะประชิด
ระยะกอสราง
-

ควบคุมผลกระทบดานการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิมอยางใหความสําคัญยิ่ง
ควบคุมฝุนละออง เสียง และความสั่นสะเทือนในระดับสําคัญยิ่ง
ควบคุมดานการขนสงในสภาวะการจราจรติดขัดรุนแรง และการปองกันอุบัตภิ ัย
ในระดับสําคัญ
ควบคุมความเสี่ยงจากผลกระทบดานการเลือ่ นไหลของดิน
ดําเนินการดานมวลชนสัมพันธ อยางสําคัญยิ่ง เพื่อลดผลกระทบตอชุมชน
ควรไดรับความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานจากวัด และสถานศึกษาใกลเคียง

ระยะดําเนินการ
- ตองไมมีกจิ การในลักษณะ สถานบันเทิงตามกฎหมายวาดวยสถานบันเทิง
- ตองไมมีกจิ การที่มกี ารจําหนาย จาย แจก สุรา และยาสูบ
- ตองไมมีกจิ การที่เขาขายละเมิดตอศีลธรรมอันดี หรือเปนอันตรายตอเยาวชน
- การควบคุมผลกระทบดานการจราจร และการปฏิบตั ิตามขอกําหนด ของ สจส.
- การควบคุมผลกระทบตอแมนํา้ เจาพระยา
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พืนทีซึ มนํา

พื้นที่โครงการปจจุบันเปนพื้นที่ทบึ น้ําทั้งหมด

“จําเปนตองรื้อถอนพื้นคอนกรีตบางสวน”
เพื่อจัดทําพื้นที่ปลูกตนไมริมฝงแมน้ํา และพื้นที่น้ําซึมผานได
ตามกฏกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพ พ.ศ. 2556 กําหนดวา
“ใหมีพื้นที่นํา้ ซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50
ของ พื้นที่วาง” (พื้นที่วางในที่นี้หมายถึง OSR เทานั้น)
23

พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
มาตรา 7 หนวยงานเจาของโครงการที่จะจัดทําโครงการรวมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะดังตอไปนี้ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนสงทางถนน
(2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง
(3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ
(4) ทาเรือ การขนสงทางน้ํา
(5) การจัดการน้ํา การชลประทาน การประปา การบําบัดน้ําเสีย
(6) การพลังงาน
(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร
(8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข
(9) โรงเรียน การศึกษา
(10) ที่อยูอาศัยหรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูมีรายไดนอยหรือ
ปานกลาง ผูสูงวัย ผูดอยโอกาส หรือผูพิการ
(11) ศูนยนิทรรศการและศูนยการประชุม
(12) กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
กิจการตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินกิจการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

พื้นที่เชื่อมโยงบริเวณโดยรอบ

