คำนำ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับ ทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงาน ของรัฐ
ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ” มาตรา 59 บัญ ญัติว่า “รัฐ ต้อ งเปิด เผยข้อ มูล หรือ ข่า วสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เป็ น ความลั บ
ของทางราชการตามที่ กฎหมายบั ญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่ าวได้
โดยสะดวก” และตามพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ได้บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับคณะกรรมการผังเมือง
เป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามกฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายการผั งเมืองแห่ งชาติ จึงได้รวบรวมมติส าคัญของคณะกรรมการผั งเมืองขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการวาง และจัดทาผังเมืองรวมต่อไป
สาหรับเอกสารสรุปมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเป็นเล่มที่ 15
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้ง แต่เ ดือนมกราคม 2558 - เดือ นมีน าคม 2558
โดยเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องจากเอกสารสรุปมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 1 – 14 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายการผั ง เมื อ งแห่ ง ชาติ
จึงดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่องานวิชาการผังเมือง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กันยำยน 2563

สารบัญ
หน้า
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง ตามมาตรา 22
1. ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
2. ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
3. ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี
4. ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
5. ผังเมืองรวมจังหวัดตาก
6. ผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน
7. ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
8. ผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ
9. ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
10. ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี
11. ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
12. ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม
13. ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
15. ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น
16. ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร
17. ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย
18. ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด
19. ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม
20. ผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร
21. ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี
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เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง ตามมาตรา ๒๒
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

1.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
ในปี ๒๕๔๗ และดาเนินการตามขั้นตอนการวางและจัดทาผังเมืองรวมตามลาดับขั้นตอน
เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือขอให้จังหวัดที่ยังไม่ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
เพื่อพิจารณาและให้ ความเห็ นต่อกรณี ประเด็นปัญ หาในการปฏิบัติให้ เป็นไปตามผั ง
ผลกระทบต่อการพัฒ นาพื้นที่ของจังหวัด คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
จึ ง ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ในเรื่ อ งนี้ ในวั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
และมีมติ ให้ ดาเนิ นการปรับปรุ งร่ างกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคั บผั งเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. .... ก่ อนประกาศใช้ บั งคั บ และคณะรัฐมนตรีมี มติ เมื่ อวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๖
อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่
ประเด็น ที่ ๑ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นเขตจัดรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร และอยู่ในเขตชลประทานซึ่งเหมาะสมกับการทาเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เส นอ ตามมติคณะอนุกรรมการผั ง
เมือง เพื่อพิ จารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะที่
ปรึกษา ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

ประเด็ น ที่ ๒ ขอยกเลิ กบั ญ ชีท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็ น ข้อห้ าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา เพิ่มโอกาส
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เป็น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญและอัน ตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิจารณาด้ านผั งเมื อง มีความเห็ นสอดคล้ องกั น

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันที่ 15 ม.ค. ๕8
วาระที่ ๓.2.1
หน้า 16 – 33

-2ลาดับที่

เรื่อง/มติ
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
ในที่ดนิ ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ย กเลิก บัญ ชีท ้า ยกฎกระทรวงฯ โดยก าหนด
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ตามที่ เสนอ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๑๔ ประเด็น
ดังนี้
๓.๑ ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงาน ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แ ก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ อ งจากการประกอบกิ จการโรงงาน มี กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถ
ดาเนินการได้
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน เว้นแต่โ รงงาน
ตามประเภท ชนิดและจาพวกที่กาหนดให้ ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๒
ที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อ ยของเสีย มลพิษ หรือ สิ่ง ใด ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้อ มตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรงงาน เว้น แต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-3ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัย ในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดั บ ที่ ๔๓ (๑) และ (๒) เฉพาะการผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ แ ละโรงงานล าดั บ ที่ ๙๒
เฉพาะที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน และกิจการกาจัดมูลฝอยในหมู่ที่ ๓ ตาบลเด่นใหญ่ อาเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท กิจ การกาจัดมูล ฝอยในหมู่ที่ ๒ ตาบลโพนางดาตก อาเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท กิจการกาจัดมูลฝอยในหมู่ที่ ๔ ตาบลหนองมะโมง อาเภอหนองมะโมง
จั งหวั ด ชั ย นาท ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลหรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ
จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในบริเวณโดยรอบสถานที่
ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอย เป็นระยะไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมตร”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจัง หวัด ชัย นาท กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) โดยโรงงานลาดับที่ ๙๒ ต้องเป็นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น
และไม่มีการแกะ ล้าง ชาแหละ หรือแปรสภาพวัตถุดิบ และเห็นชอบให้ ปรับปรุงแก้ไข
ข้อห้ ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
โดยให้ ตั ด ข้ อ ความ “ซื้ อ ขาย หรื อ เก็ บ วัส ดุ ” ออกจาก (๒) โรงงานล าดั บ ที่ ๑๐๑
เนื่องจากเป็นข้อสังเกตว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเฉพาะราย
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) ตามที ่เ สนอ โดยที ่ด ิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) โรงงานลาดับที่ ๙๒ ต้องเป็นโรงงาน
ที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็ น และไม่มีการแกะ ล้าง
ช าแหละ หรื อ แปรสภาพวั ตถุ ดิ บ และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ตัดข้อความ “ซื้อขาย หรือเก็บ
วั สดุ ” อ อกจ าก (๒ ) โรงงาน ล าดั บ ที่ ๑ ๐ ๑ ตามม ติ
ค ณ ะอนุ กรรม การผั งเมื องเพื่ อ พิ จารณ าด้ านผั งเมื อง
กรมโยธาธิ การและผังเมื อง และคณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวม
จังหวัดชัยนาท

๓.๒ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๒ ประเภท ได้แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ช มพู )
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-4ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิงในข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
โดยขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลั งน้ ามั น เชื้ อเพลิ งและสถานที่ ที่ ใช้ ในการเก็ บรั กษาน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จาหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ นชอบให้ แก้ไขปรับปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท
ได้แ ก่ ที่ด ิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู) และที ่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุม น้ามันเชื้อเพลิง ตามที่ เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
๓.๓ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ปรับ ปรุงข้ อ ห้ ามเกี่ย วกับ การประกอบกิ จ การ
ก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลวในข้อกาหนดให้ส อดคล้องกับกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม น้ามัน
เชื้อเพลิง
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อกาหนดเดิม
“(๓) สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซ สถานที่ เก็บ ก๊าซ และห้ องบรรจุ ก๊าซ ส าหรับ ก๊ าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่ บรรจุ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ มน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง
เว้น แต่บ ริเวณหมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๖ และหมายเลข ๓.๑๙
โดยให้ห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตผังเมืองรวมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-5ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมือ งเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่เสนอ ตามมติค ณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิ จารณา
ด้ านผั งเมื อง กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะที่ ปรึ กษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

๓.๔ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) โดยเพิ่ ม ข้ อห้ ามโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๑๑
หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๖
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) โดยยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๓.๑
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๖ ให้สามารถ
ดาเนินการได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ แก้ไขปรับปรุ งข้ อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) โดยยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒
หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๖
ให้ สามารถด าเนิ นการได้ ตามที่ เสนอ ตามมติ คณะอนุ กรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

๓.๕ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ให้สามารถดาเนินการได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-6ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขีย ว) โดยให้ย กเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ และขอเพิ่ม
การยกเว้นบริ เวณ ๓.๓ ที่อยู่ ทางด้านฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๓๒
และด้า นเหนือ ของคลองอนุศาสนานันท์ โดยกาหนดให้การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุ ต สาหกรรมนั้ น จะต้ อ งมี ร ะยะ Buffer Zone โดยให้ ห่ างจากเขตเทศบาลหรื อ เขต
ผังเมืองรวมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
คณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง ไม่เห็ นชอบให้ ปรับปรุง
ข้อห้ ามเกี่ยวกับ การจั ดสรรที่ ดิน เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ โดยเห็นควรให้จังหวัดชัยนาทพิจารณาประเด็นดังกล่าว
ในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาทครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓
เว้น แต่ พื้น ที่ที่ไ ด้รับ อนุญ าตตามกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อง อาทิ
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและพื้ นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย ทั้ ง นี้ จะต้ องห่ างจาก
เขตเทศบาลหรือเขตผังเมืองรวมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร

๓.๖ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๔ และหมายเลข ๓.๑๙
ให้สามารถดาเนินการได้
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒ นาในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
ของจังหวัด แต่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยให้ ดาเนินการได้เฉพาะบริเวณ
หมายเลข ๓.๖ ในเขตเทศบาลตาบลหนองมะโมง และบริเวณหมายเลข ๓.๑๙ ในเขต
เทศบาลตาบลเนินขาม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-7ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบฺ ใ ห้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มในที่ ดิ น ปร ะเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถดาเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมได้ เฉพาะบริ เวณหมายเลข ๓.๖
ในเขตเทศบาลตาบลหนองมะโมง และบริเวณหมายเลข ๓.๑๙
ในเขตเทศบาลตาบลเนินขาม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่ อพิ จารณ าด้ า น ผั ง เมื อ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

๓.๗ ขอแก้ ไขปรั บ ปรุ งข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๐
หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๔ หมายเลข ๓.๑๕
หมายเลข ๓.๑๖ และหมายเลข ๓.๑๘ ให้สามารถดาเนินการได้
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข ให้ มี การกระจายตั วของการจั ดสรรเพื่ อการอยู่ อาศั ย
ขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ กับผู้ประกอบการรายย่อย
และลดการผูกขาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการอยู่อาศัยได้
ในราคาที่เป็นธรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุก รรมการผังเมือ งเพื่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ ให้จังหวัดชัยนาท
ไปทาการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่โดยกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสม ก่อนเสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาต่อไป
จังหวัดชัยนาทได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ พื้นที่โดยมี ๓ ปัจจัยหลักในการกาหนดพื้นที่ ที่
เหมาะสม ดั งนี้ ๑) การเข้ าถึ งของพื้ นที่ ๒) ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
และ ๓) ข้อ จากัด ทางด้า นกายภาพ เช่น บริเ วณที่น้าท่ว มถึง จึง สามารถวิเคราะห์
พื้น ที่ ที่เหมาะสมได้ ดังนี้ บริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๙
หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๕
หมายเลข ๓.๑๖ และหมายเลข ๓.๑๘
มติที่ประชุม

เห็น ชอบฺใ ห้แ ก้ไ ขปรับ ปรุง ข้อ ห้า มเกี่ย วกับ การจัด สรรที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข
๓.๕ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข
๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๕ หมายเลข ๓.๑๖
และห มายเลข ๓ .๑ ๘ .ให้ สามารถด าเนิ นการได้ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-8ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๘ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดให้สามารถประกอบกิจการการอยู่อาศัยประเภท
ห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรม
และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม และเพื่ อ ป้ อ งกั น การหลบเลี่ ย ง
กฎหมายทาให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบฺในหลักการในการขอเพิ่มเติม
ข้อกาหนดให้สามารถประกอบกิจการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก
ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ ให้ จังหวัดชัยนาท
ไปทาการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสม ก่อนเสนอคณะกรรมการผังเมือง ต่อไป
จังหวัดชัยนาทได้ทาการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่โดยมี ๓ ปัจจัยหลักในการกาหนด
พื้นที่ที่เหมาะสม ดังนี้ ๑) การเข้าถึงของพื้นที่ ๒) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
และ ๓) ข้อจากัดทางด้านกายภาพ เช่น บริเวณที่น้าท่วมถึง จึงสามารถวิเคราะห์พื้นที่
ที่เหมาะสมในด้านที่อยู่อาศัย อาคารชุด หรือหอพัก เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยกาหนดให้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่รอบแนว
เขตแปลงที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดให้สามารถประกอบกิจการการอยู่อาศัย
ประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถดาเนินการได้
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัน ทรเกษม
ตามมติค ณะอนุก รรมการผัง เมือ งเพื่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง
กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง และคณะที ่ป รึก ษาผั งเมือ งรวม
จังหวัดชัยนาท

๓.๙ ขอแก้ไ ขข้อ กาหนดในเรื่อ งที่ว่า งไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละของแปลงที่ดิน
ที่ยื่น ขออนุ ญาต ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจการอื่น จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ข้อกาหนดมีความยืดหยุ่นทาให้ผู้ประกอบการ
และประชาชนสามารถพัฒนาพื้นที่ได้มากขึ้น
๓.๙.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรับ การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อ กิจ การอื่น ให้ม ีที ่ว่า งไม่น้อ ยกว่า
ร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-9ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดชั ยนาท กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบในการขอปรับปรุงข้อกาหนดในเรื่องที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) จาก ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต เป็น สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
๓.๙.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ กิจ การอื่น ให้มีที่ว่า งไม่น้อ ยกว่า
ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อกิ จการอื่น ให้ ดาเนิ นการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ ไม่ ใช่ อ าคารสู งหรือ อาคารขนาดใหญ่ แต่ ไม่ ห มายความรวมถึ ง
โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุโทรทัศน์หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมือ งเพื่ อ พิ จารณาด้ านผั งเมือ ง เห็ น ชอบให้ แ ก้ไขปรับ ปรุง
ข้อกาหนดในเรื่องที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จาก สาหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เป็น สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อกิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การหรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคาร
ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้ า งส าหรั บ ใช้ ในการรั บ ส่ งวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห รื อ สั ญ ญาณ
สื่อสารทุกชนิด ตามที่เสนอ ตามมติค ณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื ่อ พิจ ารณ าด้า นผัง เมือ ง กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 10 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๙.๓ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่” โดยมีข้อห้าม
๑. จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
(๔) อาคารอยู่อาศัยรวม”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบ ให้แก้ไขข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจ ารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

๓.๑๐ ขอปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในที่ดิน
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่ าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้น ทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เพื่ อให้ ข้ อก าหนดมี ความยื ดหยุ่ นและมี ความชั ดเจน
ในการควบคุมพื้นที่มากขึ้น
๓.๑๐.๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม หรื อ การอยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ านเดี่ ย ว ซึ่ งมิ ใช่
การจัดสรรที่ดิน”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย หรือ สาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
(๔) อาคารอยู่อาศัยรวม”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื อ งรวมจังหวัดชั ยนาท กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบ
ให้แก้ไขข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มี เส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุ กรรมการผังเมือง
เพื่ อพิ จารณ าด้ า น ผั ง เมื อ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
๓.๑๐.๒ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใ ช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนั นทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยในอาคารซึ่งมิใช่
การจัดสรรที่ดิน”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อนัน ทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม การอยู่ อาศั ย เกษตรกรรม หรือ สาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น และห้ ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๓) สนามแข่งรถ
(๔) สนามแข่งม้า
(๕) สนามยิงปืน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แก้ไขข้ อกาหนดที่ ดินประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ
ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และคณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวม
จังหวัดชัยนาท

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑๑ ขอปรั บ ปรุ งแก้ ไขข้ อ ก าหนดในที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีการขอเพิ่มคาว่า “การท่องเที่ยว”
จากข้อกาหนดเดิม
“ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประมง
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เพิ่มเติมข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความเห็น
สอดคล้ องกัน คือ เห็ น ชอบให้ ป รับ แก้ข้อกาหนดในที่ดินประเภทที่ โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบฺการขอปรับแก้
ข้อกาหนดในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีการขอเพิ่ม
คาว่า “การท่องเที่ยว”
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบฺ ใ ห้ ป รั บ แก้ ข้ อ ก าหนดใน ที่ ดิ น ประเภ ทที่ โ ล่ ง
เพื่อการรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม (สีฟ้า ) กรณีก ารขอเพิ่ม
คาว่า “การท่องเที่ยว” โดยให้คงข้อกาหนดไว้ตามเดิม ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๑๒ ขอปรับ ปรุง แก้ไ ขเพิ ่ม เติม ข้อ ก าหนดให้โ รงงานที ่ไ ด้รับ อนุญ าต
ให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังประกอบกิจการอยู่
ขยายพื ้น ที ่โ รงงานได้เ ฉพาะในที่ดิน แปลงเดีย วกัน หรือ ติด ต่อ เป็น แปลงเดีย วกัน
กับ แปลงที่ดินที่เป็ นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ ถือกรรมสิ ทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน
ที่ใช้ในการผลิตเดิม
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ดาเนินการ
ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ และมีแผนการขยายกิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ป รั บ แก้ ไขให้ โรงงานที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การอยู่ ก่ อนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้มีผ ลใช้บังคับ และยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้น ที่โ รงงานได้เฉพาะ
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม
ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิมตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 13 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดให้โรงงานที่ได้รับอนุญาต
ให้ป ระกอบกิจ การอยู่ก่อ นวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้มีผ ลใช้บัง คับ
และยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้ นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ ดิน
แปลงเดีย วกัน หรือ ติด ต่อ เป็น แปลงเดีย วกัน กับ แปลงที่ดิน
ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือมี สิทธิ ครอบครองอยู่ก่อนวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคั บ
ทั้ ง นี้ ไม่ เกิ น หนึ่ ง เท่ า ของพื้ น ที่ โ รงงานที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต เดิ ม
ตามที่ เสนอ ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ด้ า นผั งเมื อ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และคณะที่ ป รึ ก ษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

๓.๑๓ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดการเว้นระยะจากแม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
สาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็น ชอบให้แ ก้ไ ขข้อ กาหนดการเว้นระยะจากแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าสาธารณะ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แ ก้ไ ขข้อกาหนดการเว้น ระยะจากแม่น้า ลาคลอง
และแหล่งน้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ เสนอ ตามมติค ณะอนุก รรมการผั งเมื อง
เพื ่อ พิจ ารณ าด้า น ผัง เมือ ง กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท

๓.๑๔ ขอเพิ่ ม เติ ม การก าหนดระยะของแนวป้ อ งกั น (Protection strip)
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ทุกบริเวณ
เหตุผ ลในการขอแก้ไ ข เพื ่อ ป้อ งกัน ผลกระทบในด้า นวัต ถุอ ัน ตราย
และเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชั ย นาท กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ นชอบให้ เพิ่ มเติ มการก าหนดระยะของแนวป้ องกั น (Protection strip) ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ทุ ก บริ เ วณ ทั้ ง นี้
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งโดยส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ชั ย นาท
ได้กาหนดให้มีระยะของแนวป้องกัน (Protection strip) ในแนวเขตของที่ดินที่ยื่นอนุญาต ไม่
น้อยกว่า ๑๐ เมตร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 14 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

2.

3.

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ไม่ เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม การก าหนดระยะของแนวป้ อ งกั น
(Protection strip) ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) ทุกบริเวณ ในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ตามที่เสนอ
เนื่องจากมีการกาหนดระยะแนวป้องกันจากกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร เป็นต้น

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร ประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับ
แรกฉบั บที่ ๓๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๔๕ ขยายระยะเวลาการบั งคั บใช้ ๕ ปี เมื่ อวั นที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึ งวั นที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๕๐ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี จานวน ๒ ครั้ง สิ้นสุดการบังคับใช้วันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ด าเนิน การวางผัง โดยเทศบาลเมือ งหลัง สวน และองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตผั ง เมื อ งรวม ซึ่ ง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได้ ถ่ า ย
โอนภารกิ จ การวางและจั ด ทาผั งเมืองรวมเมืองหลังสวน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๔๘ มีพื้นที่วางผังประมาณ ๒๕.๗ ตารางกิโลเมตร
มติที่ประชุม

อ้างอิง

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันที่ 15 ม.ค. ๕8
วาระที่ ๓.2.2
หน้า 33 – 36

๑. คณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม
เมื องหลั งสวน จั งหวั ดชุ ม พร (ปรั บ ปรุ งครั้ งที่ ๑) ตามมติ
คณ ะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณ าด้ านผั งเมื อง
และคณะกรรมการพิจ ารณาด้า นผัง เมือ งของกรมโยธาธิก าร
และผัง เมือ งเสนอโดยให้น าข้อ สัง เกตและข้อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข แล้วดาเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป
๒. คณะกรรมการผังเมืองให้ผู้วางผังร่วมกับอุตสาหกรรม
จั งหวัดชุมพร สานั กงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุ มพร
และสานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ตรวจสอบบัญชีโรงงาน
อุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ว่ามีประเภทหรือชนิด
โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร
หรืออุตสาหกรรมบริการที่ยังมีความจาเป็นในพื้นที่ก็ให้สามารถ
เพิ่มเติมได้ แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมืองให้ความเห็นชอบ ก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผั งเมื องรวมจั งหวัดสุ พ รรณบุ รี เริ่มด าเนิ น การวางและจัดท าผั งเมื องรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอน
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ ๓.2.1
หน้า 13 – 23

- 15 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยขอเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้าตาล) จานวน ๖ บริเวณ
เหตุผลที่ขอแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) จานวน ๖ บริเวณ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้นทแยง สีเขียว) เป็ นการใช้
ประโยชน์ที่ดิ นประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีน้าตาล) จานวน ๖ บริเวณ ตามที่เสนอ
ประเด็น ที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลที่ขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา เพิ่มโอกาส
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วย
โรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญชีท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็ นข้อห้ ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย ๘ ประเด็น
ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิ จการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เป็น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญ และอัน ตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้น
โรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
โดยมี ร ายละเอี ย ดในการขอปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน เว้น แต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
๓.๑.๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุก จาพวกตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน เว้นแต่โ รงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
(๒) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็น ชอบให้ป รับ ปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนด โดยยกเลิ ก “การอนุ รักษ์เพื่อส่ งเสริมเอกลั กษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย” ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดิน ประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม สถาบั น ราชการ สถาบั นการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีความหมายกว้างและไม่สามารถกาหนดรูปแบบ
ของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษาผั งเมื องรวมจังหวัด สุ พ รรณบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนด โดยยกเลิ ก “การอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย” ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนด โดยยกเลิก“การอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลั ก ษณ์ ศ ิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย” ในกิจกรรมหลักของที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนด โดยขอยกเลิก “พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว”
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม การท่ อ งเที่ ย ว สถาบั น
ราชการสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการรักษาความเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และกิจกรรมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้แบบมีเงื่อนไข
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมือ งรวมจังหวัดสุ พ รรณบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้ปรับ ปรุงข้อกาหนด โดยยกเลิก “พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว”
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนด โดยยกเลิ ก “พาณิ ช ยกรรม
และการท่องเที่ยว” ในกิจกรรมหลักของที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับความสูงอาคาร ในที่ดินจานวน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณที่ดินรอบบึงฉวา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งอาคารให้ มี ค วามสู ง ไม่ เกิ น
๑๒ เมตร การวั ด ความสู งของอาคารให้ วัด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้างถึ งพื้ น ดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีความยืดหยุ่น และทาให้การก่อสร้างอาคาร
ประเภทต่าง ๆ สามารถพัฒนาพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น
๓.๔.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณที่ดินรอบบึงฉวาก
ขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งอยู่โดยรอบบึงฉวากทางด้านตะวันตกเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับ ทางหลวงชนบทบึง ฉวากฟากตะวัน ตก และทางด้า น
ตะวัน ออกเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทบึงฉวากฟากตะวันออก
การใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารให้ มีความสู งไม่เกิน ๑๐ เมตร และให้ มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงชนบทบึงฉวากไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งอยู่โดยรอบบึงฉวากทางด้านตะวันตกเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทบึงฉวากฟากตะวันตก และทางด้านตะวันออกเป็น
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทกับบึงฉวากฟากตะวันออก การใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารทุกประเภทให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีความยืดหยุ่นและทาให้การก่อสร้างอาคาร
ประเภทต่าง ๆ สามารถพัฒนาพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คื อ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ความสู งอาคาร ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ชมพู) และที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) แต่ไม่ห มายความรวมถึง
โครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหน ดเกี่ ย วกั บ ความสู ง อาคาร
ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชน บ ท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณที่ดินรอบบึงฉวาก ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่ง
วิทยุโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 19 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๕ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เพิ่มเติมเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อเป็นการบรรเทาปัญ หาให้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น นอกเหนือจากเรื่องของการอยู่อาศัย และเกษตรกรรมสามารถพัฒ นา
พื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื อ งรวมจั งหวัด สุ พ รรณบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ เ พิ ่ม เติม ข้อ ก าหนดของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจ การอื่น ให้ดาเนิน การหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่ไ ม่ใ ช่อ าคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้ อยละสามสิ บของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขออนุ ญาต ในที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๓.๖ ขอเพิ่มเติมข้อห้ ามในข้อกาหนด ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท
ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ที่ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั น ทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขีย วอ่ อน)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในพื้นที่
๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เพิ่มเติมข้อห้าม ดังนี้
(๗) คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) สนามแข่งรถ
(๑๑) สนามแข่งม้า
(๑๒) สนามยิงปืน เว้นแต่เป็นกิจการของรัฐ
(๑๓) กาจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การจากเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็น ชอบให้ เพิ่มเติมข้อห้ามในข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สีชมพู) แต่ขอตัดข้อห้าม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 20 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(๑๐) สนามแข่งรถ
(๑๑) สนามแข่งม้า
เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่มีลักษณะปลีกย่อยเหมาะสาหรับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เพิ่ มเติ มข้ อก าหนดเฉพาะข้ อห้ าม (๗ ) คลัง วัต ถุ
อัน ตรายตามกฎหมายว่า ด้วยวัตถุอันตราย (๑๒) สนามยิงปืน
เว้น แต่ เป็น กิจ การของรัฐ และ (๑๓) กาจัด ขยะมูลฝอยเว้นแต่
เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือ
ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง คณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เพิ่มเติมข้อห้าม ดังนี้
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้าม ในข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท และ
เกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดข้อห้าม (๗) การอยู่อาศัยประเภท
อาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่ และ (๘) การอยู่อาศัยประเภท
ห้องชุด อาคารชุด หอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๖.๓ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เพิ่มเติมข้อห้าม ดังนี้
“(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ ห่ าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 21 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ เพิ่มเติมข้อห้ามในข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดข้อห้าม (๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า (๒) จัดสรรที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย (๓) การอยู่ อ าศั ย ประเภทอาคารสู ง
หรื อ อาคารขนาดใหญ่ (๔) การอยู่ อาศั ยประเภทห้ องแถว
ตึ กแถว หรื อบ้ านแถว และ (๕) การอยู่อาศั ยประเภทห้ องชุ ด
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมในที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ตามที่เสนอ

๓.๖.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เพิ่มเติมข้อห้าม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพิ่มเติมข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์
ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามในข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดข้อห้าม (๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่ อการค้า (๓) การอยู่
อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ (๔) การอยู่อาศัย
ประเภทห้ องแถว ตึ กแถว หรื อบ้ านแถว และ (๕) การอยู่อาศั ย
ประเภทห้ องชุ ด อาคารชุ ด หอพัก หรือ อาคารอยู่อาศั ยรวม
ในที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้น ทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 22 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๗ ขอปรั บปรุงข้อกาหนดที่ว่างริมแม่น้า ลาคลอง และแหล่ งน้าสาธารณะ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสิ นค้า (สี ม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนั นทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุ พรรณบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ว่างริมแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าสาธารณะ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินรวม ๕ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม (สีเขีย วอ่อ น) และที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ว่ า งริ ม แม่ น้ า ล าคลอง
และแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวม ๕ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสิน ค้า (สีม่วง) ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่เสนอ

๓.๘ การขอปรับปรุงข้อกาหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนน ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดสุ พรรณบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีค วามเห็ น สอดคล้ องกั น
คือ เห็ นชอบให้ ปรั บ ปรุ งข้อก าหนดที่ ว่ างตามแนวขนานริม เขตทางถนน ให้ เป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ช อบ ให้ ป รั บ ป รุ ง ข้ อ ก าห น ด ที่ ว่ า งตาม แน วข น าน
ริมเขตทางถนนในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามทีเ่ สนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 23 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

4.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผั งเมื องรวมจั งหวัดเพชรบู รณ์ เริ่ม ดาเนิน การวางและจัดท าผั งเมื องรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคล้ องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้ บัง คับ ผังเมืองรวมจังหวัด
เพชรบูร ณ์ พ.ศ. .... ก่อ นประกาศใช้บ ัง คับ และคณะรัฐ มนตรีม ีม ติ เมื ่อ วัน ที่
๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ....
เพื่ อน ามาปรั บปรุ งใหม่ โดยมี ขั้ นตอนในการด าเนิ นการปรั บปรุ ง แก้ ไข ตามขั้ น ตอน
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็ น ที่ ๑ การขอปรั บ ปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต จ านวน
๓ ประเด็นย่อย ดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขีย วมีกรอบและเส้น ทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๒
และหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับพื้นที่
ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีค วามเห็ น สอดคล้ องกั น
คือ เห็ นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๒
และหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภท
ปฏิร ูป ที ่ด ิน เพื ่อ เกษตรกรรม (สีเขีย วมี ก รอบและเส้ น ทแยง
สี น้ าตาล) บริเ วณ หมายเลข ๔.๑ ถึง หมายเลข ๔.๔๒
และหมายเลข ๔.๔๓.(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เ ขี ย วอ่ อ นมี เ ส้ น ทแยงสี ข าว) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ สอดคล้ องกับขอบเขตของผั งเมืองรวมที่จะมี
การประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับในอนาคต

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ ๓.2.2
หน้า 23 – 51

- 24 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ น สอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื ่อ เกษตรกรรม (สีเ ขีย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล)
บริเวณหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็น ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ
การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ (สี น้ าเงิน ) บริเวณหมายเลข ๑๐ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไ ข เนื่อ งจากสถาบัน ราชการ การสาธารณูป โภค
และสาธารณูปการ สามารถดาเนินการได้ในทุกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่แล้ว
จึงไม่จาเป็นต้องกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (สีน้าเงิน) ไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีค วามเห็ น สอดคล้ องกั น
คื อ เห็ นชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทสถาบั นราชการ
การสาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ (สี น้ าเงิน ) บริเวณหมายเลข ๑๐ เป็ นที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทสถาบั น
ราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ (สีน้ าเงิน ) บริ เวณ
หมายเลข ๑๐ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อ ให้เกิด ความยืด หยุ่น และส่ง เสริม การพัฒ นา
และเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 25 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบู รณ์ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็น ชอบให้ย กเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็ น ที่ ๓ การปรั บ ปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ าแนกเป็ น
๑๔ ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับ ปรุง และยกเลิก ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ น ทแยงสี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
๓.๑.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั ก ษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเส้น ทแยงสีเ ขีย ว) และที ่ด ิน ประเภทอนุรัก ษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้น ทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่ น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดาเนิ นการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสู ง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านต่าง ๆ
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบู รณ์ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คื อ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ กาหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 26 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี กรอบและเส้ น ทแยงสี เขีย ว) และที่ ดิน ประเภทอนุ รัก ษ์
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ข าว) ทั้ ง นี้
โดยใช้กฎหมายควบคุมอาคารแทน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื ่อ กิจ การอื ่น ให้ด าเนิน การหรือ ประกอบกิจ การได้
ในอาคารที่ไ ม่ใ ช่อ าคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่ โดยให้ตัด
การกาหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ สามสิ บ ของแปลง
ที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต แล้วให้ใช้กฎหมายควบคุมอาคารแทน
ในที่ด ิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว)
และที่ ดิ น ประเภทอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมเพื่ อการท่ องเที่ ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๑.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ กิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะควบคุมเฉพาะ
กิจกรรมตามข้อห้ามเท่านั้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ โดยใช้กฎหมายควบคุมอาคารแทน
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดิน ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีขาว) ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 27 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการไดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒)
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) ลาดับที่ ๒๙ ลาดับที่ ๓๐ ลาดับที่
๓๘ (๑) (๒) ลาดับที่ ๕๐ (๒) (๓) (๕) ลาดับที่ ๕๒ (๑) (๒) ลาดับที่ ๕๗ (๑) ลาดับที่ ๕๙
ล าดั บที่ ๖๐ ล าดับที่ ๘๘ เว้นแต่ โรงงานผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าจากพลั งงานแสงอาทิ ตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา และลาดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุน แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้น ที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้อ ห้ ามเกี่ ยวกั บ การประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริ เวณที่ ๑ (ที่ ดิ น ประเภทนี้ ยกเว้ น ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑๖
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการไดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 28 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๘๙
ลาดับที่ ๙๑ (๒) และลาดับที่ ๙๒ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๕
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีก ารควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๕”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็ นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุน แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภท
หรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
บริเวณที่ ๒ (ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ในบริ เวณหมายเลข ๒.๕๖ หมายเลข ๒.๕๗
และหมายเลข ๒.๖๐ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตของที่ดินบริเวณหมายเลข ๙
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ในบริ เวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานจาพวกที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและผ่อนปรนให้แก่โรงงาน
บางประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพื้นที่สามารถประกอบกิจการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุงข้อ ก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ย วกับ การประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจ การโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 29 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๒.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานจาพวกที่สอง และโรงงานจาพวกที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
ลาดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ลาดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ลาดับที่ ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ลาดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ลาดับที่ ๓๗
และลาดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อรักษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทา
เกษตรกรรม หรือได้ลงทุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในพื้นที่ไปแล้ว ให้เป็นพื้นที่
ในการทาเกษตรกรรม โดยอนุญาตให้โรงงานบางประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อพื้นที่และมีความจาเป็นสามารถประกอบกิจการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุงข้อ ก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ย วกับ การประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) โดยให้พิจารณา
เพิ่มเติมอุตสาหกรรมบริการที่จาเป็นต้องมีในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานลาดับที่ ๙๕ (๑) และ (๒)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทอนุร ัก ษ์ช นบท
แ ล ะ เก ษ ต ร ก ร ร ม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
ตามที่เสนอ และให้เพิ่มเติมอุตสาหกรรมบริการที่จาเป็นต้องมี
ในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานลาดับที่ ๙๕ (๑) และ (๒) ให้สามารถ
ดาเนินการได้ด้วย

๓.๒.๔ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 30 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานจาพวกที่สอง และโรงงานจาพวกที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ
ลาดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
และลาดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น โรงงานบางประเภท
ที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพื้นที่สามารถประกอบกิจการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุงข้อ ก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ย วกับ การประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ในการใช้ ประโยชน์ ที ่ ดิ น ประเภทอนุ ร ั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้
วัต ถุมีพิ ษ หรื อวัตถุกัม มัน ตรั งสี ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ๒ ประเภท ได้ แก่ ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๗) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
และอันตรายร้ายแรงกับพื้นที่ เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู) และที่ดินประเภท
อนุร ัก ษ์ส ภาพแวดล้อ มเพื ่อ การท่อ งเที ่ย ว (สีเขีย วมีก รอบและเส้น ทแยงสีข าว)
ทั้งนี้ ให้หารือกองนิติการในการเขียนข้อกาหนดเพื่อให้ครอบคลุมและถูกต้อง
มติที่ประชุม

เห็ น ช อบ ให้ เพิ่ มข้ อก าห น ดป ระเภ ท ข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ
การเก็ บ วั ต ถุ ไ วไฟ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ได้ วั ต ถุ มี พิ ษ หรื อ วั ต ถุ
กัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน ประเภท
อนุ รั ก ษ์ สภาพแวดล้ อมเพื่ อการท่ องเที่ ยว (สี เ ขี ย วมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 31 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๔ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
การอยู่ อาศัยหรือประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ไซโลเก็บผลิ ตผล
ทางการเกษตร กาจัดมูลฝอย และการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอยกเลิกข้อห้ามเดิม
“(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กาจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
การยกเลิ กการห้ ามกิจกรรมบางประเภทเพื่อลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คื อ เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการเลี้ ยงสั ตว์ เพื่ อการค้ า
การอยู่ อาศั ยหรื อประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ไซโลเก็ บผลิ ตผล
ทางการเกษตร กาจัดมูลฝอย และการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิก ข้อ ก าหน ด ประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิ ชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
กาจัด มูล ฝอย และการซื ้อ ขายหรื อเก็ บเศษวั สดุ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๓.๕.๑ ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้น ใน
บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จาก
แนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้การจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมอยู่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ พื้นที่
ชุมชนและป้องกันการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 32 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนด
ประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ยกเว้น ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และคณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ เห็ นชอบให้ เพิ่ มข้ อก าหนด
ประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ ดินเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรม ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทุกบริเวณ ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
และให้ เพิ่ ม ข้ อ ห้ า ม “จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ อยู่ อ าศั ย ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๒.๔
และ ๒.๗” เนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรรมไม่ควรให้การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ท าได้ท ุก พื ้น ที ่ เพราะจะเป็ นการรุ กล้ าพื้ นที่ เกษตรและอาจท าให้ เกิ ดการพั ฒนาเมื อง
แบบกระจั ดกระจาย (Urban Sprawl) แต่ควรมีการกาหนดเป็นบางบริเวณที่เหมาะสม
ซึ่งบริเวณดังกล่าวอาจเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองเดิม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ชยกรรม ในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ทุ กบริ เวณ ยกเว้ น ในบริเ วณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ตามที่ เสนอ และให้ เพิ่ ม ข้ อ ห้ า ม “จั ดสรรที่ ดิ นเพื่ ออยู่ อาศั ย
ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๔ และ ๒.๗” ตามมติของกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อ พิ จารณา
ด้านผังเมืองด้วย

๓.๕.๒ ขอเพิ่ม ข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้า มเกี่ย วกับ จัด สรรที่ดิ น
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ในบริ เวณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
เหตุผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อต้ องการควบคุ มการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ให้มีความหนาแน่นต่า
และเพื่อเป็ นการป้ องกันกิจกรรมดังกล่าวที่อาจทาให้ เกิดการบุกรุกหรือส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็ น ชอบให้ เพิ่ มข้อ กาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับ จัดสรรที่ ดิน เพื่ อประกอบ
อุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ เพิ่ มข้อกาหนดประเภทข้อห้ า มเกี่ยวกับ จัดสรร
ที่ดิ น เพื่ อประกอบอุต สาหกรรม จัด สรรที ่ดิน เพื ่อ ประกอบ
พาณิช ยกรรม และจัด สรรที่ดิน เพื่อ การอยู่อ าศัย ในที่ดิน
ประเภทชน บทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ในบริ เ วณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักและปรับปรุงข้อห้าม
เกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และสวนสนุกในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๖.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การวิเ คราะห์วิจัย หรือ การศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาที่ดิน เพื่อ การเกษตร
และระบบชลประทาน สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรมและเกี่ย วข้ องกับ เกษตรกรรม การอยู่อ าศั ย การสาธารณู ป โภค
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับเจตนารมณ์
ของพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็ นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ การเขียน
ข้อกาหนดให้มีความกระชับมากขึ้นแต่ความหมายยังคงครอบคลุมเหมือนเดิม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 34 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน หลัก
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๖.๒ ขอเพิ่ มข้อห้ ามเกี่ ยวกั บการอยู่อาศั ยประเภทอาคารสู งหรื อ
อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่
และเพื่อต้องการสงวนรักษาพื้นที่ทาการเกษตรชั้นดีไว้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ยวกับการอยู่ อาศัยประเภทอาคารสู ง
หรื อ อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๖.๓ ขอยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อห้ามเดิม
“(๘) สวนสนุก”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ควรควบคุมในข้อกาหนด
ระดับเมือง/ชุมชน และจากศักยภาพของพื้นที่ก็ไม่น่าจะเกิดกิจกรรมนี้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๗ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
หรือ อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์ส ภาพแวดล้อ ม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีขาว) และเห็นควรให้เพิ่มข้อห้าม “จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวอยู่บนภูเขาสูงและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนในแต่ละปี
เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติเป็นจานวนมาก หากอนุญาตให้มีการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยได้ก็อาจเกิดบ้านพักตากอากาศขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะบดบังทัศนียภาพ
และอาจกลายเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจทาให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาชื่นชม
ทัศนียภาพได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมและการอยู่ อาศั ยหรื อประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ ในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(สีเ ขีย วมีก รอบและเส้น ทแยงสีข าว) และให้เ พิ ่ม ข้อ ห้า ม
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ตามมติของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๘ ขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เฉพาะที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ของรั ฐ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ยวข้ อง
กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้
ซึ่งเอกชนเป็ นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
หรืออาคารสูง และเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 36 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ข้ อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ งเพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากได้มีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โ ล่ง เพื่อ นัน ทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม (สีเ ขีย วอ่อ น)
แล้วพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยเห็นควร
ให้คงข้อกาหนดวรรคหนึ่ง เฉพาะที่ดินของรัฐ และวรรคสอง ที่ดินเอกชนไว้ดังเดิม
เนื่องจากอาจมีที่ดินของเอกชนอยู่ในพื้นที่
มติที่ประชุม
ไม่ เ ห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษา คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (สี เ ขี ย วอ่ อ น) โดยเห็ น ควรให้ ค งข้ อ ก าหนด
วรรคหนึ่ ง เฉพาะที่ ดิ น ของรั ฐ และวรรคสอง ที่ ดิ น เอกชน
ไว้ ดั ง เดิ ม เนื่ อ งจากอาจมี ที่ ดิ น ของเอกชนอยู่ ใ นพื้ น ที่
ตามความเห็น กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองเสนอต่อไป
๓.๙ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินเอกชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
การอยู่อาศัย ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ
สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด การสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลั กษณะที่สาม สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท ก สถานี บริการน้ ามั นประเภท ข สถานี บริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะ
ที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท
ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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เรื่อง/มติ
(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยกาหนดให้ที่ดิน
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถประกอบกิจการ
บางประเภทได้ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจากัดเรื่องความสูงกับพื้นที่อาคาร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินเอกชนในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) และให้เพิ่มข้อห้าม “โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” เนื่องจาก
กิ จ กรรมโรงแรมอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อพื้ น ที่ ป่ าไม้ โดยรอบ และอาจเป็ น
การสนับสนุนให้เกิดการบุกรุกป่ามากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินเอกชนในที่ดิน ประเภท
อนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี ข าว) ตามที่ เสนอ
และให้ เ พิ่ ม ข้ อ ห้ า มโรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม
ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๑๐ ขอเพิ่ม ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ เขตปฏิรูป ที่ดิน ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ประเภท ได้แ ก่
ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู ) ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้บังคับ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบู รณ์ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภท อนุร ัก ษ์
สภาพแวดล้อ มเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ านวน ๕ ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้น ทแยงสีขาว) และที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๑๑ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จานวน ๔ ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน ประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
๓.๑๑.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) ที่ดิน ประเภท
อนุรัก ษ์ส ภาพแวดล้อ มเพื่อ การท่อ งเที่ย ว (สีเขีย วมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลังน้ามัน เชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิ ง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จ าหน่ า ย ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“คลั งน้ ามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ ามัน ลั กษณะที่ สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย”
เหตุ ผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากเป็ นการปรับข้อก าหนดให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบู รณ์ กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ น สอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
เพื่ อการท่ องเที่ ยว (สี เขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสี ขาว) และที่ดิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้ อมเพื่ อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สี ข าว) และที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ตามที่เสนอ

๓.๑๑.๒ ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิ ง ในการใช้ประโยชน์ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ยกเว้น
บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดยเพิ่มข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“คลั ง น้ ามั น ตามกฎ หมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
เพื่อการจาหน่าย”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้นบริเวณหมายเลข
๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เ พิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๒.๑๖
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตามที่เสนอ

๓ .๑ ๒ ขอปรั บ ป รุ ง และเพิ ่ ม ข้ อ ก าหน ดประเภ ท ข้ อ ห้ า มเกี ่ ย วกั บ
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่
ที่ดิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู) ที ่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขีย ว) ที่ ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑๒.๑ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบ
กิจ การก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สาหรับก๊าซ
ปิ โตรเลี ย มเหลวตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อเพลิ ง แต่ ไม่ ห มายความ
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่ เก็ บ รั กษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุ ผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากเป็ นการปรับข้อก าหนดให้ สอดคล้ องกั บ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้า มเกี่ย วกับ การประกอบกิจ การ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเส้น ทแยงสีเขีย ว) ที่ ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข
๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนด ประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สีช มพู) ที ่ด ิน ประเภทอนุรัก ษ์ช นบทและ
เก ษ ต ร ก ร ร ม (สี ข าว มี ก รอ บ แ ล ะเส้ น ท แ ย งสี เขี ย ว )
ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพ แวดล้อ มเพื ่อ การท่อ งเที ่ย ว
(สีเ ขีย วมีก รอบและเส้ นทแยงสีขาว) และที่ ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) ใน บ ริเ วณ ห มายเลข ๒ .๑ ๖
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จาก
แนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตามที่เสนอ

๓.๑๒.๒ ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ
๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
โดยเพิ่มข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ กาหนดประเภทข้ อ ห้ ามเกี่ย วกั บ การประกอบกิ จการก๊ าซ
ปิ โ ตรเลี ย มเหลว ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขีย ว) ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ มข้ อ ก าหน ดป ระเภ ท ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้น บริเวณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ตามที่เสนอ

๓.๑๓ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ดังนี้
๑. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒
สายตาก – ขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ สายสระบุรี (พุแค) – หล่มสัก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู – ต่อเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ควบคุม
ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๒๐๓ สายหล่มสัก – เลย ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
๒๒๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (นครสวรรค์) – ชัยภูมิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๒๑๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ (ศรีเทพ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข
๒๒๗๕ (นาสนุน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข
๒๑ (ศรีเทพ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ (ยางโทน) และทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ (ชัยบาดาล) – บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้าดุก) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
๒. ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ ที่ ดินริมทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑๒ สายตาก –
ขอนแก่น ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๑ สายสระบุร ี (พุแ ค) – หล่ม สัก
และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕
(ชัยบาดาล) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้าดุก) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลพื้นที่
ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็ นชอบให้ ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริม เขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑๔ ขอยกเลิก ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การควบคุ ม ที่ว่า งตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ประเภท
ได้แก่ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว)
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ดังนี้
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม และขนส่ง
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 43 ลาดับที่
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๓. ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ของแม่ น้า ล าคลอง หรื อแหล่ งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
๔. ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ สภาพแวดล้ อมเพื่ อการท่ องเที่ ยว (สี เขี ยว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ า
สาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค”
๕. ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า งตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้ อมเพื่ อการท่องเที่ ยว (สี เขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสี ขาว) และที่ดิ น
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ย กเลิก ข้อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมีก รอบและเส้น ทแยงสีเ ขีย ว)
ที ่ด ิน ประเภทอนุร ัก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
(สีเขี ยวมีกรอบและเส้ นทแยงสีขาว) และที่ ดินประเภทที่ โล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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5.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดตาก
ผังเมืองรวมจั งหวัดตาก เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผั งเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้น ตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับ
ผัง เมื อ งรวมจั ง หวั ด แต่ จ ากการประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก
และการประชุมคณะอนุ กรรมการผังเมืองระดับจังหวัดตาก ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่
โดยมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ตามขั้ น ตอนของพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็น ที่ ๑ การขอปรับ ปรุงการใช้ประโยชน์ ที่ ดินในอนาคต จานวน
๔ ประเด็นย่อย ดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่ว ง) บริเวณหมายเลข ๒ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขีย ว)
ในบริเวณหมายเลข ๓.๒๔ เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน
ตามเขตผั งเมื อ งรวมเมื อ งแม่ ส อด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริง ที่ ได้ มี
การประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔ เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุต สาหกรรมและคลังสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) บริ เวณหมายเลข ๒
และที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔ เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) บางส่ ว น บริเวณหมายเลข ๔ ให้ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สอดให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมี กรอบและเส้ น ทแยงสี เขี ยว) บางส่ วน ในบริเวณหมายเลข ๔ ให้ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ ๓.2.3
หน้า 51 – 73
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มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสีเขียว)
บางส่วน ในบริเวณหมายเลข ๔ ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขีย วมีก รอบและเส้น ทแยงสีน้าตาล) บริเ วณหมายเลข ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕
และบริเวณหมายเลข ๕.๖ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
และบริเวณหมายเลข ๕.๒ เป็น ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขีย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุ ผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับ
พื้นที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ และ ๕.๖
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมี เส้นทแยงสีขาว) และบริเวณหมายเลข ๕.๒
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล)
บริ เวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ และ ๕.๖ เป็ นที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นมี เ ส้ น ท แ ย งสี ข า ว )
และบริเวณหมายเลข ๕.๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก
กรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะอนุ กรรมการผั งเมือ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้ นทแยงสี ขาว) บริ เวณหมายเลข ๗.๑, ๗.๑๑, ๗.๑๒ และบริเวณหมายเลข ๗.๒๕
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
ให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูล

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จ ารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๗.๑ ๗.๑๑ ๗.๑๒ และ ๗.๒๕ เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๗.๑
๗.๑๑ ๗.๑๒ และ ๗.๒๕ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขี ย ว) ตามมติ ค ณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก
กรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะอนุ กรรมการผั งเมือ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและส่ งเสริมการพั ฒ นา
และเพิ่มโอกาสการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมีกรอบและเส้น ทแยงสี เขีย ว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ ดินประเภทอนุรั กษ์ ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย
๑๑ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ขอปรั บ ปรุ งและยกเลิ ก ข้อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ ขอปรับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิ บ
ของแปลงที่ยื่นขออนุญาต และให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังสูงสุด”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้ วัดจากระดับ พื้น ดิน ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็น ชอบให้ป รับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจ การอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งนี้ ให้พิจารณายกเว้นการควบคุม
ความสูงอาคารที่เป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการประกอบด้วย
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อก าหนดส าหรั บการใช้ ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคาร
ที่ มี ค วามสู ง ไม่ เกิ น ๑๖ เมตร การวั ด ความสู งของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าสาหรับอาคาร
ทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ นดิ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
ถึ ง ยอดผนั ง ของชั้ น สู ง สุ ด ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๑.๘
ทั้งนี้ ให้ พิ จ ารณายกเว้น การควบคุ ม ความสู งอาคารที่ เป็ น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามมติของคณะที่ปรึกษา
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๒ ขอยกเลิ กข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“... สาหรับการใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ของแปลงที่ยื่น ขออนุญ าต และให้ดาเนิน การหรือ ประกอบกิจ การได้ในอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ถ้าวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังสูงสุด”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มโอกาส
ทางการค้าการลงทุน ในพื้นที่ โดยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จะควบคุมเฉพาะกิจกรรมตามข้อห้ามเท่านั้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็น ชอบให้ย กเลิก ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ กิจ การอื่ น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
ตามที่เสนอ
๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดนิ
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
๓.๒.๑ ขอปรั บ ปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่
๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๑ (๓) (๔) และ (๖) โรงงานลาดับที่ ๓๘ (๑)
และ (๒) โรงงานลาดับที่ ๕๗ (๑) โรงงานลาดับที่ ๕๙ โรงงานลาดับที่ ๖๐ โรงงาน
ล าดั บ ที่ ๘ ๘ ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รงงานผลิ ต พ ลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ที่ไม่ใช่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
โรงงานลาดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลาดับที่ ๑๐๖
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไ ม่มีร ะบบ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอันตรายตามระดับ ความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
โดยจะก าหนดห้ ามเฉพาะอุ ตสาหกรรมที่ มี ความเสี่ ยงสู งและมี มลพิ ษสู ง ซึ่ งจะส่ ง
ผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็ นชอบให้ ปรับปรุ งข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติคณะที่ปรึกษา
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง
ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานจ าพวกที่ ส ามตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ยกเว้ น
บริเวณที่อยู่ห่างจากที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และโรงงานบรรจุก๊าซ
สาหรับก๊าซธรรมชาติ
(๒) โรงงานตามประเภทหรือชนิ ดของโรงงานล าดับที่ ๔๘ (๔) และ (๖)
และโรงงานลาดับที่ ๙๙

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 50 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดตากตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมกับเมืองเมียวดี (สหภาพพม่า) ตัดกับระเบียงเศรษฐกิจ
แนวเหนือ - ใต้ เป็นประตูการค้าชายแดนด้านตะวันตกเชื่อมโยงอาเซียนตะวันออกกลาง
ยุโรป และแอฟริกา มีโอกาสสูงที่การค้าการลงทุนจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเ ขีย ว) แต่ให้ป รับแก้ข้อห้ าม (๑) ในข้อกาหนด ดังนี้ “(๑) โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจากที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร และโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ ” ทั้งนี้ ให้ หารือกองนิติการ
ในการเขียนข้อกาหนดให้ถูกต้องด้วย
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ตามที่ เสนอ แต่ ให้ป รั บแก้ข้อห้ า ม (๑) ในข้ อกาหนด ดังนี้
“(๑ ) โรงงาน ต าม ป ระกาศ ก ระท รว งอุ ต ส าห ก รรม
เรื่ อง มาตรการคุ้ม ครองความปลอดภั ย ในการด าเนิ น งาน
(ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้น บริ เวณที่อยู่ห่ างจากที่ดิ น
ประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และโรงงานบรรจุก๊าซ
สาหรับก๊าซรรมชาติ”

๓.๒.๓ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานลาดับที่
๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โรงงานลาดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
โรงงานลาดับที่ ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โรงงานลาดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
และ (๖) โรงงานลาดับที่ ๓๗ และโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 51 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีไว้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมีกรอบและเส้ น ทแยงสี เขียว) แต่ให้ ปรับแก้ข้อห้ าม (๑) ในข้อกาหนด ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานลาดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) และ (๗) โรงงานลาดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานลาดับที่ ๒๐ (๑)
(๒) (๓) และ (๔) โรงงานลาดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานลาดับที่
๓๗ และโรงงานลาดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา และโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ”
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว) ตามที่ เ สนอ และให้ เ พิ่ ม
การยกเว้นโรงงานลาดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาให้สามารถ
ดาเนินการได้ด้วย

๓.๒.๔ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เขีย วอ่ อนมีเส้ น ทแยงสี ขาว) ในกรณี ที่ ดิน เอกชนเป็ นเจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ลาดับ ที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานลาดับที่
๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) โรงงานลาดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
โรงงานลาดับ ที่ ๘ (๑) และ (๒) โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
โรงงานลาดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานลาดับที่ ๓๖ (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕) โรงงานลาดับที่ ๓๗ โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) โรงงานลาดับที่ ๕๑
โรงงานลาดับที่ ๕๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานลาดับที่ ๖๕ โรงงานลาดับ
ที่ ๘๘ และโรงงานบรรจุก๊าซ สาหรับก๊าซธรรมชาติ”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 52 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็ น เครื่ องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุน แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือ สิ่งแวดล้ อม
โดยจะก าหนดห้ ามเฉพาะอุ ตสาหกรรมที่ มี ความเสี่ ยงสู งและมี มลพิ ษสู ง ซึ่ งจะส่ ง
ผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็ นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
๓.๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอปรับปรุงข้อห้ามจากข้อกาหนดเดิม
“(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นการรองรับ
การขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก ไม่ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง
ข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้า มเกี่ย วกับ การจัด สรรที่ดิน เพื่อ ประกอบอุต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให้คงข้อกาหนดไว้ตามเดิม
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การห้ ามจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อประกอบอุ ตสาหกรรม ในที่ ดิ นประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
โดยเพิ่มการยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘ ตามข้อกาหนดที่ปรับปรุงใหม่
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) เนื่องจากมีผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว
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ไม่ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การห้ า ม
จัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) ที่ จ ะให้ ย กเว้ น บริ เ วณ หมายเลข ๑.๘ ให้ สามารถ
ด าเนิ นการจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบอุ ต ส าห ก รรม ได้
โดยให้ ค งข้ อ ก าหนดไว้ ต ามเดิ ม เนื่ อ งจากมี ผั งเมื องรวม
เมืองแม่สอด จั งหวัดตาก ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว ตามมติ
ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอปรับปรุงข้อห้ามจากข้อกาหนดเดิม
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจาก
ที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อลดข้ อจ ากัด ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ให้ เกิ ด
ความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดตากเป็นประตูการค้าชายแดน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ทั้งนี้ ควรระบุวิธีการวัดระยะห่างของการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมให้ชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมโดยให้ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจาก
ที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๔ ขอเพิ่ มข้อห้ ามในข้อกาหนดเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๖) การเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
และอันตรายร้ายแรงกับพื้นที่ เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนดเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุ มชน (สีชมพู)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 54 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอเพิ่ มข้อ ห้ ามในข้อ กาหนดเกี่ยวกับ การอยู่อาศัยประเภทห้ องชุ ด
อาคารชุด หรือหอพัก ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข ป้ อ งกั น การรุ ก ล้ าของพื้ น ที่ เมื อ งเข้ าไปในพื้ น ที่
เกษตรกรรมชั้นดี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมือ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ค วามเห็ น สอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ในข้ อ ห้ ามการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกับการอยู่ อาศั ยประเภทห้ องชุ ด
อาคารชุ ด หรื อ หอพั ก ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๖ ขอเพิ ่ม ข้อ ห้า มในข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การด าเนิน กิจ การโรงแรม
ในที่ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ป่ าไม้ (สี เขีย วอ่อนมีเส้ น ทแยงสี ขาว) ในกรณี ที่ ดิน เอกชน
เป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย จะเพิ่ ม ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงแรม
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีเจตนารมณ์ในการรักษาพื้นที่ป่าไม้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที ่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจัง หวัด ตาก กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินกิจการโรงแรม ในที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการดาเนิ น กิ จ การโรงแรม
ในที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ยวอ่ อนมี เส้ นทแยงสี ขาว)
ตามที่เสนอ
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๓.๗ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ ง
แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง ล าคลอง หรือ แหล่ง น้ าสาธารณะ ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน
จานวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขีย ว) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยง
สีเขีย ว) ที ่ดิน ประเภทที่โ ล่ง เพื่อ นัน ทนาการและการรัก ษาคุณ ภาพสิ ่ง แวดล้อ ม
(สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าปิ ง ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ า
สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้าปิ ง
ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ นแต่ เป็ นการก่ อสร้ าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค”
(๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าปิง แม่น้าวัง ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ของแม่ น้ าปิ ง แม่ น้ าวั ง
ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพื่อการ
คมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
(๓) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้ นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อนั นทนาการและการรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณ ะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
(๔) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ ที่ ดินริมฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรือแหล่ งน้ าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
แม่น้าปิง แม่น้าวัง ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขียว) ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยง
สี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม
(สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน มีเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิก ข้อ ก าหนดเกี ่ย วกับ การควบคุ มที่ ว่ าง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้าปิง แม่น้าวัง ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ประเภท
ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว)
ที่ ดิ น ป ระเภ ท ที่ โล่ งเพื่ อ นั น ท น าก ารแ ล ะก ารรั ก ษ า
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี เ ขี ย วอ่ อ น) และที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอยกเลิก ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การควบคุม ที่ว่า งตามแนวขนาน
ริม ทางหลวงแผ่น ดิน ในที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร –
แม่ สาย ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒ สายตาก – ขอนแก่ น ทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข ๑๐๔ สายวังเจ้า – ตาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๕ สายตาก –
แม่สระเรียง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๙ สายแม่สอด – ตะแง้คี ให้มี
ที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลพื้นที่ว่าง
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผ่นดิน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิจ ารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมทางหลวงแผ่นดิน
ในข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผ่นดิน ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอยกเลิ กข้ อห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สี ชมพู ) เกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งสั ต ว์ เ พื่ อ การค้ า ไซโลเก็ บ ผลิ ต ผลทางการเกษตร
และกาจัดมูลฝอย
โดยยกเลิกข้อห้ามในข้อกาหนด
“(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๗) กาจัดมูลฝอย”
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นต่ อประชาชนที่ อยู่
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางบริเวณ
ยังไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใช้และเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท
ซึ่งอาจมีกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจัง หวัด ตาก กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็น ชอบให้ย กเลิก ข้อ ห้า มในข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) เกี่ยวกับ (๔) การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ยกเว้น สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้คงไว้ตามเดิม (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
และ (๗) กาจัดมูลฝอย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ดังนี้
(๔) เลี้ ยงม้ า โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ าน เป็ ด ไก่ งู
จระเข้ ยกเว้น สัต ว์ป ่า ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ให้คงข้อห้ามไว้ตามเดิม
(๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๗) กาจัดมูลฝอย

๓.๑๐ ขอปรับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ สถานีบ ริก ารน้ามัน เชื้อ เพลิง
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ป ระเภทอนุ รัก ษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี ข าว)
ในกรณี ที่ ดิ น เอกชนเป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
สามารถประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงได้
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๒) คลั งน้ ามัน สถานที่ เก็บ รักษาน้ ามัน ลั กษณะที่ ส าม สถานี บริการ
น้ามัน ประเภท ก สถานีบ ริการน้ามันประเภท ข สถานีบริก ารน้ามันประเภท ค
ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที ่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจัง หวัด ตาก กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ป รับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับสถานี บริการน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ทั้งนี้ ให้ กองนิติการ
ตรวจสอบวิธีการเขียนข้อกาหนดให้ถูกต้องด้วย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็ นชอบให้ แก้ ไขปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บ สถานี บ ริ ก าร
น้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ

๓.๑๑ ขอเพิ่มข้อห้ ามในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้ นทแยงสีขาว) เกี่ย วกับ สถานี บ ริ การก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว ในกรณี ที่ดินเอกชน
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสถานีบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ตาก กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมือ งเพื่อ พิจ ารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว ในข้อห้าม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

6.

เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในกรณี ที่ดิ น เอกชนเป็ น เจ้า ของหรื อผู้ค รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน
ผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดมาตั้งแต่ปี
๒ ๕ ๔ ๗ และอยู่ ใ นขั้ น ตอน เตรี ย มประกาศเป็ นกฎ กระท รวงให้ ใช้ บั ง คั บ
ผั ง เมือ งรวมจังหวัด แต่จ ากการประชุม คณะที่ป รึกษาผังเมือ งรวมจังหวัด ลาพูน
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดลาพูน ที่ประชุมทั้งสองคณะมี
ความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ ให้ ถอนร่ างกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ด
ล าพู น พ.ศ. .... ก่ อ นประกาศใช้ บั ง คั บ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อวั นที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน พ.ศ. ....
เพื่อนามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการดาเนิน การปรับปรุง แก้ไขตามขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๔
ประเด็นย่อย ได้แก่

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ ๓.2.4
หน้า 73 – 89

- 59 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ดังนี้
๑.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางส่วน ในบริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๑.๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ธิ ป่าแม่ตีบ ป่าแม่สาร ให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดลาพูน กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางส่วน ในบริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๑.๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติทปี่ ระชุม
เห็ น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ชมพู )
บริ เวณหมายเลข ๑.๑ (ชุ มชนบ้ านธิ ) บางส่ ว น เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๑.๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๙ และบริ เวณที่ ดิ น หมายเลข ๑.๑๗ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ในบริเวณที่มีการประกาศเขตเทศบาล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดล าพู น กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดินหมายเลข
๑.๙ และบริ เวณที่ ดิ นหมายเลข ๑.๑๗ เป็ นที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๙ (ชุมชน
สันห้างเสือ) และบริเวณหมายเลข ๑.๑๗ (ชุมชนบ้านดอนมูล)
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๑.๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๑๓ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ทา ให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดล าพู น กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดินหมายเลข
๑.๑๓ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
บริ เวณหมายเลข ๑.๑๓ (ชุ มชนปงแม่ ลอบ) เป็ นที่ ดิ นประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๑.๑.๔ ขอเปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ในบริ เวณ
ที่ดินหมายเลข ๑.๑๖ และ ๑.๑๙ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
ความเห็นคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบการขอแปลงเปลี่ ย นที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ในบริ เวณที่ ดิ น
หมายเลข ๑.๑๖ และ ๑.๑๙ เป็ นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๖ (ชุ มชนห้ วยศาลา) และบริ เวณหมายเลข
๑.๑๙ (ชุ ม ชนพระบาทห้ ว ยต้ ม ) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั ก ษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ในบริเ วณที่ดินหมายเลข ๓.๓
๓.๔ และ ๓.๕ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข พื้ น ที่ ในบริ เวณดั งกล่ า วเป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรม
ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองลาพูน และเป็นบริเวณที่จะขยายเขต
ผั งเมื องรวมเมือ งล าพูน เพื่ อชี้ น าการพั ฒ นาเมื องล าพู น จึงควรปรับ บทบาทพื้ น ที่
เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต่อไป
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรัก ษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเส้น ทแยงสีเ ขีย ว)
ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๓ ๓.๔ และ ๓.๕ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง ไม่ เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สี เขี ย ว) บริ เวณหมายเลข ๓.๓ ๓.๔ และ ๓.๕ โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
ทั้ง ๓ บริเวณ ไว้ตามเดิม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขี ยว) เป็ น ที่ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขี ยว)
ทั้ ง ๓ บริ เวณ โดยให้ ค งข้ อ ก าหนดไว้ ต ามเดิ ม ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขี ยวมี กรอบและเส้ นทแยงสี น้ าตาล) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข ปรั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทปฏิ รู ปที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม เป็นการควบคุมในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท
ที่มีเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ล าพู น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขี ยวมี กรอบและเส้ นทแยงสี น้ าตาล) เป็ นที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๑.๔ ขอยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
ในบริเวณแม่น้ากวง แม่น้าปิง แม่น้าทา แม่น้าลี้
เหตุ ผลในการขอแก้ไข บริ เวณดั งกล่ าว โดยสภาพเป็ นแม่น้ าสายหลั ก ได้ แก่
แม่น้ากวง แม่น้าปิง แม่น้าทา และแม่น้าลี้ จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องควบคุม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ล าพู น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบการขอยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สี ฟ้ า) ในบริ เวณแม่ น้ ากวง แม่ น้ าปิ ง แม่น้ าทา
และแม่น้าลี้ ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรัก ษ์ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและส่ งเสริมการพัฒ นา
และเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจ การโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจัง หวัด ล าพูน กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็ นชอบการขอยกเลิกบั ญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วกาหนดเป็นข้อห้ ามในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ แล้ วก าหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกเป็น
๗ ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ให้ ด าเนิ นการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ ไม่ใช่ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ได้แก่
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่อาคารคลังสินค้า”
๓.๑.๒ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“สาหรับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ กิจ การอื่น ให้ดาเนิน การหรือ
ประกอบกิจ การได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากข้อกาหนดตาม (ร่าง) ผังเมืองรวม
จังหวัดลาพูน เป็ นการกาหนดกิจ กรรมหลั กเท่านั้น ไม่มีการกาหนดกิจกรรมรอง
จึ ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม กิ จ กรรมอื่ น ๆ ได้ ท าให้ ส ามารถด าเนิ น กิ จ การได้ เหมื อ น
กิ จกรรมหลั ก การควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในแต่ ล ะประเภทจึ ง ไม่ เป็ น ไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นั้ น การกาหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ๆ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
โดยควบคุมขนาด และความสู งจึงเป็ น มาตรการหนึ่ ง เพื่อให้ การใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากที่สุด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดล าพู น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ให้ ด าเนิ นการหรื อประกอบกิจการได้ในอาคารที่ ไม่ใช่ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ ให้ สานักงานโยธาธิการและผั ง
เมือง จังหวัดพิจารณาในกรณี ที่ ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู ) ที่ กิจกรรมอื่นอาจมี ความ
จาเป็น ต้องดาเนินการในอาคารขนาดใหญ่
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ป ระโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตาม
ประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และ
โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประเภท และชนิดที่กาหนดในบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒)
(๒) โรงงานล าดั บที่ ๗ (๒) (๓) (๕) โรงงานล าดั บที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖)
โรงงานล าดั บที่ ๒๒ (๑) (๒) (๓) (๔) โรงงานล าดั บที่ ๒๔ โรงงานล าดับที่ ๓๘ (๑) (๒)
โรงงานล าดับ ที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โรงงาน
ลาดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานลาดับที่ ๕๔ โรงงานล าดับที่ ๕๘ (๒) (๓) (๕) (๖)
โรงงานลาดับที่ ๕๙ โรงงานลาดับที่ ๖๐ และโรงงานลาดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณที่มีความเป็นชุมชนเมืองกาหนดให้เป็น
ที่ดินประเภทชุมชนจะเป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่น ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย ของ
ประชาชน จึ งเห็ นควรก าหนดห้ ามโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ จะส่ งผลกระทบต่ อชุ มชน
เพิ่มขึ้นด้วย ดังนี้
(๑) โรงงานในกลุ่มที่มีมลพิษสูง ๑๔ ประเภท ตามแนวทางการกากับดูแล
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดจานวน ขนาด
และประเภทหรือชนิ ดของโรงงานที่ไม่ให้ ตั้งหรือขยายในทุ กท้ องที่ทั่ วราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) โรงงานที่ไม่เหมาะสมและไม่ส่งเสริมให้ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นโรงงานต่อเนื่องกับโรงงานกลุ่ม (๑) และ (๓)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดลาพูน กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ กาหนดเกี่ ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงาน อุ ต สาห กรรม ตามกฎ ห มายว่ า ด้ ว ยโรงงาน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ.
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภทชนิ ด และจาพวกที่ กาหนดให้ ด าเนิ นการได้ ตามบั ญชีท้ ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๒ บริเวณ คือ
(๑) บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗
มีข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประเภทและชนิดที่กาหนดในบัญ ชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒)
(๒) โรงงานลาดับที่ ๗ (๒) (๓) (๕) โรงงานลาดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖)
โรงงานลาดับที่ ๒๒ (๑) (๒) (๓) (๔) โรงงานลาดับที่ ๒๔ โรงงานลาดับที่ ๓๘ (๑) (๒)
โรงงานลาดับ ที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โรงงาน
ลาดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานลาดับที่ ๕๔ โรงงานลาดับที่ ๕๘ (๒) (๓) (๕)
(๖) โรงงานล าดั บ ที่ ๕๙ โรงงานล าดั บ ที่ ๖๐ และโรงงานล าดั บ ที่ ๑๐๑ เว้น แต่
โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๓) โรงงานประเภทอื่ นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่ มี ระบบวิธี การควบคุม
การปล่ อยของเสี ย มลพิ ษ หรื อสิ่ งใด ๆ ที่ มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๒) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ - ๒.๑๘
มีข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประเภทและชนิดที่กาหนดในบัญ ชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) ที่ มี ร ะบบวิ ธี ก ารควบคุ ม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณที่เป็นชนบทและเกษตรกรรม ในพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของเมื อ ง คื อ บริเวณหมายเลข
๒.๒ – ๒.๗ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองลาพูน
และเป็ นบริเวณที่จะขยายเขตผั งเมืองรวมเมืองลาพูนเพื่อชี้นาการพัฒนาเมืองล าพูน
จึงควรปรับบทบาทพื้นที่เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต่อไป
ส าหรั บ บริ เวณพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม (ทั่ ว ไป) คื อ บริเวณหมายเลข ๒.๑
และ ๒.๘ – ๒.๑๘ กาหนดให้ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท และโรงงานที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน กรมโยธาธิก ารและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็ น ชอบการขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบ
กิจการโรงงานอุต สาหกรรม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงาน
ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒.๓ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภทชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่
“(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่ โรงงาน
กลุ่ ม ก ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภท หรือชนิ ด
ของโรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการ
แก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม”
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณที่ ดินอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง และเป็นพื้นที่
ที่มีระบบชลประทาน ควรจะควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเพื่อมิให้โรงงานปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ตาบลประตูป่า
ตาบลหนองช้างคืน ตาบลห้วยยาบ ตาบลเหล่ายาว และตาบลหนองยวง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดล าพู น กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการ
โรงงานอุ ตสาหกรรม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยจาแนกพื้นที่เป็น ๒ บริเวณ คือ
๑. บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗
จากข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลั งน้ ามันเชื้อเพลิ ง และสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิ ง
ที่ไ ม่ใ ช่ก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลวและก๊า ซธรรมชาติ เพื่อ จาหน่า ยที่ต้อ งขออนุญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สาหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง สถานี
บริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อกาหนดใหม่
“(๔) คลัง น้ามัน และสถานที่เก็บ รัก ษาน้ามัน ลัก ษณะที่ส าม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อจาหน่าย
(๕) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่ เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
๒. บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘
ขอยกเลิกข้อกาหนด
“(๒) คลั ง น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และสถานที่ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รั ก ษาน้ ามั น
เชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สาหรับ
ก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข ในบริเวณพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๒.๒ – ๒.๗ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของ
เมือ งล าพูน และเป็น บริเ วณที ่จ ะขยายเขตผัง เมือ งรวมเมือ งล าพูน เพื ่อ ชี ้น า
การพั ฒ นาเมื องล าพู น จึ งควรปรั บ บทบาทพื้ นที่ เป็ นพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม
เพื่อรองรับการพัฒ นาเมืองต่อไป ส่วนบริเวณพื้นที่ช นบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘ ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
และคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลาพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน คือ
เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งและยกเลิ กข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มการประกอบกิ จการ
น้ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงและยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุม
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอยกเลิ กข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มความสู งอาคารในบริเวณโดยรอบ
โบราณสถาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จการใด ๆ ในระยะ ๑๐๐ เมตร โดยรอบ
เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บริเวณกาแพงเมือง เจดีย์กู่ช้าง เจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุ
หริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติหริภุญชัย วัดกู่กุด (วัดกู่กุฎิ) วัดต้นก๊อ
และวัดพระยืน ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การวัด ความสูง ของอาคาร
ให้วัดจากระดับ พื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สู งที่สุด ของอาคาร”
(๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จการใด ๆ ในระยะ ๑๐๐ เมตร โดยรอบ
เขตโบราณสถานที่ขึ้น ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บริเวณเจดีย์ร้าง วัดชัยมงคล วัดเกาะกลาง วัดธาตุ (ร้าง)
และวัดสันกาแพง ให้มีความสูงอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข ให้ใช้บังคับตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบริเวณ
ดังกล่าวมีกฎกระทรวงผังเมืองรวม และกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประกาศใช้บังคับแล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ล าพู น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงอาคารในบริเวณโดยรอบ
โบราณสถาน ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ความสู ง
อาคารในบริเวณโดยรอบโบราณสถาน ในที่ดินประเภทชุมชน
(สีช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินกิจการโรงแรม ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด
“(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข ไม่ส่งเสริมการประกอบกิจการที่จะดึงดูดให้มีการ
ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นหรือเป็นกิจกรรมในเขตเมือง คือ กิจการโรงแรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ล าพู น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินกิจการโรงแรม ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
โรงแรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘ ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอยกเลิ กข้ อห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขีย ว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อ ประกอบอุต สาหกรรม จัด สรรที่ดิน เพื่อ ประกอบพาณิช ยกรรม จัด สรรที่ดิน
เพื่ อการอยู่ อาศัย การอยู่ อาศัยหรือประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
และห้องชุด หรืออาคารชุด
โดยยกเลิกข้อห้ามในข้อกาหนด
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุดหรืออาคารชุด”
เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณหมายเลข ๒.๒ - ๒.๗ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการรองรับการขยายตัวของเมืองลาพูน และเป็นบริเวณที่จะขยายเขตผังเมืองรวม
เมืองลาพูน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ล าพู น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อ ห้ า มในข้อ กาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขีย ว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗ เกี่ยวกับการจัด สรรที่ดิน
เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรม จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม จั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
และห้องชุด หรืออาคารชุด
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิกข้อห้ามในข้อ กาหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒
– ๒.๗ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรร
ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
และห้องชุด หรืออาคารชุด ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิก ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การควบคุม ที่ว่า งตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู) ที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์ช นบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ดังนี้
(๑) ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม คือ
“การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินริมฝั่งลาเหมือง ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลาเหมือง ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้างเพื่ อ การคมนาคมทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค”
(๒) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม คือ
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ าง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เหตุ ผลในการขอแก้ ไข มี การใช้บั งคั บกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง คือ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ล าพู น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็ นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งน้า
ล าคลอง หรื อ แหล่ งน้ าสาธารณะ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม

7.

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น ประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) และที่ดิน ประเภทที่โ ล่ง เพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
ผัง เมือ งรวมจัง หวัด ปัต ตานี เริ่ม ดาเนิน การวางและจัด ท าผัง เมือ งรวม
จัง หวัด มาตั ้ง แต่ป ี ๒๕๔๗ และอยู ่ใ นขั ้น ตอนเตรีย มประกาศเป็น กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
และการประชุม คณ ะอนุก รรมการผัง เมือ งระดับ จัง หวั ด ปัต ตานี เมื่ อ วั น ที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมทั้งสองคณะ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่าง
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมจังหวัดปั ตตานี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้ บั งคั บ
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ปั ต ตานี พ.ศ. .... เพื่ อ นามาปรั บ ปรุ ง ใหม่ โดยมีขั้น ตอน
ในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การปรับปรุงแผนผั งกาหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในอนาคต
มีประเด็นย่อย ๖ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี กรอบและเส้น ทแยงสีเขีย ว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่ว น) เป็น การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณตาบลตะลุโบะ (เดิมคือ บางส่วนของที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ชนบทและเกษตรกรรม) ซึ่ งเป็นพื้นที่ต่ อเนื่องกับที่ดิ นประเภทชุมชน
(ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งปั ต ตานี ) เนื ่อ งจากสภาพปั จ จุ บั น มี ก ารขยายตั ว การใช้ พื้ น ที่
รวมทั้งโครงการการพัฒนาพื้นที่สาคัญเกิดขึ้นเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของประชากร
ในเขตเมืองปัตตานี

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ ๓.2.5
หน้า 89 – 109
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็ น ชอบให้ แก้ ไขการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภท
อนุรัก ษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขี ยว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอปรับ ปรุงขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุผ ลในการขอแก้ไ ข ผั งเดิมได้กาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภท
อุตสาหกรรมและคลั งสิ น ค้า (สี ม่ว ง) ไว้จานวน ๙๓๓ ไร่ บริเวณตาบลบ้ านน้าบ่ อ
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผังปรับปรุงได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) จานวน ๑๗๒ ไร่ บริเวณตาบลบ้านน้าบ่อ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โดยปรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ เป็ น ไปตามขอบเขตตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็น ชอบให้ป รับ ลดขนาดพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้มีจานวนพื้นที่ใกล้เคียงกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
เดิมที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ขนาดพื้ นที่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้มีจานวนพื้นที่ใกล้เคียง
กั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดปั ตตานี เดิ มที่ ก าหนดไว้ ตามมติ ของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี

๑.๓ ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บางส่วน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข ด้ ว ยศู น ย์ อ านวยการบริห ารจั งหวัด ชายแดนใต้
(ศอ.บต.) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกาหนดเขตอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อรองรับ
การลงทุ นและการพั ฒนาด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดปั ตตานี อี กทั้ งยังเป็ นการสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมในพื้นที่ของจังหวัด
ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณตาบลบางเขา (บางส่ วน) อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
มีพื้นที่จ านวน ๙,๘๐๘ ไร่ (ของพื้นที่ อนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔
บางส่ ว น) โดยได้ จั ด ตั้ ง โรงงานขึ้ น ในพื้ น ที่ บ ริ เวณดั ง กล่ า ว จ านวน ๓,๔๑๕ ไร่
และตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานีได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้
เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รักษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี กรอบ
และเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) บริ เวณหลายเลข ๔ (บางส่ วน) ซึ่ งการพั ฒ นาพื้ นที่ ดั งกล่ าว
ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่จะไม่สามารถดาเนินการได้ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดปั ตตานี และกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
ไม่มีความเห็น
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นว่า เนื่องจาก
การขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นฯ นี้ ยั งไม่ มี ความเห็ นจากคณะที่ ป รึก ษา
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง จึ ง เห็ น ควรให้ ผู้ ว างผั ง
ได้ดาเนินการประชุมเพื่อสอบถามความเห็นจากทั้งสองคณะดังกล่าว แล้วให้นาเสนอ
คณะกรรมการผัง เมือ งเพื ่อ พิจ ารณาต่อ ไป พร้อ มกับ ประเด็น อื่น ๆ เนื่อ งจาก
เป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนของจังหวัด
ผู้วางผังจึงได้ดาเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมติคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีก รอบและเส้ นทแยงสี เขียว) บริเวณหมายเลข ๔
(บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บางส่วน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็น การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บางส่วน ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๕ ให้เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อลดความยุ่งยากในการปฏิ บัติงาน เนื่ องจาก
อาจมีที่ดินของประชาชนและเอกชนอยู่ในที่ดินที่กาหนดขอบเขตเป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
(สี เขีย วมี กรอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕ ให้ เป็ นที่ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น ประเภทปฏิรู ป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
บริเวณหมายเลข ๕ ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอยกเลิ กที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยรอบบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเดิมกาหนดที่ดินประเภทนี้ไว้ จานวน
๑ บริ เ วณ คื อ ก าหนดไว้ โดยรอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ในท้องที่ตาบลพ่อมิ่ง (บางส่วน) อาเภอปะนาเระ และตาบลบางเก่า
(บางส่ ว น) อ าเภอสายบุ รี จั ง หวั ด ปั ต ตานี โดยผั ง ปรั บ ปรุ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) โดยรอบบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบ ให้ ยกเลิ ก ที่ ดิ น ป ระเภ ทที่ โล่ ง เพื่ อนั น ทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยรอบบริเวณ
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ

๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) จานวน ๔ บริเวณ คือ บริเวณ ๗.๗ - ๗.๑๐ เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าทั้ง ๔ บริเวณ ในท้องที่
ตาบลบ้ านน้ าบ่ อ (บางส่ ว น) ต าบลท่ าน้ า (บางส่ ว น) ตาบลควน อ าเภอปะนาเระ
(บางส่ วน) และตาบลเตราะบอน อาเภอสายบุ รี (บางส่ วน) ไม่ มี เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
แต่อย่างใด จึงขอแก้ไขให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดปัตตานี และกรมโยธาธิการและผั งเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) จานวน ๔ บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข
๗.๗ - ๗.๑๐ (เดิม) ออก และปรับให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แทน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งเพื ่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง มีค วามเห็น ว่า
เห็ น ควรให้ ต รวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) ในท้องที่ตาบลบ้านน้าบ่อ (บางส่วน) ตาบลท่าน้า (บางส่วน) ตาบลควน
อาเภอปะนาเระ (บางส่วน) และตาบลเตราะบอน อาเภอสายบุรี (บางส่วน) ในเรื่องพื้นที่
ของเขตป่าไม้ให้ชัดเจนเสียก่อน ทั้งนี้ ให้ประสานกองนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป
จังหวัดได้ดาเนิน การตรวจสอบที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้ น ทแยงสี ข าว) จ านวน ๔ บริ เวณแล้ ว ไม่ ป รากฏว่า เป็ น เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
ทั้ง ๔ บริเวณ ตามที่ระบุไว้ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีหนังสือยืนยันจากสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ที่ ทส.๑๖๒๖.๒/๒๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๗.๗ ๗.๑๐ (เดิม) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

ประเด็ นที่ ๒ การขอยกเลิ กบั ญชีแนบท้ ายกฎกระทรวงฯ กาหนดเป็นข้อห้ าม
ในข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดิน ประเภทชุม ชน
(สี ชมพู ) ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) กาหนดเป็นข้อห้ามเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบรุนแรง
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท
๒) กาหนดเป็นข้อห้ ามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวัด ปั ต ตานี กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง โดยให้ปรับบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ออก และ
ก าหนดเป็ น ข้ อ ห้ า มในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท
คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงฯ แล้ ว ก าหนด
เป็ นข้ อ ห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน
๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว)
ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย
๑๖ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน ในที่ ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“ให้ ใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบั นราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ
เป็นส่วนใหญ่”
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ ามใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ล าดับ ที ่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑ ) (๒), ๔ ๓ (๑ ) (๒ ) ยกเว้น เฉพาะปุ ๋ย อิน ทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ, ๔๔, ๔๕ (๑) (๒), ๔๘ (๔), ๔๙ และ ๕๐ (๔)
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในลักษณะโรงงานลาดับที่ ๓ (๑),
๑๑ (๒) (๓) (๔), ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ (๑) (๒), ๒๒ (๑) (๓), ๒๙, ๓๐, ๓๒ (๒),
๓๘ (๑) (๒), ๔๘ (๗) (๑๐) (๑๒), ๕๐ (๒) (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙, ๖๐, ๗๔ (๑) (๕),
๑๐๐ (๕) และ ๑๐๒ เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบและโรงไฟฟ้าชีวมวล
(๓) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๔) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ที่ดินแต่ละประเภท
มากขึ้น จึงควรกาหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดปั ตตานี กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
คือ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้อกาหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน โดยให้เพิ่ม โรงงานลาดับ ที่ ๘๘ (เฉพาะที่ใช้ถ่า นหิน
เป็ น วั ตถุ ดิ บ ) และโรงงานล าดั บ ที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บ การผลิ ต
และ/หรื อ จ าหน่ ายไอน้ า (Steam Generating) (เฉพาะใช้ เชื้ อ เพลิ ง จากถ่ านหิ น )
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ ปรั บปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจ การ
โรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่ม
โรงงาน ล าดั บ ที่ ๘๘ (เฉพาะที่ ใ ช้ ถ่ า นหิ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ )
และโรงงานล าดั บ ที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ยวกั บ
การผลิ ต และ/หรื อ จ าหน่ า ยไอน้ า (Steam Generating)
(เฉพาะใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน)
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุก จาพวกตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงาน เว้น แต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ องกั บเกษตรกรรม
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การ ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูง
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ลาดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒) ยกเว้นเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ,
๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๘ (๔) (๖), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และ ๙๙
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในลักษณะโรงงานลาดับที่ ๑๑
(๒) (๓) (๔), ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ (๑) (๒), ๒๒ (๑) (๓), ๒๙, ๓๐, ๓๒ (๒), ๓๘ (๑) (๒),
๔๘ (๗) (๑๐) (๑๒), ๕๐ (๒) (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙, ๖๐, ๗๔ (๑) และ ๑๐๐ (๕)

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๓) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่ มี ระบบวิธีก าร
ควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุผ ลในการขอแก้ไ ข เพื ่อ ให้ม ีค วามยืด หยุ ่น ในการใช้ที ่ด ิน
แต่ละประเภทมากขึ้น จึงควรกาหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ปั ต ตานี เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง และคณ ะอนุก รรมการผัง เมือ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุง ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยให้เพิ่ม
โรงงานล าดั บ ที่ ๘๘ (เฉพาะที่ ใช้ ถ่ า นหิ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ) ในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ในที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่ม
โรงงานลาดับที่ ๘๘ (เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ)
๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ให้ ใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อการเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ องกั บเกษตรกรรม
การอยู่ อาศั ย สถาบั นราชการ สถาบั นการศึ กษา สถาบั นศาสนา การสาธารณู ปโภค
การสาธารณูปการ การอนุรักษ์และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่”
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงาน เว้น แต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิ ดและจ าพวกที่ก าหนดให้ ดาเนิ นการได้ ตามบั ญชี ท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกั บเกษตรกรรม
การอยู่ อาศั ย สถาบั นราชการ สถาบั นการศึ กษา สถาบั นศาสนา การสาธารณู ปโภค
และสาธารณู ป การ ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง”
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ลาดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒) ยกเว้นเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ,
๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๘ (๔) (๖), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และ ๙๙
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน ในลักษณะโรงงานลาดับที่
๑๑ (๒) (๓) (๔), ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ (๑) (๒), ๒๒ (๑) (๓), ๒๙, ๓๐, ๓๒ (๒), ๓๘ (๑) (๒),
๔๘ (๗) (๑๐) (๑๒), ๕๐ (๒) (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙, ๖๐, ๗๔ (๑) (๕) และ ๑๐๐ (๕)
(๓) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่ มี ระบบวิธีก าร
ควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ที่ดินแต่ละประเภท
มากขึ้น จึงควรกาหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดปั ตตานี กรมโยธาธิการและผังเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บการประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยให้เพิ่มโรงงานลาดับที่ ๘๘ (เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ)
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการ
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงาน ในที ่ด ิน
ป ระเภ ท อนุร ัก ษ์ช น บ ท และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มโรงงานลาดับที่ ๘๘
(เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ)

๓.๒ ขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสนามยิงปืนในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากสภาพปัจจุบันสนามยิงปืนเกิดขึ้นบริเวณ
พื้นที่ชุมชนตาบลบานา อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทาให้เกิดเสียงรบกวน
และรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสนามยิงปืนในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสนามยิงปืนในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับระยะถอยร่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ ออุ ตสาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า สถาบั น ราชการ
การสาธารณูป โภค และสาธารณูป การ โดยให้มีที่ว่างโดยรอบเพื่อเป็นแนวกันชน
ไม่น้ อยกว่า ๓๐ เมตร กับแนวเขตที่ดิน สาหรับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ด าเนิน การหรือ ประกอบกิจ การได้ใ นอาคารที ่ไ ม่ใ ช่อ าคารขนาดใหญ่พ ิเ ศษ
หรืออาคารสูง”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข เพื่ อ ต้ อ งการก าหนดให้ มี ที่ เ ว้ น ว่ า งในระยะ
ที่ปลอดภัยกับประชาชนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยเป็นมาตรการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อไม่ให้การใช้ที่ดินประเภทดังกล่าว ประชิดกับพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ภายนอกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อก าหนดเกี่ย วกั บ ระยะถอยร่น ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ระยะถอยร่ น ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุต สาหกรรมและคลังสิ นค้ า (สีม่วง)
เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอยกเลิ กข้ อห้ ามสถานสงเคราะห์ ห รื อรั บเลี้ ยงเด็ ก ในที่ ดิ นประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากแรงงานในพื้นที่มีภาระเลี้ยงดูบุตร จึงจาเป็น
จะต้องนาบุตรมาฝากรับเลี้ยงใกล้สถานประกอบการหรือในเขตสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ห้ ามสถานสงเคราะห์ ห รื อ รั บ เลี้ ย งเด็ ก ในที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิก ข้อห้า มสถานสงเคราะห์ห รือ รับเลี้ยงเด็ก
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับ ปรุง ข้อ ห้า มเกี่ย วกับ โรงแรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงแรม
ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ยกเว้นโรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๓๐ ห้อง

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อเป็นการยืดหยุ่นให้สถานประกอบการประเภท
โรงแรมขนาดเล็กเกิดขึ้นได้ในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม ให้ยกเว้นโรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๓๐ ห้อง
สามารถเกิดขึ้นได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอยกเลิกข้อห้ ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยการจัดสรร
ที่ดิน เพื่อ ประกอบพาณิช ยกรรม และการอยู่อ าศัย หรือ ประกอบ พาณิ ช ยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่ออานวยต่อการพัฒนาพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็น ชอบให้ย กเลิก ข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การจัดสรร
ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภท
อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถดาเนินการได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการอยู่อาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถ
ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในที่ดิน ประเภท
อนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว) ซึ่งข้อกาหนดเดิม
ไม่ได้กาหนดไว้
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้กิจการประเภทนี้ซึ่งอาจมี ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามากระทบต่อสภาพพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ย วกับ การซื้อ ขายหรือ เก็บ เศษวัส ดุใ นที่ดิน ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เ พิ่ม ข้อ ห้า มเกี่ยวกับ การซื้อ ขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ในที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่ เ สนอ

๓.๘ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ให้สามารถขยายการประกอบกิจการได้ไม่เกิน ๑ เท่า
เหตุ ผลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ การประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานที่มีอยู่เดิ ม
มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามนโยบายของกรมฯ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จการโรงงานอุ ต สาหกรรม
ให้สามารถขยายพื้นที่หรือโรงงานเฉพาะเพื่อใช้ในการผลิตได้ไม่เกินหนึ่งเท่า
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เ พิ ่ม ข้อ ก าหนดเกี ่ย วกับ การประกอบกิจ การ
โรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถขยายพื้นที่หรือโรงงานเฉพาะ
เพื่อใช้ในการผลิตได้ไม่เกินหนึ่งเท่า ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิ ง
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม (ซึ่งกาหนดไว้เฉพาะในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู))
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้ องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยการบรรจุก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว แต่ไ ม่ห มายความรวมถึง สถานที ่บ ริก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่เก็บวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๔) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย ที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
โดยก าหนดไว้ในที่ ดิ น ทั้ ง ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิน ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขีย ว) และที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๕) คลั งน้ ามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ ามัน ลั กษณะที่ สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย
(๖) คลัง ก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว สถานที ่บ รรจุก ๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เหตุผ ลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้ ส อดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การประกอบกิจ การน้ามัน เชื้อ เพลิง
การประกอบกิจ การก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว โดยปรับ ข้อ ก าหนดให้ส อดคล้อ ง
กับ กฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม น้ามัน เชื้อ เพลิง ในที่ดิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ปรับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง การประกอบกิ จ การก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว
โดยปรั บ ข้ อ ก าหน ดให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎ หมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมน้ามัน เชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๑๐ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อ การค้ า ในที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
(๗) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ ด งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๗) เลี้ยงม้า กระบือ สุกร ห่าน งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนและสภาพพื้นที่
ของจังหวัดปัตตานี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื องรวมจังหวัดปั ต ตานี กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
คณะอนุก รรมการผัง เมือ งเพื ่อ พิจ ารณาด้า นผัง เมือ ง มีค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) โดยเห็นควรให้มีการเพิ่มข้อห้ามการเลี้ยงสุกรลงในข้อกาหนดด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
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๓.๑๑ ขอปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดที่ ว่ างตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ในที่ดินทั้ง ๓ ประเภท ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้กาหนดไว้
๓.๑๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานบริเวณเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
๓.๑๑.๒ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ ริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้ มีที่ว่าง
ตามแนวขนานบริเวณเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นริมทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๔๒ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข ข้ อ ก าหนดเดิ ม ได้ มี ก ารก าหนดระยะถอยร่ น
จากแนวทางหลวงแผ่ น ดิน และทางหลวงชนบททุ ก สาย เป็ น ระยะ ๖ เมตร ดังนั้ น
เพื่อ เป็น การลดความเดือ ดร้อ นของประชาชนและให้ส อดคล้อ งกับ ข้อ เท็จ จริง
จึงได้กาหนดแนวถอยร่นระยะ ๖ เมตร เฉพาะถนนสายสาคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างเมือง
ซึ่งต้องการความปลอดภัยในการสัญจร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ดังนี้
- ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) “การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นริ มทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข ๔๓ และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๙ ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว) “การใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งและเพิ่ มข้ อก าหนดที่ ว่างตามแนวขนาน
ริ ม เขตทาง ในที่ ดิ น ทั้ง ๓ ประเภท ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 84 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๑๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้างเพื่ อ การคมนาคมทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าปัตตานี แม่น้าสายบุรี และคลองกอตอ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าปัตตานี แม่น้าสายบุรี
และคลองกอตอ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น”
๓.๑๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นริมฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรือแหล่ งน้ าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ล าคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ไม่น้อ ยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่เป็นการก่อ สร้า งเพื่อ การคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ ที่ดินริมฝั่งแม่น้าปัตตานี แม่น้าสายบุรี คลองกอตอ
และคลองยามู ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าปัตตานี
แม่น้าสายบุรี คลองกอตอ และคลองยามู ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น”
๓.๑๒.๓ ที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นริมฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรือแหล่ งน้ าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่ น้ า ล าคลอง หรือแหล่ งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อ ยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่เป็นการก่อ สร้า งเพื่อ การคมนาคมทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นริมฝั่ งแม่ น้ าปั ตตานี ให้ มี ที่ ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าปัตตานี ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เดิมได้มีการกาหนดระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
หรื อแหล่ งน้ าสาธารณะทุ กสาย เป็ นระยะ ๖ เมตร ดั งนั้ น เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ สภาพ
ข้อเท็จจริงของพื้นที่และต้องการรักษาสภาพลาน้า จึงกาหนดให้มีการแก้ไขข้อกาหนด
แนวถอยร่นระยะ ๖ เมตร เฉพาะแหล่งน้าสายสาคัญภายในพื้นที่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 85 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดเรื่องระยะถอยร่นจากริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
เพื่อการก่อสร้างอาคารทุกประเภท ดังนี้
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าปัตตานี
แม่น้ าสายบุ รี และคลองกอตอ ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่ น้ าปั ต ตานี แม่ น้ าสายบุ รี และคลองกอตอ ไม่ น้ อยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น”
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ง
แม่น้าปัตตานี แม่น้าสายบุรี คลองกอตอ และคลองยามู ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติข องแม่น้ าปั ต ตานี แม่น้ าสายบุ รี คลองกอตอ และคลองยามู
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเท่านั้น”
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) “การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ริมฝั่ งแม่น้าปัตตานี ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าปัตตานี ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น”
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ป รับ ปรุ งและเพิ่ ม ข้อ กาหนดเรื่อ งระยะถอยร่น
จากริมฝั่งแม่น้า ลาคลองเพื่อการก่อสร้างอาคารทุกประเภท
ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑๓ ขอปรั บ ปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทปฏิ รู ปที่ ดิ น
เพื่อ เกษตรกรรม (สี เขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) โดยได้กาหนดไว้ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้น ทแยงสีเขีย ว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
ข้ อ ๑๑ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ในที่ ดิ น ประเภทนี้ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข ปรั บให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิ รูปที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ ดิน ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
ปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้น ทแยง
สีน้าตาล) ตามที่เสนอ

๓.๑๔ ขอปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
จากข้อกาหนดเดิม
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่ อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เฉพาะที่เป็ นของรัฐ ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อนั น ทนาการ การรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย ซึ่ งมิ ใช่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ที่ มี ค วามสู ง
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
การวัดความสู งของอาคารให้ วัดจากระดั บพื้ นดิ นที่ ก่อสร้างถึ งพื้ นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้า การสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การที่ เป็ น ของรั ฐ อาคาร อุ ป กรณ์ ท่ อ สู บ น้ าและท่ อน้ าทิ้ งส าหรั บ
การผลิตน้าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อสาหรับการส่งกระแสไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และน้ามันเชื้อเพลิง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย ซึ่งมิใช่การจัดสรร
ที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
การวัดความสู งของอาคารให้ วัดจากระดั บพื้ นดิ นที่ ก่อสร้างถึ งพื้ นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
เหตุผ ลในการขอแก้ไ ข เพื่อ กาหนดเจตนารมณ์ก ารใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ให้ มีความยืดหยุ่ น มากยิ่ งขึ้นกับการประกอบกิจการที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ในกิจการประเภทต่าง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็ น ชอบให้ปรั บปรุ งข้อกาหนดที่ ดินประเภทที่ โล่ งเพื่อนั นทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
มติที่ประชุม
เห็ น ช อ บ ให้ ป รั บ ป รุ ง ข้ อ ก าห น ด ที่ ดิ น ป ระเภท ที่ โล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เพื ่อ ให้ส ามารถรองรับ กิจ การประเภทต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ทั้ งของภาครั ฐและภาคเอกชนได้ ตามที่ เสนอ โดยให้ ย กเว้ น
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
3.15 ขอปรับ ปรุ งข้อกาหนดดที่ ดินประเภทอนุรัก ษ์ป่ าไม้ (สี เขียวอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
ข้ อ ๑๓ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การสงวน
และคุ้มครองดูแลรักษาหรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้าลาธาร และธรรมชาติอื่น ๆ ไว้
เพื่ อ ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศและสภาพแวดล้ อ มตามธรรมชาติ ตามมติ
คณะรัฐ มนตรี แ ละกฎหมายที่เ กี่ย วกับ การป่า ไม้ ก ารสงวนและคุ้ม ครองสัต ว์ป่า
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของหรื อ มี สิ ท ธิ ค รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มิใช่ก ารจัด สรรที่มีค วามสูง ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร ขนาดพื้น ที่อาคารไม่เกิน
๑๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ป่ าไม้ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การสงวน
และคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้าลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ไว้
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ าไม้ การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ป่ า และการส่ งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยช น์ ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม หรื อ การอยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ านเดี่ ย ว
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร เท่ านั้ น การวัดความสู งของอาคารให้ วัดจากระดับพื้ นดิ น
ที่ ก่อ สร้ างถึ งพื้ น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ว หรือ ปั้ น หยาให้ วัดจากระดั บ พื้ น ดิ น
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน
ประเภทนี้ ยั งขาดความชั ด เจนในเรื่ องการวั ดความสู งของอาคาร จึ งขอปรับ ปรุง
วิธีการวัดความสูงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่ได้กาหนดการวัดความสูง
อาคารไว้ “การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังน้า น้าประปา เสาส่งไฟฟ้า ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้าว
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
อนุรัก ษ์ป่า ไม้ (สีเ ขีย วอ่อ นมีเ ส้น ทแยงสีข าว) ตามที่เ สนอ
และให้เพิ่มเติมให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภค
และสาธารณู ปการ อาทิ เสาไฟฟ้ า อีก ทั้ ง อาคารอุต สาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเกษตร เช่น ปล่องโรงสี ให้สามารถดาเนินการได้
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๑๖ ขอยกเลิ กข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการอาคารพาณิ ชยกรรม
ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากมี ป ระกาศกรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใช้อยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ปั ต ตานี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็น ชอบให้ ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง
มติที่ประชุม

8.

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการอาคาร
พาณิ ชยกรรมประเภทค้ าปลี ก ค้ าส่ ง ในข้ อก าหนดฉบั บเดิ ม
ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 2/2558
ผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม วันที่ 27 ก.พ. 58
จั ง หวั ด มาตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้ น ตอนเตรี ย มประกาศเป็ น กฎกระทรวง วาระที่ 3.2.6
ให้ใช้ บั งคับผั งเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัด หน้าที่ 109-129
อานาจเจริญ และการประชุมคณะอนุ กรรมการผั งเมืองระดับจังหวัดอานาจเจริญ
ที่ประชุมทัง้ สองคณะ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
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เรื่อง/มติ
ผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ ถอนร่างกฎกระทรวง
ผั งเมื องรวมจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ พ.ศ. .... เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง ใหม่ โดยมี ขั้ นตอน
ในการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็น ที่ ๑ ขอปรับ ปรุงแก้ไขการใช้ป ระโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน
๓ ประเด็นย่อย ดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากสภาพปั จจุ บั นบริ เวณดั งกล่ าวไม่ มี การลงทุ น
ทางด้านอุตสาหกรรม และในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ฉบับใหม่ สามารถดาเนินการประกอบกิจการโรงงานได้อยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้อ งกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุ ตสาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) บริ เวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
คณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณ าด้ า นผั ง เมื อ ง ไม่ เห็ น ชอบ
ให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า (สี ม่ วง)
บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๒ โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง ๒ บริเวณ ไว้ตามเดิม
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ วง) บริ เวณหมายเลข ๒.๑
และ ๒.๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๒ ขอเปลี ่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน จากที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗ และหมายเลข ๓.๑๑ เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพื้นที่ทาการเกษตรชั้นดีไว้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗ และหมายเลข ๓.๑๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗
และหมายเลข ๓.๑๑ เป็ นที่ ดิ นประเภทอนุ รั ก ษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอปรั บปรุ งการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ยวอ่ อน
มี เส้ นทแยงสี ขาว) โดยปรั บแนวเขตป่ าไม้ เขตอุ ทยานแห่ งชาติ ให้ ถู กต้ องตามข้ อมู ล
ของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากต้องการปรับ แนวเขตป่าสงวนแห่ งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ป่ าไม้ (สี เขีย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เ ขี ย วอ่ อ นมี เ ส้ น ทแยงสี ข าว) โดยปรับ แนวเขตป่า ไม้
เขตอุท ยานแห่ง ชาติ ให้ถ ูก ต้อ งตามข้ อ มู ล ของกรมป่ า ไม้
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ
ประเด็ นที่ ๒ ขอยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ แล้ วก าหนดเป็ นข้ อห้ าม
ในข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๒ ประเภท คือ ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้ วยโรงงานเป็ นเครื่ องมื อในการควบคุ มดูแล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้อน
ราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเด็น ที่ ๓ การปรับ ปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกเป็น
๑๕ ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กาหนดตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อการก่ อสร้ างอาคารที่ มิ ใช่ อาคารขนาดใหญ่
หรืออาคารสู ง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิ บของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเป็นการดาเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้นาที่ว่างดังกล่าว
จัดเป็นพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ ไ ม่ ใช่ อ าคารสู ง
หรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็ นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุงข้อ กาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ ที ่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู )
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ดาเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรั บปรุ งและเพิ่ มข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ลาดับที่ ๙๑ (๒)
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซธรรมชาติ
(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่ อยของเสี ย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากยกเลิ กบั ญชีแนบท้ ายกฎกระทรวงฯ
และการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การป้ องกั นเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดั บความรุนแรงของผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
และมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด
ที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั ง
เมื อง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่ม ข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ
การประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ลาดับที่ ๙๑ (๒)
และลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 93 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากยกเลิ กบั ญชีแนบท้ ายกฎกระทรวงฯ
และการประกอบกิ จ การโรงงาน มี ก ฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงาน เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ควบคุ มดู แล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ และอั นตรายตามระดั บความรุ นแรง
ของผลกระทบต่อประชาชนหรื อสิ่ งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้ ามเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงาน
บางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ กรมโยธาธิ ก าร
และผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ น
สอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง และเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า ม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้ง
ป้องกันกิจกรรมที่อาจทาให้เกิดการบุกรุกหรือทาลายพื้นที่ป่าไม้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จการโรงงานอุ ต สาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ
การประกอบกิ จ การโรงงานอุ ต ส าหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงานในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อห้ า มเกี่ ย วกั บ
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอปรับ ปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ ยวกับการจัดสรร
ที่ดิน เพื่ อประกอบพาณิ ช ยกรรม ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
๓.๔.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๗) จั ดสรรที่ ดิน เพื่อประกอบการพาณิ ช ย์ เว้นแต่เป็น การจัดสรร
ที่เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการจั ดสรรที่ดิ น เพื่ อการอยู่อ าศั ย และมีพื้ น ที่ ไม่เกิ น ร้อยละ ๕
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการกระจายตัวในการประกอบ
กิจ การจัด สรรที่ดิน เพื่อ ประกอบพาณิช ยกรรม เพื่อ ไม่ให้กิจ กรรมดังกล่าวเข้าไป
ในบริเวณที่ไม่มีก ารวางระบบสาธารณูปโภค เพื่อ รองรับ การพัฒ นาตามประเภท
ของกิจกรรมอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุง และเพิ ่ม ข้อ ก าหนดประเภทข้ อห้ าม
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๔.๒ ขอเพิ่ม ข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้ามเกี่ย วกับ การจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
ในกรณีที่ดินเอกชนเป็ นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
จะเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้ง
ป้องกันกิจกรรม ที่อาจทาให้เกิดการบุกรุกหรือทาลายพื้นที่ป่าไม้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 95 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ ่ม ข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้า มเกี่ย วกับ การจัดสรรที่ ดินเพื่ อประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม ในกรณี ที่ ดิ นเอกชนเป็ น เจ้ าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๕ ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอนุ รักษ์ป่าไม้ (สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสี ขาว) ในกรณี
ที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากต้ องการสงวนรักษาพื้ นที่ ป่ าไม้ รวมทั้ ง
ป้องกันกิจกรรมที่อาจทาให้เกิดการบุกรุกหรือทาลายพื้นที่ป่าไม้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอเพิ่ มข้ อก าหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ ยวกั บการอยู่ อาศัยหรือประกอบ
พาณิช ยกรรมประเภทอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้น ทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ว ยกฎหมาย จะเพิ่ ม ข้อห้ ามเกี่ย วกับ การอยู่ อาศั ยหรือ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากต้ องการสงวนรั กษาพื้ นที่ ป่ าไม้ รวมทั้ ง
ป้องกันกิจกรรม ที่อาจทาให้เกิดการบุกรุกหรือทาลายพื้นที่ป่าไม้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 96 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย
หรื อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทอาคารสู ง หรื อ อาคาร
ขนาดใหญ่ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเ ขีย วอ่อ นมีเ ส้น ทแยงสี ขาว) ในกรณี ที่ ดิน เอกชนเป็ น เจ้าของหรือ ผู้ ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายจะเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับ การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด
หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
โดยขอเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งป้องกัน
กิจกรรมที่อาจทาให้เกิดการบุกรุกหรือทาลายพื้นที่ป่าไม้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ กาหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ย วกั บ การอยู่อ าศั ย ประเภทห้ อ งชุ ด
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย
ประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพั ก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
ในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ป่ าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การอยู่ อ าศั ย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการส่งเสริมและรองรับ การพัฒ นา
ด้านที่อยู่อาศัยและด้านพาณิชยกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในพื้นที่
สอดรับกับจังหวัดอานาจเจริญได้รับการกาหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อ กาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ย วกั บ การอยู่อ าศั ยหรือประกอบ
พาณิ ช ยกรรมประเภทอาคารสู งหรื อ อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การก าจั ด สารพิ ษ
และวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการควบคุมดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึ กษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็น ชอบให้ยกเลิก ข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้ามเกี่ย วกับ การกาจัด สารพิษ และวัต ถุ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการกาจัด
สารพิ ษ และวั ตถุ อั น ตรายตามกฎหมายว่ าด้ วยวั ตถุ อั น ตราย
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๑๐ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอเพิ่มเติมจากข้อกาหนดเดิม
“ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากการก าหนดเขตการใช้ป ระโชยน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญครอบคลุม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ชุมชนหลายแห่ง ซึ่งชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้น ฐานและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้น จึงขอปรับปรุง
ข้อกาหนดโดยนาประโยชน์ที่ดินประเภทการอยู่อาศัย และพาณิชยกรรม เข้าในการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลัก เพื่อรองรับการขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกล่าว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนด “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูป การ” ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นหลั กของที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑๑ ขอเพิ่มข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ประโยชน์ เพื่ อที่ ดิ น
เกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
การสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อประกอบกิจการได้ในอาคารที่ ไม่ใช่อาคารสู งหรือ
อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม
(๒) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรม ให้ มี ที่ ว่ า ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีที่ว่างดังกล่าว
เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วส าหรั บ ปลู ก ต้ น ไม้ เพื่ อ เป็ น แนวกั น ชนโดยรอบแปลงที่ ดิ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ลาดับที่ ๙๑ (๒) และ
ลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสี ย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๕) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงงานบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๐) กาจัดมูลฝอย
(๑๑) กาจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การใช้ประโยชน์ ที่ดินริม ฝั่ งแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากได้ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
จากที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗
และหมายเลข ๓.๑๑ เป็ นที่ ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เพื่อต้องการสงวนรักษาพื้นที่ทาการเกษตรชั้นดีไว้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกัน คือ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบโดยหลักการ
ให้เพิ่มข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) แต่คงไว้เฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก โดยไม่ให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น และให้ ตัดคาว่า “พาณิชยกรรม” ออกดังนี้ “ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อที่ดินเกษตรกรรม
การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม สถาบั น ราชการ สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) แต่คงไว้
เฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก โดยไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น และให้ตัดคาว่า “พาณิชยกรรม” ออก ดังนี้ “ที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อที่ดินเกษตรกรรมการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 100 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการ และการอนุ รั ก ษ์ และส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ าพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม”(ภาคผนวก) ตามมติข องคณะอนุ ก รรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๓.๑๒ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๓.๑๒.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ การประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับถ่ อยคาในข้อกาหนด
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู) โดยปรับ แก้เ ป็น “คลังน้ามัน
และสถานที่ เก็บรั กษาน้ ามั น ลักษณะที่ สามตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย”ตามที่เสนอ

๓.๑๒.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข เพื่ อ ต้ อ งการเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารลงทุ น
ในการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิ งเพื่อให้ รองรับกับนโยบายการพัฒนาของจังหวัด
และการกาหนดให้ เป็ น เขตส่ งเสริม การลงทุ น ตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริม
การลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ย วกั บ การประกอบกิ จการน้ ามั น
เชื้อเพลิง ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ ก ข้ อก าหนดประเภทข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 101 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๑๓ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๓.๑๓.๑ ขอปรั บปรุงข้ อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับถ้ อยคาในข้อกาหนด
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๑๓.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ มีการลงทุนในการ
ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อให้รองรับกับนโยบายการพัฒนาของจังหวัด
และการกาหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑๔ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ในการใชhประโยชน์ ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู )
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 102 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น และทางหลวงชนบท
ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ มเขตทางหลวง ไม่ น้ อยกว่ า ๖ เมตร ยกเว้นที่ ดิ นบริเวณ
หมายเลข ๑.๕”
(๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้น ทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลพื้นที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทาง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิก ข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มที่ ว่ างตามแนวขนานริ มเขตทาง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ย กเลิก ข้อ ก าหนดเกี ่ย วกับ การควบคุ มที่ ว่ าง
ตามแนวขนานริ มเขตทาง ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน
๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๕ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน
ริ ม ฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรื อแหล่ งน้ าสาธารณะ ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓
ประเภท
๓.๑๕.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า คลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้ มี
ที่ ว่ างตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า คลอง หรื อ แหล่ ง น้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้า หรือการสาธารณูปโภค”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ มห้ วยปลาแดก ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพ
ธรรมชาติ ข องห้ วยปลาแดก ไม่ น้ อยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า ง
เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 103 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เฉพาะบริเวณ
ริมห้วยปลาแดกเนื่องจากเป็นแหล่งน้าสาคัญลุ่มน้าย่อย ที่ ๔ ในส่วนที่เป็นแหล่งน้าอื่น ๆ
ซึ่งให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลต่อไป
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มที่ ว่ างตาม
แนวขนานริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑๕.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ฝั่ งแม่ น้ า คลอง หรือ แหล่ งน้ าสาธารณะ
ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า คลอง หรือแหล่ งน้า
สาธารณะ ไม่ น้ อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็ นการก่ อสร้างเพื่ อการคมนาคมและขนส่ ง
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
(๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม มีดังนี้
“การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ฝั่ งแม่ น้ า คลอง หรือ แหล่ งน้ าสาธารณะ
ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า คลอง หรือแหล่ งน้า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับ
ดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน )
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มที่ ว่ างตามแนวขนานริ มฝั่ งแม่ น้ า
ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ย กเลิก ข้อ ก าหนดเกี ่ย วกับ การควบคุม ที ่ว ่า ง
ตามแนวขนานริ มฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรื อแหล่ งน้ าสาธารณะ
ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 104 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

9.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้น ตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับ
ผั งเมื อ งรวมจั งหวัด แต่ จ ากการประชุ ม คณะที่ ป รึก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวัด สงขลา
มติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีความเห็นให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ก่อ นประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
พ.ศ. .... เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งใหม่ โ ดยมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ ไข
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มติที่ประชุม

10.

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ ๓.2.7
หน้า 129 - 132

ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลา ไปศึกษา
ตรวจสอบ ข้อมูลความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ ครบถ้ วน แล้ วน ามาเสนอต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือ
ให้ จั งหวัดที่ ยั งไม่ได้ ป ระกาศบั งคั บ ใช้ พิ จารณาประเด็ น ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ตามผั ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต และการทบทวน
แก้ไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ
และคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๖ เห็ น ชอบให้ ถ อนร่ า ง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็น ที่ ๑ การขอปรับ ปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต มีจานวน
๗ ประเด็นย่อย ดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชนบทยังไม่การพัฒนาเป็นเมือง
ในช่วงการจัดทาผังมีแนวคิดเป็นศูนย์ราชการ จึงได้มีการกาหนดพื้นที่ชุมชน (สีชมพู)
ไว้รองรับ ต่อมาจังหวัดได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้ยกเลิกพื้นที่ชุมชน
บริเวณหมายเลข ๑.๑๖ ของผังฉบับเดิม

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.1
หน้า 8 - 23

- 105 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สี ช มพู ) เป็ นที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านที่ตั้ง เนื่องจากเป็นจุดขึ้นลง
โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีเป็นโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (กาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า) และมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ และมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ย่านอุตสาหกรรม
บริเวณอาเภอห้วยกระเจาและพื้นที่พัฒนาในอนาคตด้านตะวันออก ของจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมือ งรวมจั งหวัดกาญจนบุ รี กรมโยธาธิก ารและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๒๐ (บ้านห้วยตลุง ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางส่วน)
เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เวณหมายเลข ๑.๒๐
(บ้านห้วยตลุง ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง) ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า
(สีม่วง) จานวน ๔ บริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นพื้นที่ข้างเคียงกับพื้นที่เสนอแนะของการศึกษา
ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่ศึกษาเสร็จแล้ว มีศักยภาพดังนี้
๑) มี ศั ก ยภาพด้ านอุ ต สาหกรรมแปรรูป การเกษตร รองรับ อุต สาหกรรม
น้าตาล ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพด สัปปะรด
๒) เป็ น ฐานการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของอ าเภอท่ าม่ ว ง อ าเภอท่ า มะกา
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี
๓) มีความเชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ และ ๓๒๔ และ
โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
๔) เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของอาเภอท่าม่วง และอาเภอท่ามะกา
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เรื่อง/มติ
๕) มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณู ปโภค และเป็นพื้นที่
ต่อเนื่องกับย่านอุตสาหกรรมในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น และผังเมืองรวม
ชุมชนท่าม่วงในอนาคต
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบในการเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
บริเวณหมายเลข ๒.๒ ๒.๓, ๒.๔ และ ๒.๕
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เพิ่ มการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทอุต สาหกรรม
และคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) บริ เวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔
และ ๒.๕ ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บริ เวณหมายเลข ๕ บางส่ ว น (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บริ เวณหมายเลข ๕ บางส่ ว น (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ อ งจากพื้น ที่บ ริเวณ ตาบลจระเข้เ ผื อก ตาบล
ด่านมะขามเตี้ย และตาบลหนองไผ่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่า
ในช่วงฤดูฝนมีน้าหลากมาจากลาพาชี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากสภาพพื้นที่ราบ
กระแสน้าจึงเชี่ยวกราก และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทาความเสียหายให้พื้นที่เกษตรกรรม
เป็นประจาทุกปี และไหลลงแม่น้าแควน้อย อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอปรับ
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บริเวณหมายเลข ๕ บางส่วน (สีเขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสีน้าตาล) เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๕ บางส่วน (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๖ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณอ่างเก็บน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ และอ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์
เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณอ่างเก็บน้า เป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการกากับดูแลพื้นที่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ น สอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีฟ้า) บริเวณอ่างเก็บน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ (บริเวณหมายเลข ๖.๑) และอ่างเก็บน้า
เขื่อนศรีนครินทร์ (บริเวณหมายเลข ๖.๒)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณอ่างเก็บน้า
เขื่อนวชิราลงกรณ์ (บริ เวณหมายเลข ๖.๑) และอ่างเก็บน้ า
เขื่อนศรีนครินทร์ (บริเวณหมายเลข ๖.๒) ตามที่เสนอ

๑.๗ ขอเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) จานวน ๑๐ บริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการค้นพบแหล่งอารยธรรมหลายยุคสมัย
และมีประวัติศาสตร์สงครามที่ยังเป็นแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ไปศึกษาจึงเป็น แนวทางของจังหวัดในการอนุรักษ์พื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเมืองโดยใช้มาตรการทางผังเมือง
ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) จานวน ๑๐ บริเวณ
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย (สี น้ าตาลอ่ อ น) จ านวน
๑๐ บริเวณ ตามที่เสนอ

ประเด็น ที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) กาหนดเป็ นข้อห้ ามการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบรุนแรง เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท
๒) กาหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่ อ ให้ ผั งมี ค วามยื ด หยุ่ น และก าหนดประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม
ไว้ในข้อกาหนดแทนและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านเกษตรกรรม และการค้าผ่านแดน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิกบัญ ชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์
ที่ดินทั้ง ๓ ประเภท ตามที่เสนอ

ประเด็ นที่ ๓ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น มี จ านวน ๑๐
ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีความยืดหยุ่น และกาหนดข้อห้ามเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง โดยยกเว้นโรงงานบางประเภทที่จาเป็น
ต่อพื้ น ที่ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ โดยมีรายละเอียดในการขอปรับ ปรุงข้อ กาหนด
เกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัย ในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๗ (๑) (๔) ลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่ มี ระบบวิธีก าร
ควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับ โรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภั ย ในการด าเนิ น งาน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้น แต่โรงงานล าดับ ที่
๗ (๑) (๔) ลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) ที่ ไม่ มี ระบบวิ ธีก ารควบคุ ม
การปล่ อยของเสี ยมลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับ โรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัย ในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ตามที่เสนอ

๓.๑.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ในที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๒
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 111 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุ งข้อห้ ามเกี่ย วกับ โรงงานอุต สาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔.๒
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้น ทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒
ตามที่เสนอ
๓.๒ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิง ในข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย”
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จการน้ ามั นเชื้ อเพลิ งในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ชมพู )
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“สถานที่ บ รรจุ ก๊าซ สถานที่เก็บก๊ าซ และห้ อ งบรรจุก๊าซ ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“คลั งก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทห้องบรรจุและสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการก๊ าซ
ปิ โตรเลี ยมเหลว ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดให้การประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้ า ส่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าคารขนาดใหญ่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ควบคุม การประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่งที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ไม่ให้ดาเนินการได้ในที่ดินประเภทชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบการขอเพิ่มการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถดาเนินการได้
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง ไม่ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถดาเนินการได้
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เนื่องจากมีประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่ควบคุมการประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งอยู่แล้ว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
คณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง คือ เห็ นชอบ
ในหลักการ ในการควบคุมการประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ สามารถด าเนิ น การได้ในการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู )
แต่ทั้งนี้การจะเพิ่มเติมข้อห้ามในข้อกาหนดนั้น ให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดการประกอบพาณิ ช ยกรรม
ประเภทค้า ปลี กค้ า ส่ งที่ ไม่ ใช่ อ าคารขนาดใหญ่ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เนื่ อ งจากมี ป ระกาศกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งที่ ค วบคุ ม
การประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง อยู่ แ ล้ ว
ตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง

๓.๕ ขอเพิ่ มเติม ข้อ ห้ ามในข้อ กาหนด ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒
เพิ่มเติมข้อห้าม
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่
เป็นการดาเนินการขององค์การทางศาสนา
(๙) สวนสัตว์
(๑๐) สนามแข่งรถ
(๑๑) สนามแข่งม้า
(๑๒) การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เวณต าบลจระเข้ เผื อ ก ต าบล
ด่านมะขามเตี้ย และตาบลหนองไผ่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่า
ในช่วงฤดูฝนมีน้าหลากมาจากลาพาชี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากสภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบกระแสน้าจึงเชี่ยวกราก และมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกิดความเสียหาย
เป็นประจาทุกปี จึงควรกาหนดให้เป็นพื้นที่รองรับน้าและให้ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เพิ่มเติมข้อห้ ามในข้อกาหนด ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เพิ่ มเติมข้อห้ามในข้อกาหนด ในการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒ ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เขีย วอ่ อนและเส้ น ทแยงสี ข าว) ในที่ ดิน ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้าของหรือ ผู้ ค รอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยขอยกเลิกการกาหนดความสูงของอาคาร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสู งของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร ขนาดพื้นที่อาคาร
ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ การวัดความสูง
ของอาคารให้ วัด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้า งถึ งพื้ น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ ดิ นซึ่ งเอกชนเป็ นเจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย ให้ ใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน เพื่อการอยู่ อาศัย เกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ หรือพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ เท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากให้กิจการอื่นสามารถดาเนินการได้ในอาคาร
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
และเส้นทแยงสีขาว) ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้ยกเลิกการกาหนดความสูงของอาคาร แต่ทั้งนี้ควรกาหนดกิจกรรมที่ต้องการห้าม
ในพื้นที่ให้ชัดเจนด้วย
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เ ขี ย วอ่ อ นและเส้ น ทแยงสี ข าว)
ในที่ ดิ น ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย โดยให้ยกเลิกการกาหนดความสูงของอาคาร
แต่ทั้งนี้ควรกาหนดกิจกรรมที่ต้องการห้าม ในพื้นที่ให้ชัดเจนด้วย
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๗ ขอปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การประมง การท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การคมนาคมขนส่ ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
ข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การประมง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
สาธารณู ป การ หรื อ สาธารณประโยชน์ ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ตามระเบียบกรมเจ้าท่า”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่ อ งจากจังหวัด กาญจนบุ รี มี ความเจริญ เติ บ โต
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จึงควรให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การดูดทรายสามารถดาเนินการได้ เพื่อการขุดลอกและดูแลรักษาสภาพลาน้า ขุดลอก
ร่องน้า ทางเรือเดิน และเพื่อความปลอดภัยในการใช้แพในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุ รี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ปรั บปรุงเพิ่มเติมข้ อกาหนดในการใช้ ประโยชน์ที่ดิ น
ประเภทที่ โล่ งเพื่ อการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี ฟ้ า)
ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอเพิ่มเติมข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
เพิ่มเติมข้อห้าม
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้า มันลั กษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทห้องบรรจุและสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๖) สุ ส านและฌาปณสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุส านและฌาปณสถาน
เว้นแต่เป็นการดาเนินการขององค์การทางศาสนา
(๗) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๑๐) สนามกอล์ฟ
(๑๑) สวนสัตว์
(๑๒) สนามแข่งรถ
(๑๓) สนามแข่งม้า
(๑๔) การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
จึงมี แนวทางการพัฒ นาเมืองโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบในการขอเพิ่มเติมข้อห้ามในข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เพิ่ มเติ มข้ อห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอปรับปรุงข้อกาหนดที่ว่างริมแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติ ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ว่างริมแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ว่ า งริ ม แม่ น้ า ล าคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่เสนอ

๓.๑๐ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดให้โรงงานในข้อห้าม ข้อ ๗ (๑), ๙ (๑), ๑๐ (ก) และ
๑๐ (ข) (๑) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อ
เป็ น แปลงเดีย วกั น กับ แปลงที่ ดิน ที่ เป็นที่ ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิ ม
เป็ น ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์ห รือมีสิ ทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผ ลใช้บังคับ
ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ดาเนินการ
ก่อนที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับและมีแผนการขยายกิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดให้
โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ไม่ เห็ น ชอบ เนื่ อ งจากได้ ย กเว้ น โรงงาน
บางประเภทไว้ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 117 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) แล้ว ดังนั้น โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงจึงไม่ควรอนุญาตให้ขยายกิจการ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง เห็ นชอบให้ เพิ่ มเติ ม
ข้อกาหนดให้ โรงงานที่ได้รับอนุ ญาตให้ ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องระบุประเภทหรือชนิดของโรงงาน
มติที่ประชุม

11.

เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดให้ โรงงานที่ ได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ประกอบกิ จการอยู่ ก่ อนวั น ที่ กฎกระทรวงนี้ มี ผลใช้ บั งคั บ
ตามที่เสนอ โดยไม่ต้องระบุประเภทหรือชนิดของโรงงาน

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้น ตอนเตรียมประกาศเป็ นกฎกระทรวงให้ ใช้บังคั บ
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด แต่ จ ากการประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดชลบุรี ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. .... เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งใหม่ โดยมี ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไข
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๔ ประเภท
๑.๑ ขอเพิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) จ านวน
๓ บริเวณ ประกอบด้วย
๑) พื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตาลึง
๒) พื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว
๓) พื้นที่เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว และเทศบาล
ตาบลเขตรอุดมศักดิ์ อาเภอสัตหีบ
๑.๑.๑ พื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตาลึง และพื้นที่ผังเมืองรวม
ชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ พื้ นที่ ที่ ได้ ป ระกาศเป็ น
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตาลึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔
และกฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนหั วกุญแจ – หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.2
หน้า 23 - 40
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดชลบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในพื้นที่ที่ได้ประกาศ
เป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองตาลึง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนหั วกุญแจ – หนองไผ่แก้ว
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๖
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) ในพื้ น ที่ ที่ ได้ ประกาศเป็ น กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนพานทอง – หนองต าลึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงให้ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชน
หัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ

๑.๑.๒ พื้ น ที่ เทศบาลต าบลเขาชี จ รรย์ เทศบาลต าบลเกล็ ด แก้ ว
และเทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ อาเภอสัตหีบ
เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและรองรับ
การขยายตัวที่ต่อเนื่ องจากเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (เทศบาล
ตาบลเขตรอุดมศักดิ์) แจ้งความประสงค์ขอดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบ
ให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในพื้นที่เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์
เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว และเทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ อาเภอสัตหีบ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ในพื้ น ที่ เทศบาลต าบลเขาชี จรรย์ เทศบาลต าบลเกล็ ดแก้ ว
และเทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ อาเภอสัตหีบ ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) จานวน ๙ บริเวณ ประกอบด้วย
๑) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ ๒)
๒) นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง
๓) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ ๓)
๔) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ ๔)
๕) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ ๕)
๖) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ ๒’
๗) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๒
๘) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๓
๙) นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 119 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การจั ด ตั้ งเขตอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรีในระดับต่าง ๆ
ที่กาหนดให้จังหวัดชลบุรีมีบทบาทด้านการเป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
ในพื้ น ที่ ต ามการประกาศคณะกรรมการการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ทั้ง ๙ บริเวณ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ในพื้นที่ตามการประกาศคณะกรรมการ
การนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขต
อุ ต สาหกรรมทั่ ว ไป ในท้ อ งที่ จั งหวั ด ชลบุ รี ทั้ ง ๙ บริ เวณ
ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) บริ เวณเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับแนวขนานอ่างเก็บน้าคลองหลวง
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีแหล่งน้าธรรมชาติที่สร้างขึ้นใหม่ คือ
อ่างเก็บน้าคลองหลวง อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้า ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร สาหรับพื้นที่ชลประทาน ๔๔,๐๐๐ ไร่
และน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้า รวมทั้งเพื่อบรรเทา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจาในพื้นที่อาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคม อาเภอเกาะจันทร์
อาเภอบ่อทอง และอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เพิ่มเติมการใช้ป ระโยชน์ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) บริ เวณเส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับแนวขนานอ่างเก็บน้าคลองหลวง
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
บริเวณเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวขนานอ่างเก็บน้า
คลองหลวง ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการบั งคั บ ใช้พื้ น ที่
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม ในงานผั งเมื องรวมจั งหวั ดที่ จะไม่ แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแผนผังแต่จะเขียนไว้ในข้อกาหนดแทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เ ขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล)
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็น ที่ ๒ ขอยกเลิ กบั ญ ชีท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ เกิดความยืดหยุ่นและส่ งเสริมการพัฒ นา
เพิ่ ม โอกาสการลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญและอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็ น
ข้ อ ห้ า มในข้ อ กาหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็ นที่ ๓ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น มี ประเด็ นย่ อย
๑๓ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แ ก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุน แรงที ่ม ีผ ลกระทบต่อ ชุม ชนหรือ สิ ่ง แวดล้อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถ
ดาเนินการได้
โดยมี ร ายละเอีย ดในการขอปรับ ปรุงข้อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ กิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท หรือชนิด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรม
ที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานลาดับ ที่ ๑๐๕ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยน้ าเสีย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมื อง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ป รับ ปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยน้ าเสีย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ป รับ ปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๓.๒ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงในข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลั ง น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และสถานที่ ที่ ใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไม่ ใช่ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจัง หวัด ชลบุรี กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรับปรุงข้ อห้ ามเกี่ยวกั บการประกอบกิ จการน้ ามั น
เชื้ อเพลิ ง ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้ องบรรจุก๊าซ สาหรับ
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง แต่ ไ ม่
หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ”

อ้างอิง
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เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
ตามที่เสนอ

๓.๓.๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว)
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซ สาหรับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๕) คลั งก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว สถานที่บ รรจุก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้อห้ ามเกี่ย วกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอยกเลิกข้อห้าม “สถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้า
หรื อสิ่ งของเพื่ อประโยชน์ ท างการค้าหรือ อุตสาหกรรม” ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีบทบาทด้านการค้า บริการ
และการส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับบทบาทดังกล่าว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็น ที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพัก
หรือขนถ่ายสิน ค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ ดาเนินการ
หรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคารที่ ไม่ ใช่ อาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ วง) ที่ดิ น ประเภทอุต สาหกรรมทั่ว ไปที่ ไม่ เป็น มลพิ ษ ต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ ข้อกาหนดมีความยืด หยุ่นและสอดคล้ อ ง
กับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ป รับ ปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ ดาเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษในการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ขนาดใหญ่ พิ เ ศษในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ตสาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่วง)
ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปที่ ไ ม่ เป็ น มลพิ ษ ต่ อ ชุ ม ชน
หรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๖ ขอยกเลิ กข้ อห้ ามเกี่ ยวกับ การอยู่อ าศั ยประเภทห้ อ งชุ ด อาคารชุ ด
หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการอยู่อาศัยของประชากร
โดยเฉพาะแรงงานหรือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและสามารถจัดเป็นสวัสดิ การ
การอยู่ อาศัย รวมส าหรับ คนงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นฐานการผลิ ตที่ส าคั ญ
ของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้อห้ ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด
อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ ประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิกข้อห้ามการประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) และที่ ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากกิจการพาณิชยกรรมจะต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง
กับกิจการอุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามการประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) และที่ ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อห้ ามการประกอบกิ จการพาณิ ชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) และที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็น มลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
และคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๘ ขอเพิ่ ม เติ มข้อ กาหนดเกี่ ยวกับ “การอยู่อาศัย ” เป็ นกิ จกรรมหลั ก
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการอยู่อาศัยที่สอดคล้อง
กั บ การขยายตั ว ของระบบเศรษฐกิ จ และสั งคมของชุ ม ชน ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
จากข้อกาหนดเดิม
“ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ องกั บ เกษตรกรรม สถาบั นราชการ สถาบั นการศึ กษา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่”
เพิ่มเติมข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อเกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั นราชการ
สถาบั นการศึ กษา การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ส าหรับการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับ “การอยู่อาศัย” เป็นกิจกรรมหลัก ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ “การอยู่ อ าศั ย ”
เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางการบั งคั บ ใช้ พื้ น ที่
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม ในงานผั งเมื องรวมจั งหวั ดที่ จะไม่ แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแผนผังแต่จะเขียนไว้ในข้อกาหนดแทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
โดยเพิ่มเติม “เขตปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑๐ การขอปรับ ปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชน
เป็นเจ้าของในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่ อ นั น ทนาการและการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขียวอ่ อน) และที่ ดิ นประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ข้อกาหนดมีความยืดหยุ่นและมีความชัดเจน
ในการควบคุมพื้นที่มากขึ้น
๓.๑๐.๑ ที่ ดินประเภทที่โล่ งเพื่ อนั นทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อนันทนาการ การรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรรและไม่ใช่
อาคารขนาดใหญ่”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ าของหรือ ผู้ ครอบครองโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมาย ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรือ เกี่ ย วข้ องกั บ นั น ทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ในที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็ นเจ้าของในที่ดินประเภทที่โล่ งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เนื่องจากการกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทนี้เป็นการกาหนดในพื้นที่ที่เป็นทะเล ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ และไม่มีเอกชน
เป็นเจ้าของ
มติที่ประชุม

ไม่เ ห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) เนื่ อ งจาก
การก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทนี้ เป็ นการก าหนด
ในพื้นทีท่ ี่เป็นทะเล ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ และไม่มีเอกชนเป็นเจ้าของ
ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑๐.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ าของหรือ ผู้ ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม
การอยู่อาศัย หรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น และห้ ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ในที่ ดิ น
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๑๑ การขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีเพิ่มคาว่า “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของจังหวัด
จากข้อกาหนดเดิม
“ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีฟ้า)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดโดยเพิ่ ม การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ า
ในกิ จกรรมหลั ก ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ตามที่เสนอ

๓.๑๒ ขอยกเลิกข้อกาหนด “ภายในเขตผังเมืองรวมนี้ การก่อสร้างถนนสาธารณะ
ต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากการปรับ ปรุงผั งเมือ งรวมจังหวัด ชลบุ รี
ในครั้งนี้เป็นการดาเนินการระยะเร่งด่วน ซึ่งรูปแบบมาตรฐานผังเมืองรวมจังหวัดเดิม
จะบังคับใช้เฉพาะแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
กาลังจะดาเนินการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี โดยปรับปรุงรูปแบบผังเมืองรวม
จังหวัดใหม่ ซึ่งมีการเพิ่มเติมแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด “ภายในเขตผังเมืองรวมนี้ การก่อสร้างถนนสาธารณะ
ต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร”
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนด “ภายในเขตผั ง เมื อ งรวมนี้
การก่อสร้างถนนสาธารณะ ต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๘ เมตร” ตามที่เสนอ

๓.๑๓ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนด “ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้
เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงงานเดิ ม ซึ่ งเจ้ าของโรงงานเดิ ม เป็ น ผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห รือ มี สิ ท ธิค รอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ดาเนินการ
ก่อนที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ และมีแผนการขยายกิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของ
โรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิม
อยู่ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้
ในการผลิตเดิม”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อน
วัน ที่ กฎกระทรวงนี้ มี ผ ลใช้บั งคั บ และยังประกอบกิจ การอยู่
ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน
เป็น แปลงเดีย วกัน กับ แปลงที ่ด ิ น ที่ เป็ นที่ ตั้ งของโรงงานเดิ ม
ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับหรือเป็นพื้นที่ในที่ดิน
ที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิม
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้ ง นี้ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง เท่ า
ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม ตามที่เสนอ

๓.๑๔ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ว่ า งริ ม แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ า
สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดที่ ว่า งริม แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ งน้ าสาธารณะ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ว่ า งริ ม แม่ น้ า ล าคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๓.๑๕ ขอปรั บ ปรุงข้อกาหนดที่ ว่างตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ชลบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ว่างตามแนวทางหลวงแผ่นดินในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) เพื่อให้ เป็น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ว่างตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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12.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม
ผังเมืองรวมจั งหวัดมหาสารคาม เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผั งเมืองรวมจังหวัด
มาตั้ งแต่ ปี ๒๕๔๗ จากการประชุ มคณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดมหาสารคาม
เมื่อ วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๕๖ ที่ป ระชุม มีม ติให้ถอนร่า งกฎกระทรวงให้ใช้บัง คับ
ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
๑.๑ ขอปรับขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ถูกต้องและเหมาะสม
บริเวณหมายเลข ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗ และ ๑.๑๕
เหตุผลในการขอแก้ไข
(๑) ได้มีการวางผั งเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง บริเวณหมายเลข ๑.๕
และผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) จึงได้ปรับขอบเขตที่ดินประเภท
ชุมชนใหม่ โดยรวมบริเวณหมายเลข ๑.๖ และบริเวณหมายเลข ๑.๗ เพื่อให้สอดคล้อง
กับเขตผังเมืองรวม
(๒) ปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ เนื่องจาก
ได้มีการดาเนินการวางผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวเขต
ผังเมืองรวมชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างการวางและจัดทาผังเมืองรวม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๕, ๑.๖, ๑.๗ และ ๑.๑๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗ และ ๑.๑๕ ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอปรับขอบเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจากแก้ไขแนวเขตการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ให้ เป็ น ไปตามแนวเขตผั ง เมื อ งรวมแล้ ว
จึงปรับ ขอบเขตของการใช้ประโยชน์ ที่ดินจากที่ดินอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ใหม่ให้ถูกต้องและเรียงลาดับหมายเลขการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.3
หน้า 40 - 51
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คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จากจานวน ๒ บริเวณเป็น ๑๗ บริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดินในแหล่งน้าสาคัญ
ของจังหวัดให้ ครบถ้วน และตรงกับ สภาพพื้นที่บริเวณแหล่งน้าที่ส าคัญในปัจจุบัน
และเพื่อสงวนรักษาสภาพแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้าสาคัญในพื้นที่
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จากจานวน ๒ บริเวณ
เป็น ๑๗ บริเวณ เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้าสาคัญในพื้นที่
ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯโดยกาหนดเป็น ข้อ ห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขีย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิ จการ
โรงงาน มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานเป็ น เครื่อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ล การป้ อ งกั น
เหตุเดือดร้อนราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 134 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขีย ว) และที่ ดิน ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๘ ประเด็นย่อย
ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒)
เฉพาะก๊าซธรรมชาติ
(๒) โรงงานลาดับ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัด
น้าเสียของรวมชุมชน
(๓) โรงงานที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิ จการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็ น เครื่ องมือในการควบคุมดูแล การป้อ งกันเหตุเดื อดร้อ นราคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อ ประชาชนหรือสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถ
ดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็น ชอบให้ปรับปรุง ข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานในการใช้ ประโยชน์ ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) ตามเสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 135 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่ โรงงาน
ตามประเภท/ชนิ ด และจ าพวกที่ ก าหนดให้ ด าเนิ นการได้ ตามบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ในการดาเนิ น งาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับ ที่
๔๓ (๑) (๒) ลาดับที่ ๙๑ (๒) และลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานที่ ไม่ มี ร ะบบวิ ธี ก ารควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้ องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่ งแวดล้ อม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานในการใช้ ประโยชน์ ที ่ด ิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิ ด และจ าพวก ที่ กาหนดให้ ดาเนิ นการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) ที่ ไม่ มี ระบบวิธีการควบคุ มการ
ปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงานเป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั น เหตุ เดื อดร้อนราคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อ ประชาชนหรื อสิ่ งแวดล้ อม
โดยจะกาหนดห้ ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่ มีความเสี่ ยงสู งและมีมลพิ ษสู ง ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่ อพื้ นที่ โดยอาจยกเว้ นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิ ดที่ จาเป็ นต่ อพื้ นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๒ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่ออุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๔ และ ๒.๙
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๑๐,
๒.๑๑ และ ๒.๑๘
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่ที่ได้รับ
การประกาศเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน นามาสู่การลงทุนต่าง ๆ
ของภาคเอกชนและภาครัฐ จึ งต้องมี การเปิ ดพื้ น ที่เพื่ อรองรับ การพั ฒ นาดังกล่ าว
โดยได้ก าหนดให้ ส ามารถดาเนิ น การได้ในบางบริเวณที่ได้รับการพิจารณาแล้ ว ว่า
มีความเหมาะสม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ป รับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดประเภทข้อ ห้า มเกี ่ย วกับ
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากต้องการให้มี พาณิ ชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่อยู่บริเวณรอบนอกชุมชนเมือง แก้ไขปั ญหาการจราจรที่คับคั่งภายในเมือง
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ค้าปลีก ค้าส่ง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
เว้นแต่เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ตามที่เสนอ
๓.๔ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การอยู่ อ าศั ย ประเภท
อาคารชุ ด ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพิ่มข้อห้ามการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เนื่องจาก
อาจมีการใช้น้ าและสาธารณู ป โภคในอาคารชุดอย่างมาก จนอาจมีผ ลกระทบกั บ
พืชผลการเกษตรและควรสงวนรักษาน้าเพื่อเกษตรกรรมในบริเวณที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) ทั้งนี้ ควร
เพิ่ มเติม ข้ อมู ลในการเพิ่ มข้ อห้ ามให้ ครบถ้วนมากขึ้นในการเสนอคณะกรรมการผั งเมื อง
เพื่อพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุ ด ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๕ ขอเพิ่ ม เติ ม ข้อ กาหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รักษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ า ของหรือ มี สิ ท ธิค รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสูงอาคารไม่เกิน ๗ เมตร ขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
ถึงพื้ น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรือ ปั้น หยาให้ วัดจากระดับ พื้ น ดิน ที่ก่ อสร้าง
ถึงยอดผนังชั้นสูงสุด”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรร พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(3) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(4) จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
(5) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากต้ อ งการให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น ในการ
ประกอบกิจการเพื่อการอยู่อาศัยให้สามารถประกอบกิจการได้เพิ่มมากขึ้ น ซึ่งอาคาร
ประเภทเพื่ออยู่อาศัยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้ปรับแก้ข้อความในวรรคสอง
เป็น “ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สาธารณประโยชน์ หรืออยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่เท่านั้น”
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เ ห็นชอบให้เพิ่มเติม
ข้อกาหนดกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) ทั้งนี้ ควรให้คงข้อกาหนดเดิม เว้นแต่การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้คง
ข้อกาหนดไว้ตามเดิม เว้นแต่การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน
ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๖ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และข้อ ห้า มเกี ่ย วกับ การประกอบกิจ การก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากต้ อ งการปรั บ ข้ อ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ ง
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
และการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้ อเพลิง และการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิ กข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มที่ ว่ างริ มทางหลวงแผ่ นดิ น
จานวน ๔ ประเภท ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอยกเลิกข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างริมเขตทางในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า ง
ริมเขตทางในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู )
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๓.๘ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า
ลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
โดยขอยกเลิกข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า คลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า คลอง หรือแหล่ งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้อกาหนดเกี่ย วกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งแม่น้ า
ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

13.

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนาน ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม
จั ง หวั ด มาตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้ น ตอนเตรี ย มประกาศเป็ น กฎกระทรวง
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด แต่ จ ากการประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.4
หน้า 51 - 77
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ถูกต้อง
และเหมาะสม แยกเป็น ๒ ประเด็น จานวน ๑๓ บริเวณ ได้แก่
๑) ปรั บ ลดขอบเขตที่ ดิน ประเภทชุมชน จากการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) เป็นที่ดินประเภทชนบทและชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จานวน ๕ บริเวณ
๒) ขยายขอบเขตและเพิ่มเติมบริเวณที่ดินประเภทชุมชน จากการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) เป็ น ที่ดินประเภทชุม ชน
(สีชมพู) จานวน ๘ บริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข
ผังเดิม ได้กาหนดที่ดินประเภทชุมชนไว้ ๒๔ บริเวณ ได้แก่ เขตผังเมืองรวมเมือง
ที่ ป ระกาศเป็ น กฎกระทรวงใช้ บั งคั บ แล้ ว จ านวน ๖ แห่ ง คื อ เขตผั งเมื อ งรวม
เมืองสุราษฎร์ธานี เขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน เขตผังเมืองรวมเมืองนาสาร เขตผังเมืองรวม
ชุมชนเกาะพะงัน เขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย และเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน
พื้นที่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม เขตเทศบาลตาบลที่ยกฐานะ
จากสุขาภิบาล และพื้นที่ที่จะดาเนินการวางผังเมืองรวมพื้นที่เปิดใหม่ (ตามนโยบาย
การฝึกอบรมถ่ายโอนภารกิจฯ ในขณะนั้น) โดยได้กาหนดบริเวณขอบเขตของชุมชน
ขยายออกไปกว่าพื้น ที่เขตเทศบาล มีพื้นที่ ประมาณ ๑,๑๘๖.๑๔ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๗๔๑,๓๘๘ ไร่
ผั งปรั บปรุ ง ได้ ก าหนดที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ไว้ ๒๖ บริเวณ ได้ แก่
เขตผั งเมื องรวมเมื องที่ ป ระกาศเป็ น กฎกระทวงใช้ บั งคั บ แล้ ว จ านวน ๖ แห่ ง คื อ
เขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี เขตผั งเมื องรวมเมื องพุ น พิ น เขตผั งเมื องรวม
เมือ งนาสาร เขตผัง เมือ งรวมชุม ชนเกาะพะงัน เขตผัง เมือ งรวมชุม ชนเกาะสมุย
และเขตผั งเมื องรวมชุ มชนเกาะแตน เขตเทศบาลต าบลที่ ย กฐานะจากสุ ข าภิ บ าล
พื้นที่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม พื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนเมือง
และลดขอบเขตพื้ น ที่ ชุมชน (สี ช มพู ) ซึ่งปัจจุบั นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ไม่ได้
มีนโยบายขออนุมัติดาเนินการวางผัง นอกจากนั้นได้เพิ่มเติมพื้นที่ชุมชน ๒ บริเวณ คือ
บริเวณอาเภอวิภ าวดี และอาเภอเคียนซา เนื่องจากมีความเป็นชุมชนเมืองมีพื้ นที่
ประมาณ ๑,๔๓๔.๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๙๖,๕๐๐ ไร่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ให้ ถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสมจานวน ๑๓ บริเวณ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๑.๒ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว) (บางส่วน) ให้ เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข ผังเดิมกาหนดไว้ ๔ บริเวณ คือ บริเวณริมทางหลวง
แผ่น ดินหมายเลข ๔๑ ในอาเภอท่าชนะ อาเภอท่าฉาง อาเภอไชยา อาเภอพุนพิน
อ าเภอบ้ า นนาเดิ ม บริ เวณริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๑ บริ เวณอ าเภอ
เมื อ งสุ ร าษฏร์ ธ านี อ าเภอกาญจนดิ ษ ฐ์ โดยก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ ที่ ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม
การเพาะปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ข้ า ว และยางพารา ในขณะนั้ น ไม่ ไ ด้ เป็ น ขอบเขต
ตามเงื่อนไขกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับ นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ที่ให้ยกเลิกบัญชีท้าย
กฎกระทรวง ทาให้ข้อกาหนดระหว่างที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กับที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ไม่แตกต่างกัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขี ยว) และที่ ดิน ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ า ไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๑.๓ ขอปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สี ข าว) ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ป่ าทุ ก ประเภท/เขตห้ ามล่ าสั ต ว์ ป่ า/อุ ท ยานแห่ งชาติ /
เขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ป่า และยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แยกเป็น ๕ ประเด็น จานวน
๑๘ บริเวณ
๑) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขี ยวอ่ อน ) เป็ น ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) จานวน ๑ บริเวณ
๒) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมี กรอบและเส้ น ทแยงสี เขีย ว) เป็นที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ป่าไม้ (สี เขียวอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) จานวน ๔ บริเวณ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) จานวน
๑ บริเวณ
๔) เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทประเภทอนุ รัก ษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี ข าว)
จานวน ๙ บริเวณ
๕) เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ยวอ่ อน
มีเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จานวน ๓ บริเวณ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ แ ละแนวเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ป่ า เขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ที่ มี เงื่ อ นไขตามกฎหมาย ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามข้อเท็จจริง และยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากเดิมที่เคยกาหนดเป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้แนวทางไว้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสุ ราษฎร์ธ านี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เ ขี ย วอ่ อ นมี เ ส้ น ทแยงสี ข าว)
ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าทุกประเภท/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าทุกประเภท/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า /
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ / เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และยกเลิ ก เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ การรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๗.๒ (ผังฉบับเดิม) เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑
(บางส่วน) (ผังฉบับปรับปรุงใหม่)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี ฟ้ า ) จึ ง เปลี่ ย นแปลง
ให้สอดคล้อง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดินประเภทที่ โล่ งเพื่ อการรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อม (สี ฟ้ า) เป็ น ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๗.๒
เป็ น ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) จานวน ๓ บริเวณ ได้แก่
บริ เวณที่ ๑) เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑
(บางส่วน) (ผังฉบั บ เดิม) เป็ นที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
(สีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๖.๒ (ผังฉบับปรับปรุงใหม่)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากผั งเมื องรวมชุ ม ชนเกาะเต่ า มี การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภ ทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภ าพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี ฟ้ า )
จึงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
บริ เวณที่ ๒) เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๒
(บางส่วน) (ผังฉบับเดิม) เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
(บริเวณหมายเลข ๖.๔) (ผังฉบับปรับปรุงใหม่)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน มีการ
เพิ่มเติมที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จึงเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้อง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั น ทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
ตามที่เสนอ
บริเวณที่ ๓) เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข ผั งเดิ ม ไม่ ได้ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง
เพื่ อนั น ทนาการและการรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม (สีเขียวอ่อน) ครอบคลุ มทะเล
และเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงปรับเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) ก าหนดเป็ น ข้ อห้ ามเฉพาะการประกอบอุต สาหกรรมที่ มี ผ ลกระทบ
รุนแรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท
๒) กาหนดให้อุตสาหกรรมบางประเภทที่มีความจาเป็นต่อพื้นที่และส่งผล
กระทบไม่รุนแรงสามารถดาเนินการได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะต้ องมีการควบคุม
เป็นพิเศษ โรงงานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๓) ก าหนดเป็ น ข้ อ ห้ า มการประกอบอุ ต สาหกรรม ที่ ไม่ มี ร ะบบวิธี ก าร
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินจานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนด
เป็ น ข้ อ ห้ า มในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน
๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๑ ขอปรับ ปรุง/แก้ไข และยกเลิ กข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อห้ ามในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภทให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น ในที่ ดิ น
๖ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๑ ขอยกเลิกข้อกาหนดการเลี้ยงสัตว์ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดที่ปิดประกาศ ๑๕ วัน (มติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
จากข้อกาหนดเดิม
(๗) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
ข้อกาหนดปิดประกาศ ๑๕ วัน
(๖) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อให้ ส ามารถประกอบกิ จการดั งกล่ าวได้
โดยไม่ขัดแย้งกับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน หรือให้ เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้
ของประชาชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดการเลี้ยงสัตว์ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เลี้ยงม้า โค
กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ตามผลการประชุมประชาชนทั้ง ๒ ครั้ง เนื่องจาก
ในที่ดิน ประเภทชุมชนบางพื้นที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ซึ่งได้กาหนดเป็ นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถดาเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้ หากระบุ
ข้อห้ามดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมจังหวัดจะทาให้ข้อกาหนดมีความขัดแย้ง
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิก ข้อกาหนดการเลี้ยงสั ตว์ในที่ ดิน ประเภท
ชุมชน (สีชมพู) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด
ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

๓.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับคลังสินค้าและสถานสงเคราะห์
หรื อ รั บ เลี้ ย งเด็ ก สถานบริ ห ารและออกก าลั งกายและศู น ย์ สุ ข ภาพ โรงพยาบาล
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ๒ ประเด็นย่อย
๑) ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคลังสินค้าเพื่อให้ดาเนินการ
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่
คลังสินค้า
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สามารถดาเนินการเกี่ยวกับคลังสินค้า
ซึ่งเป็ น กิ จ กรรมที่ ต่อเนื่ องจากอุต สาหกรรม ในพื้ น ที่อุต สาหกรรม ที่ มีเจตนารมณ์
ต้องการส่งเสริมให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาพื้นที่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับ คลังสินค้า เพื่อให้ ดาเนินการในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ คลั ง สิ น ค้ า เพื่ อ ให้
ดาเนินการในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้
ตามที่เสนอ

๒) ขอปรั บ ปรุ งข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ สถานสงเคราะห์ ห รื อ รั บ เลี้ ย งเด็ ก
สถานบริหารและออกกาลังกายและศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล
จากข้อกาหนดเดิม
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๑๐) สถานบริหารและออกกาลังกายและศูนย์สุขภาพ
(๑๒) โรงพยาบาล
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๔) สถานสงเคราะห์ ห รื อ รั บ เลี้ ย งเด็ ก เว้ น แต่ เป็ น การให้ บ ริ ก าร
แก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(๑๑) สถานบริ ห ารและออกก าลั งกายและศู น ย์ สุ ข ภาพ เว้ น แต่
เป็นการให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
(๑๓) โรงพยาบาลเว้ นแต่ เป็ นการให้ บริการแก่ พนั กงานหรื อลู กจ้ าง
ของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากแรงงานในพื้นที่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตร
และในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจาเป็นต้องมีสถานพยาบาล หรือสถานพักผ่อน
ให้กับคนงาน จึงจาเป็นต้องนาบุตรมาฝากรับเลี้ยงหรือมีสถานพยาบาล ในเขตสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อบริการเบื้องต้นแก่คนงาน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็ น ชอบตามเสนอให้ ป รั บ ปรุ งข้อ ห้ ามเกี่ ยวกั บ สถานสงเคราะห์ ห รือรับ เลี้ ย งเด็ ก
สถานบริหารและออกกาลังกายและศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์
หรื อ รั บ เลี้ ยงเด็ ก สถานบริ ห ารและออกก าลั งกายและศู นย์
สุขภาพ โรงพยาบาล ในที่ดินอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๒ ประเด็นย่อย
๑) ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่
จากข้อกาหนดเดิม
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ให้ดาเนินการได้ในอาคารที่มี
พื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และต้องอยู่ห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข ปรั บปรุ งเพื่ อให้ สามารถด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น เช่น คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผังเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามผลการประชุมประชาชน
รายอ าเภอ คื อ ปรั บ ปรุ ง (๙) จากเดิ ม “การประกอบพาณิ ชยกรรมหรื อประกอบ
อุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑
ให้ดาเนินการได้ในอาคารที่มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และต้องอยู่
ห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” เป็น “การประกอบ
อุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการทั้งหมดรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
บริเวณระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑
ให้ ดาเนิ นการได้ โดยอาคารแต่ละหลังจะต้องมีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
และต้องอยู่ห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑ ไม่น้อยกว่า
๒๐ เมตร และห่างจากแม่น้า ลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร”
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดตามข้อ (๙) ดังนี้ การประกอบ
อุ ต สาหกรรมที่ มี พื้ น ที่ ป ระกอบการทั้ ง หมดรวมกั น เกิ น
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้ น แต่ บ ริ เวณระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
จากริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑
ให้ด าเนิน การได้ โดยอาคารแต่ละหลังจะต้องมีขนาดไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และต้องอยู่ห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และห่างจาก
แม่น้า ลาคลองหรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร”
ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๒) ขอยกเลิ ก ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
จากข้อกาหนดที่ปิดประกาศ ๑๕ วัน (มติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ข้อกาหนดปิดประกาศ ๑๕ วัน
(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สามารถดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และเปิดโอกาสการพัฒนาในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นควรให้ยกเลิกข้อห้าม
(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ตามผลการประชุมประชาชนรายอาเภอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้ า นผั ง เมื อ ง มี ความเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ น ชอบการขอยกเลิ กข้ อ ก าหนด
(๕) การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย โดยให้ ค งข้ อ ก าหนด (๕) การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัยไว้ตามเดิม
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนด (๕) การจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อการ
อยู่อาศัย ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๑.๔ ขอปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
จากข้อกาหนดเดิม
เฉพาะที่ เป็ นของรัฐให้ใช้ ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กั บ นั น ทนาการการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ า นั้ น
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อนั นทนาการหรือเกี่ ยวข้องกับนันทนาการ การรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรร
ที่มีความสูงของอาคาร ไม่เกิน ๑๒ เมตร การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเท่านั้น
การวัดความสูงของอาคารตามวรรคสอง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ างถึ งยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด สาหรับที่ดินบริเวณริมทะเลและรอบเกาะทุกเกาะในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
เข้ าไปในทะเล ให้ ใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ แหล่ งนั น ทนาการ การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
แหล่ งพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ หรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าที่เป็นของรัฐ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๓ และหมายเลข
๔.๖ ถึงหมายเลข ๔.๑๐ ให้ เป็ นไป ดังต่อไปนี้ ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง
เพื่ อการคมนาคมขนส่ งทางน้ า การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการที่ เป็ นของรั ฐ
อาคาร อุปกรณ์ท่อสูบน้ าและท่อน้ าทิ้งสาหรับการผลิตน้าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อ
สาหรับการส่งกระแสไฟฟ้าหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 150 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคาร
ไม่เ กิน ๑๒ เมตร และใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นได้ ไม่ เกิ นร้อยละยี่ สิ บของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ น
ขออนุ ญ าต การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ปการ หรื อสาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคาร
ทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
ที่ดิ นซึ่ งเป็ นของรัฐให้ใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นเพื่ อนั นทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็ น เจ้าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เท่านั้น
ที่ดิน ประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๒ และหมายเลข ๔.๔ ให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
ที่ดินซึ่งเป็ นของรัฐ ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กั บ นั นทนาการ การรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม โรงงานบ าบั ดน้ าเสี ยรวมของชุ มชน
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็ น เจ้าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ซึ่ งมิ ใช่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น ที่ มี ค วามสู งของอาคารไม่ เกิ น ๑๒ เมตร การวัด ความสู ง
ของอาคาร ให้ วั ดจากระดับ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้างถึ งพื้ น ดาดฟ้ า ส าหรับ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๕ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้
ที่ดินซึ่งเป็ นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้า
ที่เป็นของรัฐ อาคาร อุปกรณ์ ท่อสูบน้า และท่อน้าทิ้งสาหรับการผลิตน้าประปา อาคาร
อุปกรณ์ ท่อ สาหรับการส่งกระแสไฟฟ้า หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์ เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่
การจัดสรรที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้ วัดจากระดับ
พื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงยอดผนั งของชั้นสูงสุดและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ไม่เกินร้อยละยี่สิ บ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต หรือประกอบกิจการการท่องเที่ยวเท่านั้น

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 151 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่กาหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มี พื้ น ที่ บ างส่ ว นที่ อ ยู่ ในผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนเกาะพะงัน (หมายเลข ๔.๒ และ ๔.๔)
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย (หมายเลข ๔.๕) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า (หมายเลข ๔.๑)
ซึ่งมีข้ อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ที่ แ ตกต่ างกั น เช่น การก่ อสร้า งท่ าเที ยบเรือ
ความสูงอาคาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงจาเป็นต้องแยกบริเวณ เพื่อให้ข้อกาหนด
ของผั งเมื อ งรวมจั งหวัด มี ความสอดคล้ อ งกั บ ข้อ ก าหนดผั งเมื องรวม และเพิ่ มเติ ม
ให้ ส ามารถรองรับ การประกอบกิจ การของภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อประปา ท่อเคเบิ้ลใต้น้า เนื่องจากมีความจาเป็นที่จะต้อง
อนุญาตให้ดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดที่ ดิน ประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั น ทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ

๓.๑.๕ ขอปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบารุงป่าไม้
สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ าล าธาร และธรรมชาติ อื่ น ๆ ไว้ เพื่ อ ความสมดุ ล ของระบบนิ เวศ
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม หรื อการอยู่ อาศั ยประเภทบ้ านเดี่ ยวซึ่ งมิ ใช่
การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง
ดูแลรักษาหรือบารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี แ ละกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป่ า ไม้ การสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ องกั บเกษตรกรรม การท่ องเที่ ยว
เชิ งอนุ รักษ์ หรื อการอยู่ อาศัยประเภทบ้ านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจั ดสรรที่ดินโดยมี ความสู ง
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 152 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพิ่ ม ขนาดอาคารให้ ป ระชาชนที่ มี ที่ ดิ น อยู่
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) สามารถดาเนินการได้มากขึ้น
จากเดิม ซึ่งเป็นไปตามผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
และเนื่ องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินประเภทดังกล่ าว มีการถือครองที่ดิน
แปลงขนาดเล็ก ซึ่งผังฉบับเดิมได้ควบคุมความสูงอาคารไว้แล้ว หากให้ดาเนินการ
ในขนาดอาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ก็อาจกระทบต่อประชาชนที่ถือครองที่ดิน
แปลงเล็ก ประกอบกอบกับพื้นที่มีโอกาสพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก จึงควรอนุญาตให้ดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๑.๖ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
จากข้อกาหนดเดิม
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า การประมง การส่งเสริมการประมง
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมชายฝั่งทะเล และระยะขนาน ๑,๐๐๐ เมตร
กับ แนวชายฝั่ งเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุ ย และอ่าวบ้ านดอน ให้ ใช้ ประโยชน์
เพื่อการประมง การส่งเสริมการประมง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับ การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์เท่านั้ น ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณที่กาหนดเป็นที่จับสั ตว์น้า
ประเภทที่รักษาพืชพันธุ์
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ หมายเลข ๖.๒
หมายเลข ๖.๕ และหมายเลข ๖.๗ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
๑) ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ของรั ฐ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า
การประมง การส่งเสริมการประมง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือสาธารณประโยชน์
การคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณู ปโภคที่เป็นของรัฐ อาคาร อุปกรณ์
ท่อสูบน้าและท่อน้าทิ้งสาหรับการผลิตน้าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อ สาหรับการส่ง
กระแสไฟฟ้า เท่านั้น
๒) ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประมง การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใ ช่การจัดสรร
ที่ดินโดยมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจาก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ระดับ พื้ น ดิน ที่ก่อสร้างถึงพื้น ดาดฟ้ า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้น หยาให้ วัดจาก
ระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง ของชั้ น สู ง สุ ด และขนาดพื้ น ที่ อ าคารไม่ เกิ น
๓๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๖.๓ และ ๖.๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การประมงชายฝั่ ง
การคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภคที่เป็นของรัฐ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๖.๖ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การประมงชายฝั่ง การคมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภคที่เป็นของรัฐ
อาคาร อุปกรณ์ ท่อสูบน้าและท่อน้าทิ้งสาหรับการผลิตน้าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อ
สาหรับการส่งกระแสไฟฟ้าหรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่ อ งจากที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ การรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ที่กาหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่บางส่วน
ที่อยู่ในผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน (หมายเลข ๖.๓ และ ๖.๔) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย
(หมายเลข ๖.๖) ผัง เมือ งรวมชุม ชนเกาะเต่า (หมายเลข ๖.๑ และ ๖.๒) ซึ่งมี
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น การก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ ความสูง
อาคาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงจาเป็นต้องแยกบริเวณ เพื่อให้ข้อกาหนด
ของผั งเมืองรวมจั งหวัด มีความสอดคล้ องกับข้อกาหนดผั งเมืองรวม และเพิ่ มเติม
ให้ ส ามารถรองรั บ การประกอบกิจการของภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อประปา ท่อเคเบิ้ลใต้น้า เนื่องจากมีความจาเป็นที่จะต้อง
อนุญาตให้ดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน โดยเขี ย นข้ อ ห้ า มโรงงาน
อุตสาหกรรมในข้อกาหนดแทนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภั ย ในการด าเนิ น งาน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้ งนี้ ในที่ ดิ น บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๑ ยกเว้นให้ประกอบกิจการโรงงานลาดับที่ ๔๙ โรงงานลาดับที่ ๕๐ (๔)
โรงงานลาดับที่ ๘๙ โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานลาดับ ที่ ๓ (๑) โรงงานลาดับที่ ๕๗ (๑) โรงงานลาดับที่
๘๘ ที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์และถ่านหิน และโรงงานลาดับที่
๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่ น นอกเหนื อ จาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่ มี ระบบ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เพื่ อให้ มี ความยื ดหยุ่ นในการใช้ ที่ ดิ นในแต่ ละ
ประเภทมากขึ้น จึงควรกาหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพื้นที่นั้น ๆ
เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงาน
บางประเภทหรือบางชนิด ที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
๑. ให้กาหนดห้ามโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพิ่มเติมจากเดิม
ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ตามผลที่ ได้ จ ากการประชุ ม รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของประชาชนรายอาเภอ จานวน ๑๔ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ โรงงานล าดั บ ที่ ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๒), ๒๙, ๓๐, ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕),
๕๘ (๒), ๕๘ (๕), ๕๙ และโรงงานลาดับที่ ๖๐
๒. ให้ ส ามารถท าโรงงานล าดั บ ที่ ๙๒ โรงงานห้ อ งเย็ น เฉพาะที่ ใช้
แอมโมเนี ยเป็ น สารท าความเย็ น ในบริเวณที่ ๑.๑๓ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
เนื่ อ งจากในผั งเมื อ งรวมเมื อ งพุ น พิ น มี ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า
ที่สามารถดาเนินการเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าวได้
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๗ (๑) (๔)
โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๘๘ ที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์
และถ่านหิน
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ ล ะประเภทมากขึ้ น จึ งควรก าหนดข้ อ ห้ ามเฉพาะเรื่อ งที่ เป็ น ปั ญ หากระทบ
ต่ อ พื้ น ที่ นั้ น ๆ เนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การโรงงาน มี ก ฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงาน
เป็ น เครื่อ งมือ ในการควบคุม ดูแล การป้ องกัน เหตุเดื อดร้อนราคาญ และอัน ตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้าม
เฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งและมี ม ลพิ ษ สู ง ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ อ พื้ น ที่
โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
ให้กาหนดห้ามโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพิ่มเติมจากเดิมในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) ตามผลที่ ได้ จากการประชุม รับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของประชาชนรายอาเภอ จานวน ๑๒ ประเภทหรือชนิดโรงงาน มีรายละเอียด ดังนี้
โรงงานลาดับที่ ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๒), ๒๙, ๓๐, ๕๐ (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙
และโรงงานลาดับที่ ๖๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กาหนดข้อห้ามโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เพิ่มเติมจากเดิมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รายอาเภอ จานวน ๑๒ ประเภทหรือชนิ ดโรงงานมีรายละเอียด
ดั งนี้ โรงงานล าดับ ที่ ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๒),๒๙ , ๓๐,
๕๐ (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙ และโรงงานลาดับที่ ๖๐

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่งน้า โดยกาหนดเฉพาะแม่น้า
สายสาคัญของจังหวัด ส่วนแหล่งน้าอื่น ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยมีข้อกาหนด ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าตาปี คลองพุ ม ดวง ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าและคลอง ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่ง ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่ น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า
ล าคลอง หรื อ แหล่ งน้ าสาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ า ง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าตาปี แม่ น้ าพุ ม ดวง คลองศก
หรือคลองอิปั น ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าตาปี
แม่น้าพุมดวง คลองศก หรือคลองอิปัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
๓.๓.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า
ล าคลองหรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ า ง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ไม่ ก าหนดข้ อ ก าหนด (เนื่ อ งจากแม่ น้ าสายหลั ก ไม่ ไหลผ่ า นที่ ดิ น
ประเภทดังกล่าว)
๓.๓.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่งน้า โดยกาหนด
เฉพาะแม่น้ าสายส าคัญ ของจั งหวัด ส่ วนแหล่ งน้าอื่น ๆ ให้ ใช้บั งคับตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าตาปี คลองพุ ม ดวง ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ของแม่น้ าและคลอง ไม่ น้ อยกว่า ๑๕ เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า
ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ า ง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าตาปี แม่น้าพุมดวง คลองศก หรือ
คลองอิ ปั น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ าตาปี
แม่น้าพุมดวง คลองศก หรือคลองอิปัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองศก หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าตาปี แม่ น้ าพุ ม ดวง คลองศก
หรือคลองอิปั น ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าตาปี
แม่น้าพุมดวง คลองศก หรือคลองอิปัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม อ่ างเก็ บ น้ าเขื่ อ นรั ช ประภา ให้ มี ที่ ว่ าง
ตามแนวขนานริมอ่างเก็บน้าเขื่อนรัชประภา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข เดิมได้มีการกาหนดที่ว่างริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ สายหลั ก เป็ น ระยะ ๑๕ เมตร และแม่ น้ า ล าคลอง
นอกเหนือจากนั้นทุกสาย กาหนดเป็นระยะ ๖ เมตร ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของพื้นที่และต้องการรักษาสภาพลาน้า จึงกาหนดให้มีการแก้ไขข้อกาหนด
ที่ว่างระยะ ๑๕ เมตร เฉพาะแหล่งน้าสายสาคัญภายในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ปรับปรุ งข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่ งน้ า โดยกาหนดเฉพาะแม่น้ า
สายส าคั ญ ของจั งหวั ด ส่ ว นแหล่ งน้ าอื่ น ๆ ให้ ใช้ บั ง คั บ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ย วกับที่ ว่างจากแหล่งน้ า
โดยกาหนดเฉพาะแม่น้าสายสาคัญของจังหวัด ส่วนแหล่งน้าอื่น ๆ
ให้ใช้บังคับ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
๓.๔ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากถนน โดยกาหนดเฉพาะถนน
สายสาคัญของจังหวัด ส่วนถนนสายอื่น ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
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เรื่อง/มติ
๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ หมายเลข ๔๔
หมายเลข ๔๐๗ หมายเลข ๔๑๗ และหมายเลข ๔๒๐ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๑๗ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๒๐ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๐๙
และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๑๑๔ ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
๓.๔.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร”
๓.๔.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ หมายเลข ๔๑
และหมายเลข ๔๑๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๑๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๙ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
๓.๔.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน)
จากข้อกาหนดเดิม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผ ลในการขอแก้ ไข เดิม ได้ มีก ารก าหนดที่ ว่างริมถนนสายหลั ก
เป็นระยะ ๑๕ เมตร เพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนและให้สอดคล้อง
กั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง จึ ง ก าหนดให้ มี ก ารแก้ ไ ขข้ อ ก าหนดที่ ว่ า งตามความเหมาะสม
และตามผลการสัมมนา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากถนน โดยกาหนดเฉพาะถนนสาย
สาคัญของจังหวัด ส่วนถนนสายอื่น ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ที่ ว่ า งจากถนน
โดยกาหนดเฉพาะถนนสายสาคัญของจังหวัด ส่วนถนนสายอื่น ๆ
ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดิ น ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่ วง)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับคลังน้ามันและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
๓.๕.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๔) คลั งก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๑๑
(๕) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่ายยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๑๑
๓.๕.๒ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คลั ง น้ ามั น และคลั ง ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
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จากข้อกาหนดเดิม
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน ๕๐๐
ตารางเมตร สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง และต้องมี ระยะห่ างจากเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
๓.๕.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน)
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๒) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ และสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการ
น้ ามั น ประเภท ก สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น ประเภท ข สถานี บ ริก ารน้ ามั น ประเภท ค
ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับข้อกาหนดให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
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เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คลั งน้ ามั น และคลั งก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่ งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับคลังน้ามันและคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ ดิน ประเภทอนุรั กษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
๓.๖ ขอปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อกาหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๖.๑ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
- ไม่มีข้อกาหนด
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ตามกฎหมายว่ าด้ วยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อ ให้ เกิด ความครอบคลุ ม ในการใช้ บั งคั บ
ในพื้นที่ที่มีเขตปฏิรูปที่ดิน
๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อการปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมที่ อ ยู่ ใ นที่ ดิ น ประเภทนี้ ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้บังคับ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

14.

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล
ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนการนาเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ซึ่ ง ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๕๖ อนุ มั ติ ให้ ถ อนร่ าง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่ โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็ น ที่ ๑ การขอปรั บ ปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต จ านวน
๗ ประเด็นย่อย
๑. ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๖ บริเวณ และขอปรับปรุง
ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๒ บริเวณ
๑.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เป็นพื้นที่ชุมชนและพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณสองฟากตามแนว
ถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ พื้นที่ตาบลย่านซื่อ อาเภอควนโดน
และตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ในพื้นที่
ตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมืองสตูล ตาบลท่าแพ ตาบลท่าเรือ และตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ
และตาบลละงู อาเภอละงู สภาพพื้นที่มีอาคารพักอาศัย อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
และอาคารพาณิช ยกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศยกฐานะเป็ นเทศบาล จึงควรเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยกาหนด
พื้นที่ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๑.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข ๓.๔ บางส่ วน (ผั งเดิ ม) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ บางส่วน
(ผั งเดิม) เป็ น การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู ) บริเวณหมายเลข ๑.๓
(ผั ง ปรั บ ปรุ ง ) (บริ เวณต าบลควนกาหลง อ าเภออุ ใดเจริ ญ อ าเภอควนกาหลง
ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนควนกาหลง) จานวน ๕,๑๕๐.๐๕ ไร่ (๘.๒๔ ตร.กม.)

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.5
หน้า 77 - 102
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เรื่อง/มติ
๑.๑.๒ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓ บางส่วน
(ผั งเดิ ม) เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) บริ เวณหมายเลข ๑.๕
(ผังปรับปรุง) (สามแยกนิคม บริเวณตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนาน
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร จานวน ๒,๙๐๐.๙๓ ไร่
(๔.๖๔ ตร.กม.)
๑.๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ บางส่วน
(ผังเดิม) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔
บางส่วน (ผังเดิม ) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๔
(ผังปรับปรุง) (บริเวณตาบลละงู อาเภอละงู) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร จานวน ๓,๐๐๕.๓๙ ไร่ (๔.๘๑ ตร.กม.)
๑.๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข ๓.๔ บางส่ วน (ผั งเดิ ม) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและ เส้ น ทแยงสี เขี ยว) และบริ เวณหมายเลข ๔.๔
บางส่วน (ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๖ (ผังปรับปรุง) (บริเวณตาบลแป-ระ ตาบลท่าเรือ และตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ)
และบริ เวณหมายเลข ๑.๘ (ผั งปรั บปรุ ง) (บริ เวณต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมื องสตู ล )
ที่ซึ่งเป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร
จานวน ๑๐,๗๘๒.๓๑ ไร่ (๑๗.๒๕ ตร.กม.)
๑.๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางส่วน
(ผั งเดิม) เป็ น การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๙
(ผังปรับปรุง) (ชุมชนย่านซื่อ บริเวณตาบลย่านซื่อ อาเภอควนโดน) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนาน
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร จานวน ๙๑๗.๘๑ ไร่
(๑.๔๗ ตร.กม.)
๑.๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางส่วน
(ผังเดิม) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖
บางส่วน (ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๑๐ (ผังปรับปรุง) เขตผังเมืองรวมชุมชนฉลุง และหมายเลข ๑.๑๑ (ผังปรับปรุง)
เขตเทศบาลตาบลคลองขุด (บางส่วน) จานวน ๔๙,๗๓๑.๘๑ ไร่ (๗๙.๕๗ ตร.กม.)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้ง ๖ บริเวณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๑) ไม่ เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ตามแนวยาวกั บ ถนนสายหลั ก คื อ ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๔๐๖ ได้ แก่ บริเวณ
หมายเลข ๑.๕ และหมายเลข ๑.๙ และทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๔๑๖ ได้แก่
บริเวณหมายเลข ๑.๔ หมายเลข ๑.๖ และหมายเลข ๑.๘ เนื่อ งจากการกาหนด
ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) เป็นแนวยาวขนานกับแนวถนนสายหลัก ไม่เหมาะสม
ในการชี้นาการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการคมนาคมขนส่ง
และการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อีกทั้งข้อกาหนดที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ให้ ใช้ ประโยชน์ เพื่ อการอยู่ อาศั ยได้ มากเพี ยงพออยู่ แล้ ว
(ไม่เห็นชอบหัวข้อที่ ๑.๑.๒ ถึง ๑.๑.๕)
๒) ไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๓ (ศูนย์กลางชุมชนควนกาหลง) เขตเทศบาลตาบลคลองขุดบางส่วน และให้สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล จัดเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบการเป็นชุมชน แต่ละประเภท
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และจัดทาแผนที่
แสดงข้ อจ ากัด และศั กยภาพของพื้ นที่ บ ริเวณดังกล่ าวเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ชี้แ จงเหตุผ ล
ในการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) (ไม่เห็นชอบหัวข้อที่ ๑.๑.๑)
๓) เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางส่วน
(ผั งเดิ ม) และที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริเวณหมายเลข ๓.๖
บางส่วน (ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๑๐ (ผังปรับปรุง) เขตผังเมืองรวมชุมชนฉลุง และหมายเลข ๑.๑๑ (ผั งปรับปรุง)
เขตเทศบาลตาบลคลองขุดบางส่วน (เห็นชอบหัวข้อที่ ๑.๑.๖)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางส่วน (ผังเดิม) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เ วณ หมายเลข ๓.๖
บางส่ วน (ผั งเดิ ม ) เป็ น การใช้ ประโยชน์ ที่ ดินประเภทชุ มชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ (ผังปรับปรุง) เขตผังเมืองรวม
ชุมชนฉลุง และหมายเลข ๑.๑๑ (ผังปรับปรุง) เขตเทศบาล
ต าบลคลองขุ ด บางส่ ว น ตามหั ว ข้ อ ที่ ๑.๑.๖ ที่ เสนอมา
นอกนั้ น ให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามเดิม
ตามความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๑.๒ ขอปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จานวน ๒ บริเวณ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง ได้ มี แ ผนงาน
การวางและจัดทาผังชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสตูลจะต้องดาเนินการวางและจัดทา
ผังชายแดน ได้แก่
- ผังเมืองรวมชุมชนวังประจัน กาหนดไว้อยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
- ผังเมืองรวมชุมชนตามะลัง กาหนดไว้อยู่ในที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษา
สภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) บางส่วน และอยู่ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บางส่วน (องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล
กาหนดเป็ นที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) หมายเลข ๒.๑๒ บางส่ วน
(ผังปรับปรุง)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื อ งรวมจั งหวัด สตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น สอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๒ บริเวณ
ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนวังประจัน และผังเมืองรวมชุมชนตามะลัง
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) ๒ บริ เ วณ ได้ แ ก่ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนวั ง ประจั น
และผังเมืองรวมชุมชนตามะลัง ตามที่เสนอ

๒. ขอยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากได้ มี ก ารปรั บ ปรุงข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยกาหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรม
ที่มีผลกระทบรุนแรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท ดังนั้น
การดาเนินการอุตสาหกรรมจึงสามารถดาเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) ตามที่เสนอ

๓. ขอยกเลิ กที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม (สี เขี ยวมี กรอบ
และเส้นทแยงสีน้าตาล)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกาหนดการใช้พื้นที่
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในงานผังเมืองรวมจังหวัด โดยเขียนไว้ในข้อกาหนดแทน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สี น้ าตาล) และเขี ยนข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการปฏิ รูปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมเพิ่ มเติ มไว้
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กที่ ดิ นประเภทปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) และให้เขียนข้อกาหนด
เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มเติมไว้ในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท
๔. ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
๔.๑ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรั กษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขีย วอ่อน) เป็ น ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่ อน) เป็ น ที่ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สีเขี ยวอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๔.๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากยกเลิ ก การก าหนดที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ดังนั้ น จึงเปลี่ ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
บริเวณโดยรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
ระยะ ๓๐ เมตร เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภท
ที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณที่ล้อมรอบการใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๖.๑ ๖.๒
และ ๖.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

๕. ขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากปัจจุบันสภาพพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่บางส่วนใช้เพื่อทาการเกษตร และมีการปลูกสร้างอาคาร
ที่อยู่อาศัย มีชุมชนเกาะกลุ่มรวมตัวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น ที่มีความ
ต้องการให้ปรับเปลี่ยน การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ป รึก ษาผั งเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็ น ชอบให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิ น
ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) เป็ นที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธาธิการและผั งเมื อง ไม่ เห็ นชอบให้ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงที่ ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) โดยให้ คงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) ไว้ ตามร่ างผั งฯ เดิ ม และเขี ยน
ข้ อก าหนดก ากั บ ให้ ส อดคล้ องกั บ การอนุ รั กษ์ ด้ วย เนื่ องจากที่ ดิ นบริ เวณดั งกล่ าว
เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร มีความอุดมสมบูรณ์ และพบว่าพื้นที่ชุมชนหลัก ๆ มีที่ตั้งอยู่
นอกพื้นที่ที่กาหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลง
ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว)
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากร่างกฎกระทรวง ฉบับปรับปรุง
(ฉบั บ ปิ ด ๑๕ วั น ) มิ ได้ มี การก าหนดที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) หากแต่มีการควบคุมที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม โดยก าหนดไว้ ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
โดยมี เกณฑ์ ระดั บ การควบคุ มไว้ ๓ ล าดั บ จึ งเห็ น ควรให้ น าที่ ดิ น ที่ มี ก ารควบคุ ม
การประกอบกิจกรรมมากที่สุด เปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ การกาหนดพื้นที่ให้คานึงถึงแหล่งต้นน้าลาธาร
และที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบการพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงที่ ดิ นประเภทอนุ รั ก ษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่กาหนด
ไว้ตามผังฉบับเดิม เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๖. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยง
สีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขาว) (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากเกาะหลี เป๊ ะ เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก
ของจังหวัดสตูล การกาหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ทาให้เป็นข้อจากัด
ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ยวอ่ อนและเส้ นทแยงสี ขาว) เป็ นที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมืองมีความเห็ น สอดคล้ องกัน คือ ไม่เห็ นชอบให้ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงที่ ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขียวอ่ อนและเส้ นทแยงสี ขาว) เป็ นที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) โดยให้กลับไป
กาหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ตามร่างผังฯ เดิม เพื่อให้มีข้อกาหนดใช้บังคับ
ตามกฎหมายป่าไม้ ส่วนการควบคุมการก่อสร้างจากระยะแนวชายฝั่งทะเล ให้สานักงาน
โยธาธิการและผังเมื องจั งหวัด สตู ล ไปรวบรวมข้ อมู ล เพิ่ มเติม และจั ดท าแผนภาพ
เปรี ย บเที ย บการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งจากระยะชายฝั่ ง ทะเลตามข้ อ ก าหนด
ของผังเมืองรวมจังหวัด และกฎกระทรวงควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีขาว) โดยให้กาหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ตามร่างผังฯ
เดิม เพื่อให้มีข้อกาหนดใช้บังคับตามกฎหมายป่าไม้

ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒.๑ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จาพวกที่ ๑
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และโรงงานลาดับที่ ๑๐๑
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียของชุมชน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนราคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะ
กาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถ
ดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
โรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานในที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๒.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑๒
จากข้อกาหนดเดิม
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จาพวกที่ ๑
และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๗ (๑) (๔)
โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่ อยของเสี ย มลพิ ษหรื อ สิ่ งใด ๆ ที่ มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงาน เป็ นเครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นความเดื อดร้ อนราคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้นที่โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้
สามารถดาเนินการได้ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
- โรงงานลาดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์
เฉพาะที่ ใช้ ส ารตั วท าละลายในการสกั ด เนื่ องจากในพื้ นที่ จั งหวั ดสตู ลมี พื้ นที่ ปลู ก
พืชเศรษฐกิจ คื อ ปาล์ มน้ ามัน ซึ่งเป็ นแหล่ งวั ตถุดิบส าคั ญ ดั งนั้นจึงควรอนุญาตให้ มี
การประกอบกิจการดังกล่าว ในการดาเนินงานให้ผู้ประกอบการก่อสร้างโรงงานให้เป็น
ไปตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน เป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
- โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย
หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิต
ปุ๋ ย เคมี ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ แ อมโมเนี ย มไนเตรต หรื อ โปแตสเซี ย มคลอเรต เนื่ อ งจาก
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช เศรษฐกิ จ คื อ ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น และ
พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรอนุญาตให้มีการประกอบกิจการดังกล่าว ในการดาเนินงาน
ให้ ผู้ ป ระกอบการก่อสร้างโรงงานให้ เป็น ไปตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภั ย
ในการดาเนินงาน เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
- โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) การบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความจาเป็น
ในการให้ บริ การแก่ ชุ มชน ส าหรั บในการก่ อสร้างโรงงานบรรจุ ก๊ าซต้ องปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมทั้งดาเนินการจัดทา
มาตรการคุ้ มครองความปลอดภั ย ในการด าเนิ น งานเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
- โรงงานล าดั บ ที่ ๙๒ ห้ อ งเย็ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ชุ ม ชนบางแห่ ง
ในจังหวัดสตูลมีลักษณะพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ บริเวณอาเภอทุ่งหว้า
อ าเภอละงู อ าเภอท่า แพ และอ าเภอเมือ งสตูล ที ่ซึ ่ง มีก ารประกอบกิจ การ
อุตสาหกรรมประมงจึงมีความจาเป็นอนุญาตโรงงานห้องเย็น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, และ ๒.๑๒
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙,
๒.๑๐, และ ๒.๑๒ ตามที่เสนอ
๒.๑.๓ ขอปรั บ ปรุ งข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
จากข้อกาหนดเดิม
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จาพวกที่ ๑
และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานล าดั บ ที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่
โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงานเป็ นเครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นความเดื อดร้อนราคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนด
ห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับ ปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงาน ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
บริเวณที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑,
๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕, และ ๒.๑๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔,
๒.๑๕, และ ๒.๑๖
๒.๑.๔ ขอปรั บ ปรุ งข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๗
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จาพวกที่
๑ และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕
หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๗ ดังนี้
(๑) โรงงานตามทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมการกระจายตัวของโรงงานไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ต้นน้าและพื้นที่รับประโยชน์จากฝาย คลองส่งน้าชลประทาน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรงงาน ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว)
บริเวณหมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๗
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕ หมายเลข
๒.๖ และหมายเลข ๒.๗ ตามที่เสนอ

๒.๒ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิ ง
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภ ทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพ แวดล้ อ ม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมแต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่าย
ก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิ งเพื่อจาหน่ ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลั กษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทห้ อ งบรรจุ และสถานที่ เก็ บ รั ก ษา
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น
เชื้อเพลิง
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวัด สตู ล กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังน้ามันและคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลัง
น้ามัน และคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 173 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๒.๒.๒ ขอเพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง
การประกอบกิจการก๊าซปิ โตรเลี ยม โดยปรับข้อกาหนดให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้วย
การควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ในบริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒, ๒.๑๓,
๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖ ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๓) คลั ง น้ ามั น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
เพื่อการจาหน่าย
(๔) คลังก๊าซปิ โตรเลี ยม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เพื่ อควบคุ มกิ จการคลั งน้ ามั น และคลั งก๊ าซ
ปิโตรเลียม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง การประกอบกิจการ
ก๊าซปิ โตรเลี ยม โดยปรับข้อก าหนดให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุ มน้ ามั น
เชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒,
๒.๓, ๒.๔, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
การประกอบกิ จ การก๊ า ซปิ โตรเลี ย ม โดยปรั บ ข้ อ ก าหนด
ให้ สอดคล้ องกั บกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ มน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง
ในที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ในบริ เวณ
หมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒,
๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
๒.๒.๓ ขอเพิ่ม ข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน เชื้อเพลิ ง
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ในบริเวณหมายเลข ๒.๕, ๒.๖, และ ๒.๗ ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิ โตรเลี ยม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมกิจการคลังน้ามัน และคลังก๊าซปิโตรเลียม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 174 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ มข้อห้ ามเกี่ย วกับ การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิ ง การประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข
๒.๕, ๒.๖, และ ๒.๗
มติที่ประชุม

เห็ น ช อ บ ให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการ
น้ ามั นเชื้ อเพลิ ง การประกอบกิ จการก๊ าซปิ โตรเลี ยม โดยปรั บ
ข้ อ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
น้ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ในบริเวณหมายเลข ๒.๕, ๒.๖, และ ๒.๗

๒.๒.๔ ขอเพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อกาหนดให้ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ ง ในที่ ดินประเภทอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมเพื่ อการท่องเที่ ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่มีการกาหนดที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิ โตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เพื่ อควบคุ ม กิจ การคลั งน้ ามั น และคลั งก๊ าซ
ปิโตรเลียม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับ
การประกอบกิ จการน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง การประกอบกิ จการก๊ าซปิ โตรเลี ยม โดยปรั บ
ข้อกาหนดให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง การประกอบกิ จ การก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย ม โดยปรั บ ข้ อ ก าหนด
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง ในที่ ดินประเภทอนุ รักษ์
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อการท่ อ งเที่ ย ว (สี เขี ยวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ขาว) เนื่ อ งจาก
ไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยง
สีขาว) เป็ น ที่ดิน ประเภทอนุ รั กษ์ส ภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 175 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิง การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อกาหนด
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ในที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
(สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ข าว) เนื่ อ งจากไม่ เห็ น ชอบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
และเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ)
ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยเพิ่มกิจกรรม
“เกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
จากข้อกาหนดเดิม
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชยกรรม สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบัน
ราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ด าเนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ การเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมได้ในชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) โดยเพิ่ ม กิ จกรรม
“เกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยเพิ่มกิจกรรม “เกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก
ตามที่เสนอ

๒.๔ ขอยกเลิกข้อห้าม “เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่ า ตามกฎหมายว่ าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า ”
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
การยกเลิกการห้ามกิจกรรมบางประเภทเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพื้นที่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 176 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ยกเลิ ก ข้ อห้ ามเรื่ อ งการเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๒.๕ ขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่เก็บวัตถุไวไฟวัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ
หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ซึ่งในข้อกาหนดเดิม
ไม่ได้ห้ามไว้ โดยมีข้อห้าม ดังนี้
(๖) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสถานที่เก็บ
วัตถุไวไฟเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ สถานที่ เก็ บ วั ต ถุ ไวไฟ วั ต ถุ ร ะเบิ ด ได้ วั ต ถุ มี พิ ษ
หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บสถานที่ เก็ บวั ตถุ ไวไฟ วั ตถุ
ระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๒.๖ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เฉพาะที่ดิน ซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ส ภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้น ทแยงสีขาว) และขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
จากแนวชายฝั่ งทะเล ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
เพื่ อ การท่ องเที่ ย ว (สี เขี ย วมี กรอบและเส้ น ทแยงสี ข าว) จานวน ๓ ประเด็ น ย่ อ ย
ซึง่ เดิมไม่ได้กาหนดไว้ โดยมีขอ้ กาหนด ดังนี้
๒.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้กาหนดไว้
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหัวกะหมิง ป่ากุปัง ป่าปุโล้ต
และป่าควนบ่อน้า และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน ตอนที่ ๕ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ
ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ ดินเพื่ อการสงวนและคุ้มครอง ดู แล รักษา หรือบ ารุงป่ าไม้ สั ตว์ป่ า
ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่ าไม้ การสงวนคุ้มครองสั ตว์ป่ า และการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติเท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้อ กาหนดเกี่ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 177 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๒.๖.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ที่ดิ น ประเภทนี้ ในเขตอุ ทยานแห่ งชาติ และเขตป่าสงวนแห่ งชาติ
เฉพาะที่ดิน ซึ่งเป็ น ของรัฐ ให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดู แลรักษา
หรื อ บ ารุ ง ป่ า ไม้ สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ าล าธารและทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อสงวนและเก็บรักษาที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบการขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดิน ซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อการท่ อ งเที่ ย ว (สี เขีย วมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีขาว)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพิ่ม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ
เฉพาะที่ ดิน ซึ่งเป็ น ของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ส ภาพแวดล้ อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจากไม่เห็นชอบการขอ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เ ขี ย วอ่ อ นและเส้ น ทแยงสี ข าว )
(บริ เวณเกาะหลี เป๊ ะ ) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

ไม่ เห็น ชอบให้ เพิ่ มข้ อกาหนดเกี่ยวกับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น
ในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ เขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เฉพาะที่ ดิ น
ซึ่ ง เป็ น ของรั ฐ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป ระเภทอนุ รั ก ษ์
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม เพื่ อ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (สี เขี ย ว มี ก รอ บ
และเส้ น ทแยงสี ข าว) เนื่ อ งจากไม่ เ ห็ น ชอบการขอแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงที่ ดิ น ประเภท อนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เ ขี ย วอ่ อ น
และเส้นทแยงสีขาว (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ) เป็น ที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (สี เ ขี ย วมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการกาหนดที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (สี เ ขี ย วมี ก รอบ
และเส้ น ทแยงสี ข าว) ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๒.๖.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
ขอเพิ่มเติมข้อกาหนด ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินจากแนวชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริ ม ชายฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องชายฝั่ งทะเลไม่ น้ อ ยกว่ า ๕๐ เมตร เว้ น แต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งอาคารถึ ง ส่ ว นที่ สู ง ที่ สุ ด ของอาคาร
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด ยกเว้นโครงสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณูปโภค
(๒) ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในระยะเกิ น กว่ า ๑๐๐ เมตร จากแนว
ชายฝั่งทะเล ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร
การวัด ความสู ง ของอาคารให้ วัดจากระดับ พื้ นดิ นที่ ก่อสร้างอาคารถึงส่ วนที่ สู งที่สุ ด
ของอาคาร สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด ยกเว้นโครงสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณูปโภค
(๓) ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในระยะเกิ น กว่ า ๑๒๐ เมตร จากแนว
ชายฝั่งทะเล ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
การวัดความสูงของอาคารให้ วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุ ด
ของอาคาร สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด ยกเว้นโครงสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและผ่อนปรนการบังคับใช้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากแนวชายฝั่ ง ทะเล ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพิ่ม
ข้อ ก าหนดในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากแนวชายฝั่ งทะเลในที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ข าว) เนื่ องจาก
ไม่เ ห็น ชอบการขอแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงที่ดิน ประเภทอนุรัก ษ์ป่า ไม้ (สีเ ขีย วอ่อ น
และเส้นทแยงสีขาว) (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการกาหนดที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
จากแนวชายฝั่งทะเลในที่ดิน ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจาก

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 179 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ไม่เห็นชอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เ ขี ย วอ่ อ นและเส้ น ทแยงสี ข าว) (บริ เ วณเกาะหลี เ ป๊ ะ )
เป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ องเที่ ย ว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการกาหนด
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๗ ขอเพิ่ มข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทสงวนไว้
เพื่ อ รั ก ษาสภาพป่ า ชายเลน (สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี เทา) ซึ่ งในข้ อ ก าหนดเดิ ม
ไม่ได้กาหนดไว้ โดยมีข้อกาหนดดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่มีการบังคับใช้เฉพาะ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ ก ษาผั ง เมื องรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ย วอ่อ นมีเส้ น ทแยงสี ข าว) และที่ ดิน ประเภทสงวนไว้เพื่ อรักษา
สภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี ข าว) และที่ ดิ น ประเภทสงวนไว้
เพื่ อรั ก ษาสภาพป่ า ชายเลน (สี เขีย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยงสี เทา)
ตามที่เสนอ

๒.๘ ขอเพิ่ มและปรั บปรุ งข้อห้ ามเกี่ยวกั บโรงแรม ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๒.๘.๑ ขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ
๒.๑๒ ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้ โดยมีข้อห้ามดังนี้
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการ
ประเภทอาคารเดี่ยวและมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมกิจการประเภทโรงแรม โดยให้ปฏิบัติ
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
๒.๘.๒ ขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑,
๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖ ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้ โดยมีข้อห้ามดังนี้
“โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมกิจกรรมประเภทโรงแรม ไม่ให้กระจายตัว
เข้าไปในบริเวณพื้นที่เพื่อการเกษตรและมีทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การทาเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึกษาผั งเมือ งรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบการขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๒
และบริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข
๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๒ และบริ เวณหมายเลข ๒.๓,
๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖

๒.๙ ขอปรั บปรุ งข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการจั ดสรรที่ ดิ น ในที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
๒.๙.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข
๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑๒
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบ
อุตสาหกรรม
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรม เว้นแต่เป็นการประกอบ
กิจการที่มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการประกอบ
กิจการที่มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมขนาดกิจกรรมการจัดสรรแต่ละประเภท
ไม่ให้มีขนาดใหญ่และไม่ให้กระจายตัวเข้าไปในบริเวณพื้นที่เพื่อการเกษตร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็ น ชอบให้ ปรั บ ปรุ งข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข
๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑๒ ตามที่เสนอ

๒.๙.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข
๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
จากข้อกาหนดเดิม
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบ
อุตสาหกรรม
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับปรุงถ้อยคาให้มีความชัดเจน เรื่องประเภท
ของการจัดสรรที่ดินแต่ละประเภท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการจั ดสรรที่ ดิ นในที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓,
๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
ตามที่เสนอ

๒.๙.๓ ขอเพิ่มข้อห้ ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ซึ่งในข้อกาหนดเดิม
ไม่มีการกาหนดที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์สภาพแวดล้ อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขาว)
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมขนาดกิจกรรมการจัดสรรแต่ละประเภท
ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับพื้ นที่ ซึ่ งยั งมี ความเป็ นธรรมชาติ มี ทรัพยากรอุดมสมบู รณ์
ของเกาะหลีเป๊ ะให้มีความหนาแน่นต่า ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิด
การบุกรุกหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้ เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับ
การจั ดสรรที่ดิน ในที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ส ภาพแวดล้ อมเพื่ อการท่องเที่ ยว (สี เขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ในที่ดนิ ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 182 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เนื่องจาก ไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
และเส้ น ทแยงสี ข าว) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ)
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการจั ดสรรที่ ดิ น ในที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้ น ทแยงสี ข าว) ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๑๐ ขอเพิ่ ม ข้ อห้ ามเกี่ ย วกั บ การอยู่ อาศั ยหรือ ประกอบพาณิ ช ยกรรม
ประเภทอาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่ ตึกแถว อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔,
๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖ ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้
ห้ามไว้ โดยมีข้อห้ามดังนี้
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทตึกแถว”
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุด หรือหอพัก”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ กรรมที่ ไม่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่
และเพื่อต้องการสงวนรักษาพื้นที่ทาการเกษตร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ ตึกแถว อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑,
๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ห้ า มเกี่ย วกับ การอยู่ อาศั ย หรื อ ประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ตึกแถว
อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕,
๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕, และ ๒.๑๖

๒.๑๑ ขอเพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ย วกั บ การอยู่ อาศั ยหรื อประกอบพาณิ ช ยกรรม
ประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
ซึ่งในข้อกาหนดเดิมไม่ได้กาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ไว้
โดยมีข้อห้าม ดังนี้
(๙) การอยู่ อาศัย หรื อประกอบพาณิ ช ยกรรม ประเภทห้ องแถว ตึกแถว
หรือบ้านแถว

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 183 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
(๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุด หรือหอพัก
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมประเภทและปริมาณที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพื้นที่ซึ่งยังมีความเป็นธรรมชาติ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจังหวัด สตู ล เห็ น ชอบให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บ
การอยู่ อาศั ย หรื อประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทห้ องแถว ตึ กแถว หรือบ้ านแถว
อาคารชุ ด หรื อ หอพั ก ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ ม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)
กรมโยธาธิการและผั งเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่ อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่
อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารชุด
หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจากไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ์ป่ าไม้ (สีเขีย วอ่อนและเส้ นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ)
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบการขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารชุด
หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ข าว)
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๑๒ ขอปรับปรุงข้อข้อกาหนด ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงป่าไม้
สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ า ล าธาร และธรรมชาติ อื่ น ๆ ไว้ เพื่ อ ความสมดุ ล ของระบบนิ เวศ
และสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ ตามมติค ณะรัฐ มนตรีและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อ ง
กับ การป่ าไม้ การสงวน และคุ้มครองสั ตว์ป่ า และการส่ งเสริมและรัก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น”
“สาหรับที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบารุงป่าไม้
สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ า ล าธาร และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมหรือ เกี่ ย วข้อ งกั บ เกษตรกรรม
การอยู่อาศัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก”
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เพือ่ ต้องการสงวนและเก็บรักษาที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ
2. เพื่อปรับปรุงประเภทของการจัดสรรที่ดินแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ให้ตัดคาว่า “หรือเกี่ยวข้องกับการเกษตร” ออก
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๒.๑๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา)
จากข้อกาหนดเดิม
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยป่าชายเลนสาหรับที่ดินที่เอกชน
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม
“ส าหรั บ ที่ ดิ น บริ เวณหมายเลข ๘.๑ ในบริเวณที่ ดิ น ของบริษั ท สุ โ ขทั ย
ปิโตรเลียม จากัด จานวน ๑๙๖ ไร่ ๒ งาน ๔.๙ ตารางวา ตามบัญชีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
แนบท้ า ยกฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เป็ น คลั ง น้ ามั น ได้ โดยการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ให้ มีร ะยะถอยร่น ๓๐ เมตร โดยรอบภายในเขตที่ดินที่ครอบครอง
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และการขออนุ ญ าตประกอบกิ จการดั งกล่ าวจะต้ อ งไม่ ขั ด
หรือแย้งกับข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในบริเวณนี้”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบารุงป่าไม้
สัตว์ป่า ต้นน้า ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ไว้ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น”
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมหรือ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อาศั ย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก”
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เพื่อต้องการสงวนและเก็บรักษาที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ
2. เพื่อปรับปรุงประเภทของการจัดสรรที่ดินแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อข้อกาหนดที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษา
สภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) ตามที่เสนอ

๒.๑๔ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการขยายพื้นที่โรงงานซึ่งในข้อกาหนดเดิม
ไม่ได้กาหนดไว้ โดยมีข้อกาหนดดังนี้
“ข้อ ๑๒ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้
มีผ ลใช้บั งคับ และยั งประกอบกิจ การอยู่ ขยายพื้ นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลง
เดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ เป็ น แปลงเดี ย วกั น กั บ แปลงที่ ดิ น ที่ เป็ น ที่ ตั้ งของโรงงานเดิ ม
ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้
มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเจ้าของ
โรงงานเดิม อยู่ ก่อนวัน ที่ ผั งเมื องรวมนี้ มีผ ลใช้ บังคับ ทั้ งนี้ ไม่เกิน หนึ่ งเท่ าของพื้ น ที่
โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อควบคุมการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สตู ล กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั ง เมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบการขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการขยายพื้นที่โรงงาน ตามที่เสนอ โดยที่ดิน
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของให้ตัดคาว่า “หรือเกี่ยวข้องกับการเกษตร” ออก
มติที่ประชุม
15

เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การขยายพื้ น ที่ โ รงงาน
ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น
ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติ
ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... เพื่อนามา
ปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.6
หน้า 103 - 122
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เรื่อง/มติ
ประเด็น ที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๔
ประเด็นย่อย
๑.๑ ขอยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) ได้ปรับแก้ไขข้อกาหนดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้สามารถประกอบ
กิจการได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มากขึ้น
กว่ าผังเดิม จึ งไม่มีความจาเป็ น ต้องกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
๒) การกาหนดพื้นที่อุตสาหกรรม ควรจะกาหนดจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
หรือพื้นที่ที่รัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน
วางผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม่)
ผลการพิจารณา (ความเห็นต่างกัน)
ความเห็ นคณะที่ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดขอนแก่น เห็ นชอบให้ คงที่ดิ น
ประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า (สี ม่ วง) ในพื้ นที่ ๓ ต าบล ได้ แก่ ต าบลม่ วงหวาน
ตาบลกุดน้าใส อาเภอน้าพอง และตาบลโคกสูง อาเภออุบลรัตน์ ไว้ แต่ปรับข้อกาหนดให้มี
ความยืดหยุ่น โดยให้เพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน (เพิ่มสถานรับเลี้ยง
และสงเคราะห์เด็กกับคนชรา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาจากข้อกาหนดเดิม) สิ่งแวดล้อม
และไม่ให้กระทบต่อการดาเนินงานของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
กรมโยธาธิการและผั งเมือง และคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) และเห็ นชอบร่ างข้ อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่สานักงานโยธาธิการ
และผัง เมือ งจัง หวัด ขอนแก่น เสนอ ขอให้ปรับแก้ไขการเขียนข้อกาหนดในข้อห้าม
การจัดสรรที่ดินที่ไม่ได้ดาเนิน การโดยภาครัฐ โดยแก้ไขเป็น “ห้ ามการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อาศั ย หรื อเพื่ อ เกษตรกรรมที่ ไม่ ได้ ด าเนิ น การโดยภาครัฐ ” เพื่ อให้ เกิ ด
ความชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น และเพื่ อ ให้ ต รงตามเจตนารมณ์ ข องผู้ ว างผั ง โดยให้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้ปรับแก้ไขการเขียนข้อกาหนด
ในข้ อ ห้ า มการจั ด สรรที่ ดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การโดยภาครั ฐ
โดยแก้ ไขเป็ น“ห้ ามการจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อการอยู่ อาศั ย
หรือเพื่อเกษตรกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการโดยภาครัฐ ” ตามมติ
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งและคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๒ ขอยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน)
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) ได้ปรับแก้ไขข้อกาหนดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้สามารถประกอบ
กิจการได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ประกอบการอุตสาหกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ได้มากขึ้นกว่าผังเดิม จึงไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน)
๒) การกาหนดพื้นที่อุตสาหกรรม ควรจะกาหนดจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
หรือพื้นที่ที่รัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน
วางผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม่)
๓) ตามสภาพข้อเท็จจริง ไม่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ในพื้นที่ที่กาหนด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) โดยใช้ข้อกาหนดแทน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน)
โดยใช้ข้อกาหนดแทน ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเพิ่มที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่
ชุ่มน้ า (สี ฟ้ าทแยงขาว) ในเขตพื้ น ที่ ชุ่ มน้ าที่ มี ค วามส าคั ญ ระดั บ ชาติ ๒ แห่ ง ได้ แ ก่
๑) พื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า อาเภอบ้านไผ่ และ ๒) พื้นที่ชุ่มน้าห้วยเสือเต้น
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการกาหนดให้พื้นที่ชุ่มน้าห้วยเสือเต้น
และพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าแก่ งละว้ า ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ มี ค วามส าคั ญ ระดั บ ชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นที่ดินประเภทพื้นที่ชุ่มน้า เพื่อให้ มี
ความชัดเจนว่าเป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญ และต้องการอนุรักษ์ไว้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น
- ให้ ก าหนดพื้ น ที่ อ่ างเก็บ น้ าห้ ว ยเสื อเต้ น และแก่งละว้า เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้า (สีฟ้าทแยงขาว) เพื่อให้มี
ความชั ด เจนว่ า เป็ น แหล่ งน้ าที่ มี ค วามส าคั ญ และก าหนดให้ พื้ น ที่ ต าบลสะอาด
และต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง เป็ น พื้ น ที่ ห้ า มก่ อ สร้ า งโรงงานทุ ก ประเภท
โดยก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- ในระยะกั น ชน ๕๐ เมตร ซึ่ ง ก าหนดให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) นั้น มีระยะที่น้อยเกินไป
สาหรับการเป็นพื้นที่กันชนสาหรับพื้นที่ชุ่มน้า ดังนั้น ต้องการให้กาหนดระยะ ๑ - ๒
กิโลเมตร จากพื้นที่ชุ่มน้าเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้า (สีฟ้าทแยงขาว) โดยให้คง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ในเขตพื้นที่
ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับชาติ ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) พื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า อาเภอบ้านไผ่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 188 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
และ ๒) พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าห้ ว ยเสื อ เต้ น ไว้ ตามเดิ ม และให้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อห้ ามในข้ อ ก าหนด
เกี่ยวกับการกาหนดระยะเว้นว่างในระยะ ๑ กิโลเมตร จากเขตพื้นที่ ชุ่มน้า (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการพัฒนาในบริเวณ
พื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้า
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้า (สีฟ้าทแยงขาว)
โดยให้ ค งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อการรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ในเขตพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระดับชาติ ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) พื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า อาเภอบ้านไผ่
และ ๒) พื้ น ที่ชุ่มน้าห้วยเสือเต้น ไว้ตามเดิม และให้เพิ่มเติม
ข้ อห้ ามในข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการก าหนดระยะเว้ นว่ างในระยะ
๑ กิ โลเมตร จากเขตพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า (ตามมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการพัฒนา
ในบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้า ตามมติของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๔ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้สอดคล้องกับป่าตามการจาแนก
เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีฯ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับแนวเขตป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติ
ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้สอดคล้อง
กั บ ป่ า ตามการจ าแนกเขตการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรและที่ ดิ น ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง เป็ น
๑) ป่ าอนุ รั ก ษ์ (Zone C) ๒) ป่ าเพื่ อ เศรษฐกิ จ (Zone E) และ ๓) ป่ าที่ เหมาะสม
ต่อการเกษตรกรรม (Zone A)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดขอนแก่ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ยวอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับข้อมูลป่า ตามการจาแนกของกรมป่าไม้และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลป่า ตามการจาแนก
ของกรมป่ า ไม้ แ ละแนวเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯโดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกับ)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดขอนแก่ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้ควบคุมประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน โดยการกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) และให้ ควบคุ มประเภท
หรือชนิดของโรงงาน โดยการกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินแทน
ประเด็น ที่ ๓ การปรั บ ปรุ งข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จานวน ๘
ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับขนาดของอาคาร ความสูงของอาคาร
และที่ว่างสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน
๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ดังนี้
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้ใช้ได้ ดังต่อไปนี้
๑) การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดินให้ มีความสู งของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ นการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ขอนแก่ น เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง
ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิจ การอื่น ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยให้ แ ก้ ไขเป็ น “ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพื่อรองรับ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดเกี ่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์
ที่ดิน เพื่อกิจ การอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สีช มพู) โดยให้แ ก้ไ ขเป็น “ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจ การอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพื่อรองรับการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินให้ มีความสู งของอาคารไม่ เกิน ๑๒ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นที่ดินก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ างถึ งยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่
ในท้อ งที่ตาบลสาราญ ตาบลศิล า ตาบลแดงใหญ่ ตาบลบ้า นทุ่ม ตาบลบ้า นเป็ด
ตาบลบึ งเนี ย ม ตาบลพระลั บ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น ตาบลในเมื อง
ต าบลบ้ า นไผ่ ต าบลหั ว หนอง อ าเภอบ้ า นไผ่ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิ ล า
ตาบลโจดหนองแก ตาบลเก่างิ้ว ตาบลโสกนกเต็น และตาบลเมืองพล อาเภอพล”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ส่ งเสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
รวมทั้ งเพื่ อ ให้ เกิด ความยื ดหยุ่ น และสอดคล้ องกับ แนวทางการพั ฒ นาในปั จจุ บั น
ในท้ อ งที่ ต าบลที่ อ ยู่ โดยรอบผั งเมื อ งรวมเมื อ งขอนแก่ น ผั งเมื อ งรวมเมื อ งบ้ านไผ่
และผังเมืองรวมเมืองพล ซึ่งมีบทบาทในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ป รึก ษาผัง เมือ งรวมจังหวัด ขอนแก่น เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้เพิ่มตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น เข้าไป
ในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒ นาเพื่อรองรับโครงการศูนย์กระจายสินค้าของภาคเอกชน
และโครงการ Container yard ของภาครัฐ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ
การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อ กิจ การอื ่น ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภท ชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้เพิ่ม ตาบลท่าพระ ตาบลดอนหัน ตาบลบ้านหว้า
อาเภอเมืองขอนแก่น เข้า ไปในพื้น ที่ส่งเสริม การพัฒ นาเพื่อ รองรับ โครงการนิค ม
อุตสาหกรรม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ย วกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื ่อ กิจ การอื ่น ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภท ชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้เพิ่มตาบลท่าพระ ตาบลดอนหัน
ต าบลบ้ านหว้ า อ าเภอเมื องขอนแก่ น เข้ าไปในพื้ นที่ ส่ งเสริ ม
การพัฒนา เพื ่อ รองรับ โครงการนิค มอุต สาหกรรม ตามมติ
กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง และคณะอนุ กรรมการผั งเมือ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๑.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ มี ค วามสู งของอาคารไม่ เกิ น ๙ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิ ด การวัดความสูงของอาคารให้วัด ให้วัดจากระดับ พื้น ดิน ที่ก่อ สร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้าสาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมทั้ง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในปั จ จุ บั น
ในท้ อ งที่ ต าบลที่ อ ยู่ โดยรอบผั งเมื อ งรวมเมื อ งชุ ม แพ ซึ่ ง มี บ ทบาทในการรองรั บ
การขยายตัวของชุมชนเมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็ นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
ได้แก่ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่
๗ (๑) (๔) โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙
(๒) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) ที่ ไม่ มี ระบบวิ ธี ก ารควบคุ ม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอันตรายตามระดับ ความรุ นแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดขอนแก่ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๓.๒.๒ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ กิจการโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
ข้อห้ามที่เพิ่มเติมในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ในการดาเนิ น งาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับ ที่
๗ (๑) (๔) โรงงานลาดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานลาดับที่
๔๔ โรงงานลาดับ ที่ ๔๕ (๑) (๒) (๓) โรงงานลาดับที่ ๔๙ โรงงานลาดับที่ ๕๐ (๔)
โรงงานลาดับที่ ๘๙ โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ ไม่ มี ระบบวิธีก ารควบคุ ม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข จากการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อย (ด้ านการพั ฒ นา
อุ ตสาหกรรม) ในการร่ างผั งเมื องรวมจั งหวั ด ขอนแก่ น ได้ น าประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาประกอบ โดยคณะท างานมีมติให้ โรงงาน ๓ ประเภท ได้แก่ โรงงาน
ลาดับที่ ๔๘ (๔) การทาไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง โรงงานลาดับที่ ๔๘ (๖)
การทาหมึก หรือคาร์ บ อนดา โรงงานล าดับที่ ๙๙ โรงงานผลิ ต ซ่อมแซม ดั ดแปลง
เครื่ อ งกระสุ น ปื น วั ต ถุ ระเบิ ด เป็ น ประเภทโรงงานที่ เป็ นข้ อห้ าม ในพื้ นที่ ทั้ งหมด
ของจั งหวั ดขอนแก่ น รวมถึ งบริ เวณที่ เป็ นพื้ นที่ ส าหรั บอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิดสูงและเป็นอันตรายต่อชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกับ)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๒.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
นี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานลาดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงาน
ลาดับที่ ๔๔ โรงงานลาดับที่ ๔๕ (๑) (๒) (๓) โรงงานลาดับที่ ๔๙ โรงงานลาดับที่ ๕๐
(๔) โรงงานลาดับที่ ๘๙ โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
ในท้องที่ตาบลสาราญ ตาบลศิลา ตาบลแดงใหญ่ ตาบลบ้ านเป็ ด
ตาบลบึงเนียม ตาบลพระลับ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น ตาบลในเมือง
ตาบลบ้านไผ่ ตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ ตาบลโนนแดง อาเภอโนนศิลา ตาบลโจดหนองแก
ตาบลเก่ างิ้ว ต าบลโสกนกเต็ น และต าบลเมื องพล อาเภอพล ให้ เว้น แต่ โรงงาน
ลาดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอันตรายตามระดับ ความรุน แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

๓.๒.๔ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
นี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
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เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานลาดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานล าดับที่ ๔๔ โรงงานลาดับที่ ๔๙
โรงงานลาดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานลาดับที่ ๘๙ โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุ มดูแล การป้ องกั นเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อประชาชนหรือสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่ อพื้น ที่ โดยอาจยกเว้น โรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุ อันตราย ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ๒ ประเภท ได้ แก่ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากวัตถุอั นตรายตามบัญชีรายชื่ อวัตถุอั นตราย
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจานวน ๑,๕๑๕ รายการ และมี ๖ หน่ว ยงานดูแ ละรับ ผิด ชอบ
การกาหนดห้ามวัตถุอันตรายอาจกระทบต่อการประกอบกิจการบางประเภท
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดขอนแก่ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ตามที่ เสนอ โดยคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ม ติ ใ ห้ น าหลั ก การดั ง กล่ า วไปใช้ ส าหรั บ กรณี ที่ ดิ น
ทุกประเภทของผังอื่น รวมทั้งให้ไปพิจารณาทบทวนในส่วนของผังที่ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการผังเมืองไปแล้ว ก่อนปิดประกาศ ๙๐ วัน ด้วย
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว) ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๔ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สี ม่วง) ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้ นทแยง
สีเขียว) ดังนี้
๓.๔.๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม
(๒) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) การจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย เว้นแต่เป็นการดาเนินการโดยรัฐ
(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่เป็นการดาเนินการโดยรัฐ”
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และเกษตรกรรมเพิ่มเติม แต่เนื่องจากมีนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ในที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ซึ่งดาเนินการโดยภาครัฐและยังไม่แล้วเสร็จ
จึงมีข้อยกเว้นให้สามารถดาเนินการโดยภาครัฐได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้ป รับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดประเภทข้อ ห้า มเกี ่ย วกับ
การจั ดสรรที่ดิ น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง)

๓.๔.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม

อ้างอิง
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(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่ในท้องที่ตาบลหนองไผ่
ตาบลชุมแพ และตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ
(๘) จั ดสรรที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ในท้องที่ ตาบลหนองไผ่
ตาบลชุมแพ และตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ”
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และพาณิชยกรรมเพิ่มเติม แต่ยกเว้นให้ดาเนินการได้ในท้องที่ตาบลที่มีบทบาทรองรับ
การขยายตัวของชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ป รับ ปรุงข้อ กาหนดประเภทข้อ ห้า มเกี่ย วกับ การจัดสรรที่ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดประเภทข้อ ห้า มเกี ่ย วกับ
การจัดสรรที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทข้อห้ามในการประกอบกิจการบางประเภท
ในพื้นทีท่ ี่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ใน ๓ พื้นที่ ดังนี้
๓.๕.๑ เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากพื้ น ที่ ชุ่ม น้ าห้ ว ยเสื อ เต้น และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพื้ น ที่ ชุ่ม น้ าแก่ งละว้ า
ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่ความสาคัญระดับชาติ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
“ที่ ดิ นในระยะ ๓๐๐ เมตร จากพื้ นที่ ชุ่ มน้ าห้ วยเสื อเต้ น และในระยะ
๑,๐๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
๑) โรงงานทุกจาพวกว่าด้วยกฎหมายโรงงาน
๒) การดาเนินการหรือประกอบกิจการใดในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
๓) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
๗) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 198 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตพื้นที่ชุ่มน้าห้วยเสือเต้น และพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า
เฉพ าะที่ เป็ น ของรั ฐ ให้ ใช้ ป ระโยช น์ ที่ ดิ น เพื่ อรั ก ษ าคุ ณ ภ าพ สิ่ ง แวดล้ อ ม
แหล่ งน้ าธรรมชาติ ระบบนิ เวศของพื้นที่ ชุ่มน้าและความหลากหลายทางชีว ภาพ
หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การประมงเพื่อยังชีพมิใช่การค้าหรือสาธารณประโยชน์
ที่สอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้าตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการประกอบกิจการบริเวณ
รอบพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อป้องกันมลพิษ
จากแหล่งกาเนิดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากพื้ น ที่ ชุ่ม น้ าห้ ว ยเสื อเต้น และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพื้ น ที่ ชุ่ม น้าแก่ งละว้า
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม ประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ยวกั บการประกอบ
กิ จ การในระยะ ๓๐๐ เมตร จากพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าห้ ว ยเสื อ เต้ น
และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ตามที่เสนอ

๓.๕.๒ เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้าชี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
“ที่ดินในระยะ ๓๐๐ เมตร ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าชี ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
๑) โรงงานทุกจาพวกว่าด้วยกฎหมายโรงงาน
๒) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
๓) การดาเนินการหรือประกอบกิจการใดในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
เหตุผลในการขอแก้ไข ระยะ ๓๐๐ เมตร จากแม่น้าชี เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
น้าท่วม จึงต้องการควบคุมหรือจากัดการประกอบกิจการบางประเภทและกิจการ
ที่มีขนาดใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้าท่วม หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้าท่วม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าชี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ ว างผั ง
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้น ลาน้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่จาเป็น
ต้องอยู่ติดลาน้า เช่น การดูดทราย ในการเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้วย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 199 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
ในระยะ ๓๐๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าชี
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

๓.๕.๓ ขอเพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท
ในระยะ ๓๐๐ เมตร จากริม ฝั่ งตามธรรมชาติของแม่น้ าพอง และเงื่อนไขเรื่องที่ตั้ ง
ในการประกอบกิจการโรงงาน ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนี้
“โรงงานทุ ก ประเภทให้ มี ระยะห่ างจากริม ฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้าพองไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
โรงงานจาพวกที่ ๑ และ ๒ ห้ามดาเนินการในบ้านจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย
อาคารชุ ด และ บ้ า นแถวและมี ร ะยะห่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ เมตร จากรอบเขต
สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยง
และสงเคราะห์คนชรา โบราณสถาน สถาบันราชการ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงงานจ าพวกที่ ๓ ห้ ามด าเนิ น การในบ้ านจั ดสรรเพื่ อการอยู่ อาศั ย
อาคารชุดพักอาศัย และบ้ านแถว และมีระยะห่ างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร จากรอบเขต
สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยง
และสงเคราะห์คนชรา โบราณสถาน สถาบันราชการ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม”
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข การประกอบกิ จการโรงงานอาจส่ งผลกระทบ
ด้านมลพิษต่อแม่น้ าพอง ซึ่งใช้ส าหรับการเกษตรและผลิ ตน้าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
จึงกาหนดระยะ ๓๐๐ เมตร จากแม่น้าพอง ให้ เป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภท
และเพื่อลดผลกระทบจากโรงงานที่จะมีต่อชุมชนในที่ดิน ที่กาหนดให้เป็นที่ดินประเภท
อุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) จึ งก าหนดระยะห่ างของโรงงานทุ ก จ าพวก
จากสาธารณสถาน รวมถึงสถานรับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็กและคนชรา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทในระยะ
๓๐๐ เมตร จากริ ม ฝั่ ง ตามธรรมชาติ ข องแม่ น้ าพอง และเงื่ อ นไขเรื่ อ งที่ ตั้ ง
ในการประกอบกิจการโรงงาน ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ เพิ่ มเติ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
ทุก ประเภทในระยะ ๓๐๐ เมตร จากริม ฝั ่ง ตามธรรมชาติ
ของแม่ น้ าพอง ส าหรั บเงื่ อนไขเรื่ องที่ ตั้ งในการประกอบกิ จการ
โรงงานในที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง)
ที่จะต้องห่างจากสถานศึกษา ศาสนาสถาน สถานพยาบาล สถาน
รับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยงและสงเคราะห์คนชรา
โบราณสถาน สถาบันราชการ และแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 200 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
สิ่ งแวดล้ อ ม ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายอื่ น ๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้
เนื่ องจากเป็ นรายละเอี ยดมากไป และมี กฎหมายอื่ น ควบคุ ม
อยู่แล้ว จึงไม่ควรกาหนดไว้ในผังเมืองรวมระดับจังหวัด แต่ควร
ไปกาหนดไว้ในผังระดับเมือง หรือชุมชนแทน
๓.๖ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ ที่ ใช้ ในการเก็ บ น้ ามั น เชื้ อเพลิ งเพื่ อจ าหน่ ายที่ ต้ องขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข แก้ ไขข้ อความเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดประเภทข้อ ห้า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และก๊ า ซ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 201 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการบรรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ ที่ ใช้ ในการเก็ บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ ง
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) คลั ง น้ ามั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ ามั น ลั ก ษณะที่ ส าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย ในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากพื้นที่ชุ่มน้าห้วยเสือเต้น ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า และในท้องที่
ตาบลสาราญ ตาบลศิลา ตาบลแดงใหญ่ ตาบลบ้านเป็ด ตาบลบึงเนียม ตาบลพระลับ
ต าบลเมื องเก่ า อ าเภอเมื องขอนแก่ น ต าบลในเมื อง ต าบลบ้ านไผ่ ต าบลหั วหนอง
อาเภอบ้านไผ่ ตาบลโนนแดง อาเภอโนนศิลา ตาบลโจดหนองแก ตาบลเก่างิ้ว ตาบลโสกนกเต็น
และตาบลเมืองพล อาเภอพล
(๔) คลั งก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ในระยะ ๓๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้าห้วยเสือเต้น ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้า
แก่ งละว้า และในท้ อ งที่ ต าบลส าราญ ต าบลศิ ล า ตาบลแดงใหญ่ ต าบลบ้ านเป็ ด
ตาบลบึ งเนี ย ม ตาบลพระลับ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น ตาบลในเมือง
ตาบลบ้านไผ่ ตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ ตาบลโนนแดง อาเภอโนนศิลา ตาบลโจดหนองแก
ตาบลเก่างิ้ว ตาบลโสกนกเต็น และตาบลเมืองพล อาเภอพล”
เหตุผลในการขอแก้ไข แก้ไขข้อความเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การแจ้งการอนุญ าต และอัต รา
ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความ
ในพระราชบัญ ญัต ิค วบคุม น้ ามัน เชื ้อ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื ่อ ควบคุม
การประกอบกิจ การน้ ามัน เชื ้อ เพลิง และก๊า ซในพื ้น ที ่ที ่ ม ีร ะบบนิเวศน์อ ่อ นไหว
และท้องที่ตาบลที่มีบทบาทรองรับการขยายตัวของชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็ นชอบให้ ป รับ ปรุ งและเพิ่ มเติม ข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับ การประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งและเพิ่ มเติ มข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ าม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงและ ก๊าซในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 202 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๖.๓ ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(๓) สถานที่ ที่ ใช้ ในการเก็ บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ ง
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย ในท้องที่ตาบลหนองไผ่ ตาบลชุมแพ
และตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ
(๔) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ในท้องทีต่ าบลหนองไผ่ ตาบลชุมแพ และตาบลไชยสอ อาเภอชุมแพ”
เหตุ ผลในการขอแก้ไข แก้ ไขข้ อความเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บกฎกระทรวง
กาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขเกี่ยวกับ การแจ้ง การอนุญ าต และอัต รา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในท้องที่ตาบลที่มีบทบาทรองรับการขยายตัวของชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุ งและเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และก๊ า ซในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทข้อห้า ม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมทางหลวง ในการใช้
ประโยชน์ ๔ ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมีกรอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) และที่ ดินประเภทอนุ รัก ษ์ป่ าไม้ (สี เขียวอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 203 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ข้อกาหนดเดิม
๓.๗.๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร”
๓.๗.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ มทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๒ หมายเลข ๑๒
หมายเลข ๒๓ หมายเลข ๒๐๑ หมายเลข ๒๐๘ หมายเลข ๒๐๙ และหมายเลข
๒๓๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมทางหลวงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
๓.๗.๓ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
“การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ริมทางหลวงแผ่ น ดินหมายเลข ๒ หมายเลข ๑๒
หมายเลข ๒๓ หมายเลข ๒๐๑ หมายเลข ๒๐๘ หมายเลข ๒๐๙ และหมายเลข ๒๓๐๑
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมทางหลวงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร”
๓.๗.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมทางหลวง ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ ก าหนดระยะร่ นจากแนวเขตทางสาธารณะและทางหลวง
แผ่นดินไว้แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดขอนแก่ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมทางหลวง ในการใช้ประโยชน์
๔ ประเภท
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์
ริมทางหลวง ในการใช้ประโยชน์ ๔ ประเภท ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการใช้ ประโยชน์ ริมฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง
ในการใช้ป ระโยชน์ ๖ ประเภท ได้ แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู ) ที่ดิน ประเภท
อุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า (สี ม่ วง) ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว)
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
ข้อกาหนดเดิม
๓.๘.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า คลอง ล าห้ ว ย
หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภค

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๘.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้าคลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า คลอง ล าห้ ว ย
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
๓.๘.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริม ฝั่งแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่ งน้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า
หรือการสาธารณูปโภค”
๓.๘.๔ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริม ฝั่งแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า คลอง ล าห้ ว ย
หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
๓.๘.๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า คลอง ล าห้ ว ย
หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
๓.๘.๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า คลอง ลาห้วย หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม่ น้ า คลอง ล าห้ ว ย
หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กาหนด
ระยะร่นจากแหล่งน้าสาธารณะ เช่น แม่น้า คู คลอง ลาราง หรือลากระโดงไว้แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดขอนแก่ น กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง ในการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู ) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลั งสิ นค้า
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรั กษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขียวอ่อน) และที่ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

16.

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่ง
แม่น้า ลาคลอง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ที่ ดิ น
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สี เขี ย วอ่อ น) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ า ไม้ (สีเขี ยวอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว)

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร
ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติ
ให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่
โดยมี ขั้น ตอนในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ตามขั้ น ตอนของพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็น ที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๖
ประเด็นย่อย
๑.๑ ขอปรั บ ปรุ งการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๑ และ ๑.๑๓
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขตของผั ง เมื อ งรวม
ที่มีการประกาศกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๑๑ และ ๑.๑๓
มติที่ประชุม

อ้างอิง

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ และ ๑.๑๓ ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.7
หน้า 122 - 144
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ และบริเวณ
หมายเลข ๕.๔ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับ
พื้ น ที่ ที่ เป็ น เขตปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม โดยเขตปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
อยู่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดจะเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินประเภทนั้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงบริเวณหมายเลข
๕.๔ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
บริ เวณหมายเลข ๕.๑ ถึ งบริ เวณหมายเลข ๕.๔ เป็ นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้ สอดคล้ องกับมติการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๑.๕ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของงานผังเมืองรวมจังหวัด
ที่จะไม่กาหนดสัญลักษณ์ (สี) การใช้ประโยชน์ที่ดินในแม่น้า ลาคลอง และเพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการบังคับใช้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบการยกเลิ ก การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการยกเลิ ก การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ตามที่เสนอ

๑.๖ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการกาหนดขนาดพื้นที่
ที่มีขนาดเล็กในแผนที่และแผนผังของงานผังเมืองรวมจังหวัด ที่จะกาหนดขนาดพื้นที่
ที่มองเห็นและสามารถจาแนกสัญลักษณ์สีได้อย่างชัดเจน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
เพื่ อส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒ นธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ เกิด ความยืดหยุ่นและส่ งเสริม การพัฒ นา
และเพิ่ ม โอกาสการลงทุ น ด้ านอุ ตสาหกรรม เนื่ องจากการประกอบกิ จการโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และกาหนดเป็น ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท ได้ แ ก่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวง และก าหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

ประเด็ น ที่ ๓ การปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๘
ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แ ก่
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภทชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ในลาดับที่ ๒ (๕) และ (๑๐) ลาดับที่ ๔ (๑) ลาดับที่ ๓๑ ลาดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔)
และ (๕) ลาดับที่ ๓๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ลาดับที่ ๓๗ ลาดับที่ ๔๐ (๑) ลาดับที่ ๕๗
(๑) (๒) และ (๓) ลาดับที่ ๘๔ ลาดับที่ ๙๐ ลาดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซ
สาหรับก๊าซธรรมชาติ ลาดับที่ ๙๕ (๑) (๒) และ (๓) และลาดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงานเป็ น เครื่ องมื อในการควบคุม ดูแล การป้องกันเหตุ เดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อ ประชาชนหรือ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยผ่ อ นปรนให้ โรงงานบางประเภทหรื อ บางชนิ ด หรือ ประเภทที่ มี ค วามจ าเป็ น
และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักสามารถดาเนินการได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
และให้ เพิ่ ม โรงงานจ าพวกที่ ๓ ที่ ย กเว้ น เพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ โรงงานล าดั บ ที่ ๙ (๑)
โรงงานลาดับที่ ๑๔ โรงงานลาดับที่ ๒๐ (๑) โรงงานลาดับที่ ๔๑ (๑) โรงงานลาดับที่
๖๓ (๒)เนื่ องจากเป็ น อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้ บริการแก่ชุมชน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และให้เพิ่มโรงงาน
จาพวกที่ ๓ ที่ยกเว้นเพิ่มเติม ได้แก่ โรงงานลาดับที่ ๙ (๑)
โรงงานลาดับที่ ๑๔ โรงงานลาดับที่ ๒๐ (๑) โรงงานลาดับที่
๔๑ (๑) โรงงานลาดับที่ ๖๓ (๒) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน ตามประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื ่อ ง การกาหนดประเภทหรือ
ชนิด ของโรงงานที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บ ริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน

๓.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภทชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานตามบั ญ ชี ท้ า ย
ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่ อ ง มาตรการคุ้ ม ครองความปลอดภั ยในการ
ดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานในลาดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒)
ลาดับ ที่ ๘๙ ลาดับที่ ๙๑ (๒) และลาดับที่ ๙๒ (๒) โรงงานตามประเภทหรือชนิด
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เฉพาะโรงงานในลาดับที่ ๒๙ ลาดับที่ ๓๐ ลาดับ
ที่ ๓๘ (๑) และ (๒) ลาดับที่ ๕๙ ลาดับที่ ๖๐ และลาดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบาบัด
น้าเสียรวม ของชุมชน และโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน (๓) โรงงานประเภทอื่น
นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข เนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อ ประชาชนหรื อ
สิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภท
ที่มีความจาเป็น และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดพิ จิ ตร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุ งข้อก าหนดเกี่ย วกั บการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ ขอปรั บ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภทชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานจาพวกที่ ๒ และจาพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เว้นแต่โรงงานในลาดับที่ ๑๔ ลาดับที่ ๕๑ ลาดับที่ ๗๗ (๑) และ (๒) ลาดับที่ ๙๕ (๑)
(๒) (๓) และ (๔) และลาดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข เพื่ อสงวนรั ก ษาพื้ น ที่ เกษตรกรรมชั้ น ดี ไว้
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพที่สาคัญ
ของประเทศ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุ งข้อก าหนดเกี่ย วกั บการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้เพิ่มเติมโรงงานจาพวกที่ ๒
และโรงงานจาพวกที่ ๓ ที่ยกเว้น คือ โรงงานลาดับที่ ๒๐ (๑) ลาดับที่ ๓๔ (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕) ลาดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) ลาดับที่ ๕๗ (๑) (๒) และ (๓) ลาดับที่ ๘๘
เฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าชีวภาพ ลาดับที่ ๘๙ ลาดับที่ ๙๐ ลาดับที่ ๙๑ (๒)
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ ลาดับที่ ๙๒ และโรงงานลาดับที่ ๑๐๑

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เพิ่ม เติม โรงงานเผาของเสีย รวมของชุม ชน เนื่อ งจากเป็น อุต สาหกรรมบริก าร
หรือ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ชุ ม ชน ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เรื่อง การกาหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้ บ ริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นอุตสาหกรรม
ทีไ่ ม่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน
ความเห็ นเพิ่มเติม เนื่องจากข้อกาหนดของที่ดินประเภทนี้ค่อนข้าง
มีข้อจากัดในการประกอบการอุตสาหกรรมจึงเห็นควรอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ มี อ ยู่ เดิ ม สามารถขยายกิ จ การได้ เพื่ อ ไม่ ให้ ส่ งผลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบการเดิ ม
โดยเขียนข้อกาหนดเพิ่มเติมตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผั งเมือง (หมายเหตุ
โรงงานลาดับที่ ๒๐ (๑), ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๔๓ (๑) (๒), ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๘๘,
๘๙, ๙๐, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงานลาดับที่ ๑๐๑)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้เพิ่มเติมโรงงาน
จ าพวกที่ ๒ และโรงงานจ าพวกที่ ๓ ที่ ยกเว้ น คื อ โรงงาน
ลาดับ ที่ ๒๐ (๑) ลาดับ ที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ล าดั บ ที่ ๔๓ (๑) และ (๒) ล าดั บ ที่ ๕๗ (๑) (๒) และ (๓)
ลาดั บที่ ๘๘ เฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้ าชีวภาพ
ล าดั บ ที่ ๘๙ ล าดั บ ที่ ๙๐ ล าดั บ ที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงาน
บรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ ลาดับที่ ๙๒ และโรงงานลาดับที่
๑๐๑ เพิ่ มเติ มโรงงานเผาของเสียรวมของชุ มชน เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การก าหนด
ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ
อุต สาหกรรมบริการหรื ออุต สาหกรรมที่ ให้ บ ริการแก่ชุ มชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็ น อุต สาหกรรมที่ ไม่ มี ผลกระทบรุน แรง
ต่อชุมชน

๓.๒ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ย วกั บ โรงงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
ในร่างข้อกาหนดผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร
ข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ให้หมายความรวมถึงโรงงานในลาดับที่ ๒ (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ลาดับที่ ๔ (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๗)
ลาดับที่ ๕ (๑) ลาดับที่ ๖ (๑) (๒) และ (๕) ลาดับที่ ๘ (๑) และ (๒) ลาดับที่ ๙ (๑)
(๒ ) (๓ ) (๔ ) (๕ ) และ (๖ ) ล าดั บ ที่ ๑๒ (๖) (๗ ) และ (๘) และล าดั บ ที่ ๑๓ (๘ )
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วกั บ โรงงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
ในร่างข้อกาหนดผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ เพิ่ มข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับ โรงงานที่เกี่ ยวข้องกั บ
เกษตรกรรม ในร่ า งข้ อ ก าหนดผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนิ นการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน
๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
๒) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนิ นการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน
๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
๓) ที่ดินประเภทอนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ น ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนด
ดังต่อไปนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน
๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้ องกับ
แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
๔) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนิ นการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน
๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้ า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูง”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น มากขึ้ น และสอดคล้ อ ง
กับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๔ ประเภท ได้ แ ก่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจ การอื่น ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้
ประโยชน์ที่ดิ นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่วง)
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามทีเ่ สนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๔ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๔.๑ ขอยกเลิ กข้อกาหนดเกี่ยวกับเลี้ยงม้า โค กระบือ สุ กร แพะ
แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า เพื ่อ การค้า สุ ส านและฌาปนสถาน
ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร และซื้อขาย
หรือเก็บเศษวัสดุในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ยกเลิกข้อกาหนด
“(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุม ชน) การยกเลิกการห้าม
กิจ กรรมบางประเภทเพื่ อ ลดผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน โดยพิ จ ารณา
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด (๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้
หรือสั ตว์ป่ าเพื่อการค้า (๕) สุ สานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุส านและ
ฌาปนสถาน และ (๗) ไซโลเก็ บผลิ ตผลทางการเกษตร แต่ ไม่ เห็ นชอบให้ ยกเลิ ก (๙) ซื้ อขาย
หรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ดาเนินการโดยรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด (๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ
แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าเพื่อการค้า (๕) สุสาน
และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
และ (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร แต่ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก
(๙) ซื้ อ ขายหรื อ เก็ บ เศษวั ส ดุ เว้ น แต่ ด าเนิ น การโดยรั ฐ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๓.๔.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับสวนสนุกหรือสวนสั ตว์ ซื้อขาย
หรือเก็บ เศษวัส ดุในการใช้ป ระโยชนที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ยกเลิกข้อกาหนด
“(๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด เป็ น ผั งระดั บ
นโยบายครอบคลุมพื้น ที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุ ม
พื้นที่ขนาดใหญ่ การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดพิ จิ ตร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด (๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็ บ เศษวัส ดุ เว้น แต่ดาเนิน การโดยรัฐ ในการใช้ป ระโยชนที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด (๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ ทั้งนี้
ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก (๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่
ด าเนิน การโดยรัฐ ในการใช้ป ระโยชนที่ ดิน ประเภทอนุรั กษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

๓.๕ ขอเพิ่ ม และปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ โรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ปะโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ในกรณี ที่ มีการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เกี่ยวกับ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรงแรม ตาม (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ตาม (๘) หรือการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย ตาม (๙) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการดังกล่าว เฉพาะในบริเวณ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๑๑๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ (สากเหล็ก) – พิจิตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๑๑๓ ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑๑๕ สายก าแพงเพชร - พิ จิ ตร ทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ - พิ ษณุ โลก ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑๐๖๗
สายบางมูลนาก - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ (บึงนาราง) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๖๙ สายต่อเขตเทศบาลเมืองบางมูลนากควบคุม - บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ (ดงขุย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗๐ สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ (ตะพานหิน) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ (บึงนา
ราง) ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวง”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้โรงแรม การจัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
และการจั ด สรรที่ ดิน เพื่ อ การอยู่ อาศั ยสามารถดาเนิ น การได้ในบางพื้ น ที่ ข องที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพิจิตร เห็ นชอบให้ เพิ่มข้อห้ ามโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม แต่ไม่เห็นชอบให้ ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ าม
เกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมายว่า ด้วยโรงแรม จัดสรรที่ดินเพื่อ ประกอบพาณิช ยกรรม
และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยเห็นควรให้พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง ข้อกาหนด
ให้กิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สามารถดาเนินกิจการได้
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบตามความเห็นของคณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวม
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร โดยเห็ น ควรให้ โรงแรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงแรม จั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสามารถดาเนินการ
ได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใน ๗ ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองหลุม
ตาบลวังโมกข์ และตาบลบ้ านนา อาเภอวชิรบารมี ตาบลสากเหล็ ก อาเภอสากเหล็ ก
ตาบลเขาทราย อาเภอทับคล้อ ตาบลโพธิ์ไทรงาม และตาบลโพทะเล อาเภอโพทะเล
เนื่ องจากเป็ น พื้น ที่ที่ มีศักยภาพและเหมาะสมต่อการรองรับ การขยายตัว ของเมือง
ในอนาคตตามศั ก ยภาพและเหมาะสมการขยายตั ว ของเมื อ ง รวมทั้ ง โอกาส
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยได้ทาการวิเคราะห์ เชิงพื้นที่ด้านกายภาพ เช่น
เส้ น ทางคมนาคม พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย น้ าท่ ว ม สมรรถนะดิ น ข้ อ มู ล ปริ ม าณผลผลิ ต
ทางการเกษตร เป็ นต้ น นอกจากนี้ ยั งได้ ท าการศึ กษาโอกาสและความเป็ นไปได้ด้ าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวและกระจายตัว
ด้านที่อยู่อาศัยที่พักและโรงแรม เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ เพิ่ มเติมข้อกาหนดข้อห้า มโรงแรมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยโรงแรม จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ชยกรรม
และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถดาเนินการได้ใน ๗ ตาบล
ได้ แ ก่ ต าบลหนองหลุ ม ต าบลวั ง โมกข์ และต าบลบ้ า นนา
อาเภอวชิรบารมี ตาบลสากเหล็ก อาเภอสากเหล็ก ตาบลเขาทราย
อ าเภอทั บ คล้ อ ต าบลโพธิ์ ไ ทรงาม และต าบลโพทะเล
อาเภอโพทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม
ต่อการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตตามศักยภาพ
และเหมาะสมการขยายตัวของเมือง รวมทั้งโอกาสการขยายตั ว
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ตามมติ ข องกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๖ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในที่ ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๑) ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลังน้ามัน เชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สาหรับ
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง แต่ ไ ม่
หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จาหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๒) คลั ง น้ ามั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ ามั น ลั ก ษณ ะที่ ส าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
(๓) คลั งก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว สถานที่ บ รรจุก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง”
๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลังน้ามัน เชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุ ก๊าซ สาหรับ
ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง แต่ ไ ม่
หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้ส อดคล้ องกับกฎหมายควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จการน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
และก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ มน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง จ านวน
๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่ าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง)
ยกเลิกข้อกาหนด
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ พิษณุโลก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อ กาหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ทางหลวงแผ่ น ดิ น
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางในการใช้ประโยชนที่ดิ นประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า
(สีม่วง) ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ ในที่ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้า (สี ม่ว ง) ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 219 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้าหรือการสาธารณูปโภคการ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแล
อยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด พิ จิ ต ร กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อก าหนดเกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ริม ฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง
หรื อ แหล่ งน้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน
๔ ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

17.

เห็น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จานวน ๔ ประเภท
ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ป ระเภ ท ชุ ม ช น (สี ช ม พู ) ที่ ดิ น ป ระเภ ท
อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย
ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือ
ให้ จั งหวัดที่ ยั งไม่ได้ ป ระกาศบั งคั บ ใช้ พิ จารณาประเด็ น ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ตามผั ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต และการทบทวน
แก้ไข หรือปรับปรุงผั งเมืองรวมจังหวัด จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ
และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวง
ผั งเมื องรวมจั งหวั ดสุ โขทั ย พ.ศ. .... เพื่ อน ามาปรั บปรุ งใหม่ โดยมี ขั้ น ตอนในการ
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๔
ประเด็นย่อย

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.8
หน้า 144 - 164
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เรื่อง/มติ
๑.๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๑.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บริเวณหมายเลข ๓.๓ และบริเวณหมายเลข ๓.๔
บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ บริเวณหมายเลข
๓.๖ และบริเวณหมายเลข ๓.๗ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๖ และบริ เวณหมายเลข ๓.๘ และบริเวณหมายเลข ๓.๙ บางส่ ว น
เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐
เหตุผ ลในการขอแก้ไ ข เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ พื้น ที่ดาเนิน การวาง
ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขีย ว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บริเวณหมายเลข ๓.๓ และบริเวณหมายเลข ๓.๔
บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ บริเวณหมายเลข ๓.๖
และบริ เวณหมายเลข ๓.๗ บางส่ ว น เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เวณ
หมายเลข ๑.๖ และบริ เวณหมายเลข ๓.๘ และบริ เวณหมายเลข ๓.๙ บางส่ ว น
เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมายเลข ๓.๒ บริ เวณ
หมายเลข ๓.๓ และบริเวณหมายเลข ๓.๔ บางส่วน เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ บริเวณหมายเลข
๓.๖ และบริเวณหมายเลข ๓.๗ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๖ และบริเวณหมายเลข ๓.๘
และบริเวณหมายเลข ๓.๙ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ ตามที่เสนอ

๑.๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข
๔.๒ บางส่วน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข
๓.๒ และ ๓.๔ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้ องกับการวางผั งเมืองรวมเมือง
และผังเมืองรวมชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย (สี น้ าตาลอ่ อ น) บริ เวณหมายเลข ๗.๑
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
บริ เวณหมายเลข ๔.๒ บางส่ว น และที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเ ขีย ว) บริเ วณหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๔ บางส่ว น เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่ อส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ ศิ ลปวั ฒ นธรรมไทย (สี น้ าตาลอ่ อน)
บริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๒
บางส่ วน และที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว)
บริเวณหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๔ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ ตามที่เสนอ
๑.๑.๓ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู )
บริเวณหมายเลข ๑.๙ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖
เหตุผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขตพื้ น ที่ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจังหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เวณ
หมายเลข ๑.๙ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) บริ เวณหมายเลข ๑.๙ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
เพื่ อส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒ นธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
บริเวณหมายเลข ๖ ตามที่เสนอ
๑.๒ การขอปรับปรุ งการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า
(สีม่วง)
๑.๒.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลั งสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียว
อ่อน มีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข ปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและแนวทาง
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในปัจจุบัน
๑.๒.๒ ขอแก้ ไขที่ดิ น ประเภทอุตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า (สี ม่ว ง)
บริเวณหมายเลข ๒.๒

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับสภาพและแนวทางการพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) บริ เ วณหมายเลข ๒.๑ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๓ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
๑.๓.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๒ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ท่าแพให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เวณ
หมายเลข ๑.๒ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ บางส่วน เป็นที่ดิน ประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๑.๓.๒ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รูป ที่ ดิ น
เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑
ถึงหมายเลข ๔.๑๓ เป็ น ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้ นทแยงสีขาว)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จานวน ๔ บริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้
บังคับพื้นที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้น ทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขี ยวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) จานวน ๔ บริเวณ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล)
บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓ เป็นที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เ ขี ย วอ่ อ นมี เ ส้ น ทแยงสี ข าว) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จานวน ๔ บริเวณ

๑.๔. การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๐
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้ตรงตามสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ โขทั ย กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ ดิน ประเภท
ที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๐ ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อให้ เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพั ฒ นา
และเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงานเป็ นเครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นความเดื อดร้ อนราคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ โขทั ย กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภท (สีชมพู) และประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภท (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเด็ น ที่ ๓ การปรั บ ปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ าแนกเป็ น
๙ ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๑ (๒)
เฉพาะโรงงานบรรจุ ก๊ า ซส าหรั บ ก๊ า ซ ธรรมชาติ และโรงงานล าดั บ ที่ ๔๓ (๑)
เฉพาะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) ลาดับที่ ๓๘ (๑) (๒) ลาดับที่ ๔๒ (๑)
ลาดับที่ ๔๔ ลาดับที่ ๔๙ ลาดับที่ ๕๗ (๑) ลาดับที่ ๕๙ ลาดับที่ ๖๐ ลาดับที่ ๘๘ เว้นแต่
โรงงานผลิตพลั งงานไฟฟ้าจากพลั งงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลั งคา ลาดับที่ ๘๙
ลาดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน ลาดับที่ ๑๐๕ และลาดับที่ ๑๐6
(๓) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไ ม่ มี ร ะบบวิ ธี
การควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่ มีผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงาน เป็ นเครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ
และอัน ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อ ประชาชนหรือ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ แ ละด้ ว ยพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป็ น พื้ น ที่
ท าการเกษตร ดั้ งนั้ น โรงงานที่ ค วรเกิ ด ขึ้ น จึ งควรเป็ น โรงงานที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั บ
เกษตรกรรม และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัย ในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซธรรมชาติ
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุ ม
การปล่ อยของเสี ย มลพิ ษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่ มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงานเป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุน แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถ
ดาเนิ น การได้ แ ละด้ ว ยพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป็ น พื้ น ที่ ทาการเกษตร
ดังนั้ น โรงงานที่ ค วรเกิ ด ขึ้น จึ งควรเป็ น โรงงานที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ องกั บ เกษตรกรรม
และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรั บ ปรุ ง และยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ
๓.๒.๑ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนิ นการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 226 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจังหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนด ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ นการหรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิ น
๑๒ เมตร การวั ดความสู งของอาคารให้ วั ดจากระดั บพื้ นดิ นที่ ก่ อสร้ างถึ งพื้ นดาดฟ้ า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในบริเวณที่ศักยภาพน้อยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของจังหวัดสุโขทัย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)

๓.๓ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การก าหนดความสู ง ของอาคาร
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทนี้ ในระยะ ๕ กิ โลเมตร จากอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จะกาหนดให้ควบคุม
ความสูงอาคารเพิ่มเติม
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การใด ๆ ในระยะ ๕ กิ โ ลเมตร
จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ให้ดาเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับ ใช้ในการส่ งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญ ญาณวิทยุ สั ญญาณโทรทัศน์
หรื อ สั ญ ญาณสื่ อ สารทุ ก ชนิ ด การวั ด ความสู งของอาคารให้ วัด จากระดั บ พื้ น ดิ น
ที่ก่อสร้ างถึงพื้น ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ว หรือปั้ นหยาให้ วัดจากระดับ พื้ นดิ น
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุผลในการขอแก้ไข การควบคุมความสู งอาคาร ในระยะ ๕ กิโลเมตร
จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยไม่ให้มีความสูง
เกิน ๑๒ เมตร (แต่ไม่ควบคุมความสูงของโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่ง
สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อห้ามของกรมศิลปากร และแนวทางการจัดการพื้นที่ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจังหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดความสูงอาคาร ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดความสูง
ของอาคาร ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๓.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

(สีน้าตาลอ่อน)
ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
จะเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ตามวรรคสอง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้าง
สาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
ส าหรั บ อาคารทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ างถึ งยอดผนั ง
ของชั้นสูงสุด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมข้อห้ามเรื่องของการควบคุม
ความสูงในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย
การขออนุ ญ าตปลู กสร้ างอาคารในเขตโบราณสถานอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ สุ โขทั ย
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ย วกั บ การก าหนดความสู งของอาคาร ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดความสูงของ
อาคาร ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ เพื่ อส่ งเสริ ม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ
๓.๔ ขอปรั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การห้ ามจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบ
อุตสาหกรรมและจั ดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิ ช ยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขต
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒๕ ที่ อ ยู่ น อกเขตพื้ น ที่ ร ะยะ ๕ กิ โ ลเมตร จากเขตอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุ โขทั ย ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดสรรที่ ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
และจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้”
เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณในระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒๕ ให้ ด าเนิ น การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรม
และจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕
เป็ นเส้ นทางคมนาคมขนส่ งที่ เชื่ อมต่อ ระหว่างประเทศ หรือ เป็ น ระเบี ยงเศรษฐกิ จ
ตะวั น ออก - ตะวั น ตก (East - West Economic Corridor) และให้ ส อดคล้ อ ง
กับการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทา
ผั งเมื อ งรวมในท้ อ งที่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถด าเนิ น การในบริ เวณ
ดั งกล่ า วได้ จึ ง ควรมี ก ารอนุ ญ าตให้ พื้ น ที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การประกอบ
อุตสาหกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
ความเห็ น คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสุ โขทั ย เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ ง
ข้อกาหนดเกี่ย วกับ การห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕
ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณระยะขนาน
๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ระยะ ๕ กิโลเมตร
จากเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการห้ามจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเ วณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับ เขตทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยาน
ประวัติ ศาสตร์สุโขทัย ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๕ ขอยกเลิกและปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่ง น้าสาธารณะ ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ จานวน
๔ ประเภท ดังนี้
๓.๕.๑ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่ งแม่ น้ า ล าคลองหรื อแหล่ งน้ าสาธารณะ ในข้ อกาหนดการใช้ประโยชน์ จ านวน
๓ ประเภท คื อ ที่ ดินประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนด
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่ อสร้างเพื่ อการคมนาคมทางน้ า
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่องจากมี กฎหมายอื่นที่เกี่ย วข้องเกี่ยวกับ
การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณริมฝั่ง แม่น้า ควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสุ โขทั ย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ย กเลิกข้อกาหนดเกี่ย วกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่ น้ า
ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ จานวน ๓ ประเภท
คือ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ จ านวน ๓ ประเภท คื อ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)

๓.๕.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือ แหล่งน้าสาธารณะ ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
โดยขอแก้ไขจากข้อความเดิม
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่ งน้า
สาธารณะ ไม่ น้ อ ยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่ อสร้างเพื่ อการคมนาคมทางน้ า
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ายม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติข องแม่ น้ ายมไม่น้ อ ยกว่า ๑๐ เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่อ สร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากจั งหวัดสุ โขทั ยเกิ ดปั ญ หาอุ ท กภั ย
ขึ้น บ่ อยครั้ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งตอนกลางของจังหวัด จึ งมี ความจะเป็ น ที่ จะต้อ ง
กาหนดที่ว่างริมแม่น้ ายมให้ มีความกว้าง ให้ส อดคล้องกับความกว้างของแม่น้ายม
ในแต่ ล ะบริ เวณซึ่ ง ระยะของที่ ว่ า งที่ มี ค วามเหมาะสมของที่ ว่ า งริ ม แม่ น้ ายมนั้ น
ควรมีความกว้างประมาณ ๑๐ เมตร เพื่อใช้เป็นแนวพื้นที่ป้องกันน้าท่วม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า
ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ มที่ ว่ าง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
“ข้อ ๘ ที่ดิ น ประเภทอุตสาหกรรมและคลั งสิ นค้า ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ดิ น
เพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจ การได้ในอาคารที่ ไม่ใช่อ าคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่ ที่ ดิน ประเภทนี้ ห้ ามใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
(๙) สถาบันการศึกษา
(๑๐) โรงพยาบาล
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทนี้ ให้ มี ที่ ว่ างไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อยละสามสิ บ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต โดยต้องมีพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชน
โดยรอบแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่าง”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องจากการยกเลิ กบัญชีท้ายกฎกระทรวงทาให้
สามารถอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้หลายประเภท แต่ยังมีโรงงาน
บางประเภทที่มีโอกาสเกิด ขึ้นได้ในจังหวัดสุโขทัย แต่เป็นโรงงานที่อาจเกิดอันตราย
ต่อชุม ชนได้ จึงควรกาหนดให้ มีพื้ น ที่ที่ ส ามารถอนุญ าตก่อสร้างโรงงานนอกเหนื อ
จากการห้ ามโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเขตพื้นที่ของผังเมืองรวม
จั งหวัด สุ โขทั ย แต่ ควรห่ างจากชุม ชนและมี พื้ น ที่ ที่ เหมาะสมต่ อการประกอบการ
อุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ โขทั ย กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ปรั บปรุงข้อก าหนดเกี่ ยวกับการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ คลั ง น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งและคลั ง ก๊ า ซ
ปิ โ ตรเลี ย มเหลวในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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โดยขอแก้ไขจากข้อความเดิม
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิ ง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ จ าหน่ า ย ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซ สถานที่ เก็ บ ก๊ าซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ าซ ส าหรับ ก๊า ซ
ปิโตรเลี ยมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิ ง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซสถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(..) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่ส าม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจาหน่าย”
(..) คลั งก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทห้ อ งบรรจุ และสถานที่ เก็ บ รั ก ษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับถ้อยคาเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ โขทั ย กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคลังน้ามันเชื้อ เพลิงและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดิ นประเภทอนุ รักษ์ เพื่ อส่ งเสริมเอกลั กษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ คลัง น้ ามัน เชื ้อ เพลิง
และคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี
เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขีย วมีก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
จานวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(สี เขี ย วอ่อน) ที่ ดิน ประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขีย วอ่ อนมีเส้ น ทแยงสี ขาว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
โดยเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่ อปรับให้ สอดคล้ องตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด สุ โขทั ย กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น จ านวน ๕ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่ โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สี น้ าตาล) ในข้ อ ก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๕
ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
ตามที่เสนอ
๓.๙ ขอเพิ่มเติมข้อห้ ามเกี่ยวกับการกาจัดขยะมูล ฝอย และซื้อขายหรือ
เก็บ เศษวัส ดุ ในข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยขอเพิ่มข้อห้าม ดังนี้
“(๑๐) กาจัดมูลฝอยในระยะ ๕๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน แม่น้า
และลาคลอง
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๕๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน
แม่น้า และลาคลอง"
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากสุโขทัยเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จึงควรควบคุมทัศนียภาพของเมืองท่องเที่ยว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสุ โขทั ย กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการกาจัดมูลฝอย และซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการกาจัดมูลฝอย และซื้อ
ขายหรื อ เก็ บ เศษวั ส ดุ ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
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18.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มดาเนินการวางและจัดทาผั งเมืองรวมจังหวัด
มาตั้ งแต่ ปี ๒๕๔๖ และอยู่ ในขั้ น ตอนเตรียมประกาศเป็ น กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคั บ
ผั งเมื องรวมจั งหวัด แต่จ ากการประชุม คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดร้อยเอ็ ด
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
ร้อยเอ็ด พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ข เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒ นา เนื่องจาก
การประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็ นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็ นที่ ๒ การปรั บปรุงข้ อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น จ าแนกเป็ น ๑๒
ประเด็นย่อย ดังนี้
๒.๑ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ ามเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.9
หน้า 164 - 174
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เรื่อง/มติ
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสี ย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงาน เป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ
และอัน ตรายตามระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่ งแวดล้ อม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วย
โรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
ตามที่เสนอ

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ลาดับที่ ๙๒

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่ อยของเสี ย มลพิ ษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่ มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงาน เป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อ ประชาชนหรื อ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้ สามารถ
ดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ การประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอเพิ่มข้อยกเว้นโรงงานลาดับที่ ๙๒ โรงงานผลิตน้าแข็ง
เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็น และลาดับที่ ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ
ให้ประกอบกิจการได้ เนื่องจากสถานบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นกิจการด้านพลังงาน
ที่จาเป็นด้านขนส่ง
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) โดยขอเพิ่ม ข้อ ยกเว้น โรงงานลาดับ ที่
๙๒ โรงงานผลิต น้ าแข็ง เฉพาะที ่ ใ ช้แ อมโมเนีย เป็น สาร
ทาความเย็นและลาดับที่ ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซให้ประกอบ
กิจ การได้ เนื ่อ งจากสถาน บริ ก ารก๊ า ซธรรมชาติ (NGV)
เป็ นกิ จการด้ านพลั งงานที่ จ าเป็ นด้ านขนส่ ง ตามมติ ของคณะ
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๒ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อกิจการอื่น
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท คือ ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่ อกิจการอื่น ให้ มีที่ ว่างไม่น้ อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเป็นการดาเนินกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมให้นาที่ว่างดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่สีเขียวสาหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชน
โดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การหรื อ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ปรั บปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ตามที่เสนอ

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อย
ละสี่ สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต ทั้ งนี้ หากเป็ น การด าเนิ น กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมให้นาที่ว่างดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่สีเขียวสาหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชน
โดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ส่ งเสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ ด กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดเกี ่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อ กิจ การอื ่น
ในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ข อให้ย กเว้น
กิจการโรงสี ข้าว ซึ่งเป็ น โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งเป็ น
อาคารที่มีขนาดสูงกว่า ๒๓ เมตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ ปรั บปรุงข้ อกาหนดเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ที่ ดิ น
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภ ท ชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ขอให้ยกเว้นกิจการโรงสีข้าว ซึ่งเป็น
โรงงานลาดับที่ ๙ (๑) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งเป็นอาคาร

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 238 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ที่มีขนาดสูงกว่า ๒๓ เมตร ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเป็นการดาเนินกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมให้นาที่ว่างดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่สีเขียวสาหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชน
โดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ ด าเนิ นการหรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิ น
๑๒ เมตร
๒. ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จการได้ ในอาคารที่ มี พื้ น ที่ อ าคาร
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพิ่ ม เงื่อ นไขของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อื่ น
เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ในการเพาะปลูก
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว)
และให้เพิ่มวิธีวัดความสูง “การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้น ดาดฟ้า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ วหรือปั้ น หยาให้ วัดจากระดับ พื้ นดิน ที่ก่อ สร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว)
และให้ เพิ่ มวิ ธี วัดความสู ง “การวั ดความสู งของอาคารให้ วั ด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่ว
หรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง ยอดผนั ง
ของชั้ น สู ง สุ ด ” ตามมติ ข องคณ ะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวม
จังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๒.๓ ขอยกเลิกข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม และการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ประเภทชุมชน
(สีชมพู)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข จากการประชุ มคณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด
ร้อยเอ็ด มีความต้องการให้ ยกเลิ กข้อห้ ามจัดสรรที่ดินเพื่ อประกอบอุตสาหกรรมและ
การประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เพื่อขยายโอกาส
การลงทุนและการพัฒนาพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดร้อยเอ็ ด กรมโยธาธิการและผั งเมืองและ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
ไม่เห็น ชอบให้ขอยกเลิกข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม แต่เห็นชอบ
ให้ ยกเลิ กข้อห้ ามการประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ่
ในการใช้ประโยชน์ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็น ชอบให้ข อยกเลิ ก ข้ อ ห้ า มจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบ
อุ ต สาหกรรม แต่ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ห้ า มการประกอบ
พาณิชยกรรม ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในการใช้
ประโยชน์ประเภทชุมชน (สีชมพู)

๒.๔ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอปรับปรุงข้อกาหนด (ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน/ประชุมประชาชน)
(๕) จั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม เว้นแต่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
จั ดสรร ที่ ดิน เพื่ อการอยู่ อาศั ย และมี พื้ น ที่ ไม่ เกิน ร้อ ยละสิ บ ห้ าของพื้ น ที่ โครงการ
ทั้งหมด
เป็นข้อกาหนดใหม่
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรร
ที่ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย และมี พื้ น ที่ ไม่เกิ น ร้อ ยละสิ บ ห้ าของพื้ น ที่ โครงการทั้ งหมด
ยกเว้นตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) โดยวัดจากกึ่งกลางถนน
ลึกเข้าไปข้างละ ๒๐๐ เมตร และจากสุดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ทางไปจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓
ระยะออกไปอีก ๕๐๐ เมตร
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข จากการประชุ มคณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด
ร้อยเอ็ดมี ความต้องการให้ ปรับปรุงข้อห้ ามการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้ยกเว้นตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนด
ประเภทข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรมในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจั ดสรรที่ ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้น ที่ไม่เกิน ร้อ ยละสิบ ห้า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ยกเว้นตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง)
โดยวัดจากกึ่งกลางถนนลึกเข้าไปข้างละ ๒๐๐ เมตร และจากสุดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทางไปจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓ ระยะออกไปอีก ๕๐๐ เมตร
กรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภท
ข้ อ ห้ า มการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ชยกรรมในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ไปมหาสารคาม)
เป็ น ถนนเชื่อมระหว่างเมือง ไม่ควรจัดสรรเพื่อประกอบพาณิ ช ยกรรม ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นที่รวมของชุมชน มีการเข้าออกของยานพาหนะซึ่งใช้ความเร็วสูง อาจทา
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ไปมหาสารคาม)
เป็นถนนเชื่อมระหว่างเมือง ไม่ควรจัดสรรเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ซึ่ งกิ จ กรรมดั งกล่ า วเป็ นที่ รวมของชุ มชน มี ก ารเข้ า ออก
ของยานพาหนะซึ่งใช้ความเร็วสูง อาจทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนได้ ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๕ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทข้อห้ามโรงแรมประเภทที่ ๑ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเพิ่มจากข้อกาหนด (ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน)
ดังนี้
(๖) โรงแรมประเภทที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างโรงแรมประเภทที่ ๑
ในบริเวณที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพ
วิถีเมืองพุทธและศีลธรรมอันดีงามของจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามประเภทข้ อห้ ามโรงแรมประเภทที่ ๑
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยให้ ปรับข้อความ ดังนี้ “(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม” เพื่อให้เกิดการลงทุนเฉพาะในบริเวณที่มีการรองรับของสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อห้ ามประเภท
ข้อห้ ามโรงแรมประเภทที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม โดยให้
ปรับข้อความดังนี้ “(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม”
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การลงทุ น เฉพาะในบริ เ วณที่ มี ก ารรองรั บ ของ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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๒.๖ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามอาคารพักอาศัยรวม ในที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเพิ่มจากข้อกาหนด (ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน)
ดังนี้
(๙) อาคารพักอาศัยรวม
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อป้องกันการรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้าม ดังนี้ (๙) อาคารพักอาศัยรวม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่ม ข้อกาหนดประเภทข้อห้าม ดังนี้ (๙) อาคารพัก
อาศั ย รวม ในที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๒.๗ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากต้ อ งการปรั บ ข้ อ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ ง
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการ
ก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว ในข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

๒.๘ ขอยกเลิกข้อกาหนดการควบคุมที่ว่างริมเขตทาง โดยยกเลิกข้อกาหนด
การควบคุมที่ว่างริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
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- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้ อ ก าหนดการควบคุ ม ที่ ว่างริม เขตทางในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดการควบคุ ม ที่ ว่ า งริ ม เขตทาง
ในที่ดิ น ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสี เขี ยว) และที่ ดินประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๒.๙ ขอยกเลิกข้อกาหนดการควบคุมที่ว่างริมฝั่งแม่น้า คลอง หรือแหล่งน้า
ธรรมชาติ โดยยกเลิกข้อกาหนดการควบคุมที่ว่างริมฝั่งแม่น้า คลอง หรือแหล่งน้าธรรมชาติ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ
ให้ มี ที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ ของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่ งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า
หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดการควบคุ ม ที่ ว่า งริ ม ฝั่ งแม่ น้ า คลอง หรื อ แหล่ งน้ า
ธรรมชาติ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
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มติที่ประชุม

19.

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดการควบคุ ม ที่ ว่ า งริ ม ฝั่ งแม่ น้ า
คลอง หรือแหล่งน้าธรรมชาติ ในที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดิน ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเส้น ทแยงสีเ ขีย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่า ไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม
ผั งเมื องรวมจั งหวัดนครพนม เริ่ม ดาเนิ นการวางและจัดท าผั งเมื องรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจั งหวัด แต่จ ากการประชุมคณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัด นครพนม
และการประชุมคณะอนุ กรรมการผังเมืองระดับจังหวัดนครพนม ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มี ความเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ ให้ ถ อนร่ า งกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
จั ง หวั ด นครพนม พ.ศ. .... ก่ อ นประกาศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด นครพนม พ.ศ. .... เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งใหม่ โดยมี ขั้ น ตอน
ในการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็น ที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๓
ประเด็นย่อย
๑.๑ ขอปรั บ ปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๗, ๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๒
๑.๑.๑ ขอปรั บ ปรุ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
บริ เวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๗, และ ๑.๑๑ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผั งเมื องรวมชุม ชน
ที่ดาเนินการอยู่
เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณที่ ๑.๔, ๑.๗ และ ๑.๑๑ ได้แก่ พื้นที่
บริเวณชุมชนท่าอุเทน ชุ มชนเมืองนครพนม และชุมชนธาตุพนม ตามลาดับ ปัจจุบัน
ได้ มีก ารดาเนิ น การจั ดท าผั งเมืองรวมตามพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมือ ง จึ งกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ชุมชนทั้ง ๓ บริเวณ ในผังเมืองรวมจังหวัดให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑,
๑.๗ และ ๑.๑๑ ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมชุมชนที่ดาเนินการอยู่
มติที่ประชุม

อ้างอิง

เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
บริ เวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๗ และ ๑.๑๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผังเมืองรวมชุมชนที่ดาเนินการอยู่ ตามที่เสนอ

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.10
หน้า 175 - 191
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เรื่อง/มติ
๑.๑.๒ ขอปรั บ ปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๐ และ ๑.๑๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณที่ ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๐ และ ๑.๑๒
ได้แก่ พื้น ที่ บ ริ เวณชุม ชนบ้ านแพง ชุมชนศรีส งคราม ชุม ชนนาหว้า ชุน ชนวังยาง
ชุ ม ชนเรณู น คร และชุ ม ชนนาแก ซึ่ งเดิ ม ได้ ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนตามเขต
การปกครองของเทศบาลต าบลแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ งในปั จ จุ บั น พบว่า ได้ มี ก ารขยายตั ว
ของพื้ น ที่ ชุ ม ชนเดิ ม จึ งได้ ก าหนดขอบเขตชุ ม ชนให้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ ง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบการแก้ไขที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕,
๑.๑๐ และ ๑.๑๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการแก้ ไขที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) ในบริ เวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๐ และ ๑.๑๒ เพื่ อ รองรั บ
การขยายตัวของเมือง

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เนื่ องการมีการนาร่างผั งเมืองจังหวัดมาปรับปรุง
ให้ มี ความยื ด หยุ่ น มากขึ้ น โดยการปรับ ปรุงข้ อ กาหนดและยกเลิ ก บั ญ ชีแ นบท้ าย
ประกอบกั บ ได้ ก าหนดพื้ น ที่ ที่ ส ามารถประกอบกิ จ การเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
ทั้ ง ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและการค้ า ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมไว้
โดยสอดคล้องกับการกาหนดเขตส่ง เสริม การลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ และนโยบายกาหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จากการปรับ ปรุงข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขียว) เพื่อสนั บ สนุ น ให้ เกิดการพัฒ นาในพื้นที่จังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม
และการค้า ซึ่งเป็นการปรับร่างผังเมืองรวมจังหวัด เป็ นเครื่องมือที่ใช้ชี้นาการพัฒนา
เป็นผังเชิงนโยบายที่มีการควบคุมและเป็นกรอบชี้นาการพัฒนาอย่างกว้าง ๆ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดนครพนม กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ ตั้งอยู่ ที่ตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง ริมทางหลวงชนบท
นพ.๓๐๖๖ และบริเวณหมายเลข ๒.๒ ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอศรีสงคราม
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เนื่องจากการได้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขีย ว) เพื่อสนั บ สนุ น ให้ เกิดการพั ฒ นาในพื้นที่ จังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม
และการค้า ซึ่งเป็นการปรับร่างผังเมืองรวมจังหวัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้นาการพัฒนา
นาเป็ น ผั งเชิงนโยบายที่ มีก ารควบคุม และเป็ นกรอบชี้น าการพั ฒ นาอย่างกว้าง ๆ
โดยให้การนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า (สี ม่ วง) บริ เวณหมายเลข ๒.๑
ตั้งอยู่ที่ตาบลนาเข อาเภอบ้านแพง ริมทางหลวงชนบท นพ.๓๐๖๖
และบริ เ วณหมายเลข ๒.๒ ตั้ ง อยู่ ที่ ต าบลท่ า บ่ อ สงคราม
อ าเภอศรี ส งคราม ริ ม ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๒๑๗๗
เป็ น ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติ
ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้ อก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อน
ราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบการขอปรับบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยการยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
และกาหนดเป็ นข้อห้ ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิ น ในการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น
จ านวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญ ชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็ น
ข้อห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ในการใช้ ประโยชน์
ที่ ดิ น จ านวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ช มพู )
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกเป็น ๑๔
ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
"(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๕ (๒) (๓) โรงงานลาดับที่ ๗ (๒) (๓) (๕) โรงงาน
ลาดับที่ ๙ (๒) โรงงานลาดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) โรงงานลาดับที่ ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔)
โรงงานลาดับที่ ๑๕ โรงงานลาดับที่ ๑๖ โรงงานลาดับที่ ๑๗ โรงงานลาดับที่โรงงาน
ลาดับที่ ๑๘ โรงงานลาดับที่ ๑๙ โรงงานลาดับที่ ๒๙ โรงงานลาดับที่ ๓๐ โรงงานลาดับที่
๓๑ โรงงานลาดับที่ ๓๒ (๒) โรงงานลาดับที่ ๓๘ (๑) โรงงานลาดับที่ ๓๙ โรงงาน
ลาดับที่ ๔๐ โรงงานลาดับที่ ๔๓ โรงงานลาดับที่ ๔๖ โรงงานลาดับที่ ๔๗ โรงงาน
ลาดับที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โรงงานลาดับที่ ๕๐
(๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานลาดับที่ ๕๔ โรงงานลาดับที่ ๕๗ โรงงานลาดับที่ ๕๙ โรงงาน
ลาดับที่ ๖๐ โรงงานลาดับที่ ๖๗ โรงงานลาดับที่ ๖๘ โรงงานลาดับที่ ๗๓ โรงงานลาดับที่
๗๔ โรงงานลาดับที่ ๗๖ โรงงานลาดับที่ ๗๗ โรงงานลาดับที่ ๗๙ โรงงานลาดับที่ ๘๑
(๒) (๓) โรงงานลาดับที่ ๘๒ โรงงานลาดับที่ ๘๖ โรงงานลาดับที่ ๘๗ โรงงานลาดับที่
๘๘ โรงงานลาดับที่ ๑๐๒ โรงงานลาดับที่ ๑๐๓ โรงงานลาดับที่ ๑๐๔ โรงงานลาดับที่
๑๐๕ โรงงานลาดับที่ ๑๐๖ และโรงงานลาดับที่ ๑๐๗ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๓) โรงงานที่ ไม่ มี ร ะบบวิ ธี ก ารควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแก้ ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อประชาชนหรือสิ่ งแวดล้ อม
โดยจะกาหนดห้ ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่ งผล
กระทบต่ อพื้ นที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิ ดที่ จาเป็ นต่อพื้ นที่
ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู)
ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๒ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ กจ าพวกตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน เว้ นแต่ โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุ ม การปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น โดยเปิ ด โอกาส
ในการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม และสอดรับการนโยบายในการพั ฒ นา ทั้งเป็นเขต
ส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ และ
กาหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในการกาหนดข้อห้ามการประกอบกิจการ
อุ ต สาหกรรม ประกอบกั บ การประกอบกิ จการโรงงานมี กฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน
เป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั น เหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ และอั นตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะกาหนดห้าม
เฉพาะอุ ตสาหกรรมที่ มี ความเสี่ ย งสู งและมี มลพิ ษ สู ง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อพื้ น ที่
โดยอาจยกเว้นโรงงานประเภทหรือบางชนิดที่จาเป็นต่อพื้นที่ให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) โดยขอให้ เพิ่ มข้ อ ยกเว้ น ให้ โรงงานล าดั บ ที่ ๙๙
สามารถดาเนินการหรือประกอบกิจการได้เฉพาะหน่วยงานทหาร
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขี ย ว) โดยขอให้ เพิ่ ม ข้ อ ยกเว้ น ให้ โ รงงานล าดั บ ที่ ๙๙
สามารถดาเนินการหรือประกอบกิจการได้เฉพาะหน่วยงานทหาร

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ ดิน ประเภทชุม ชน (สี ช มพู )
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้

อ้างอิง
ครั้งที่/วันที่ประชุม
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เรื่อง/มติ
๓.๒.๑ ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร (ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)
แต่ไม่ หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ไข เนื่ อ งจากเมื่ อผั งเมือ งรวมจังหวัด นครพนม
ได้ ป ระกาศกฎหมายบั ง คั บ ใช้ แ ละมี ผ ลให้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
(ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) สามารถเริ่มบังคับใช้ได้นับตั้งแต่
วั น ที่ ป ระกาศบั ง คั บ ใช้ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด นครพนม ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
เต็มจังหวัดอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่กาหนดดัง ต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) แต่ไม่
หมายความรวมถึงโครงสร้ างส าหรั บ ใช้ในการรับ ส่ งวิท ยุ โทรทั ศน์ หรือสั ญ ญาณ
สื่อสารทุกชนิด
(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ในท้องที่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
บริ เวณพื้ น ที่ เป็ น เส้ น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูน ย์ กลางทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๓๓ ในท้องที่อาเภอเมืองนครพนม และบริเวณพื้นที่เป็นเส้นขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ในท้องที่อาเภอบ้านแพง
ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นในท้องที่ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน
ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม บริเวณพื้นที่เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
จากศูน ย์ กลางทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๒๐๓๓ ในท้องที่อาเภอเมืองนครพนม
และบริเวณพื้ นที่เป็ นเส้ นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศู นย์กลางทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข ๒๑๒ ในท้องที่อาเภอบ้านแพง”
เหตุผลในการแก้ไข ปรับเพิ่มข้อกาหนดที่มีความยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาส
ในการลงทุนในบริเวณพื้นที่เตรียมไว้รองรับการพัฒ นาในด้านต่าง ๆ โดยไม่ให้เกิด
การพัฒนาแบบกระจายตัวในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
และยั ง เป็ น การสอดรั บ กั บ นโยบายเขตส่ งเสริ มการลงทุ น ตามที่ จั งหวั ดนครพนม
ได้ถูกกาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึก ษาผังเมือ งรวมจังหวัด นครพนม เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง
ข้อกาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื่อ กิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบในหลักการปรับปรุงข้อกาหนด
เกี่ย วกับ เกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เพื ่อ กิจ การอื่น ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) แต่ใ ห้ค งไว้เ ฉพาะ “ส าหรั บ การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร ที่ไม่ใช่
อาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ่ ” และตั ดข้ อยกเว้ นท้ ายข้ อห้ ามในข้ อก าหนดออก
โดยกาหนดพื้น ที่ที่ต้องการยกเว้น ใหม่ให้ส อดคล้องกั บนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อเป็นรองรับการพัฒนาเมืองชายแดน ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การ
หรื อ ประกอบกิ จ การได้ ในอาคารที่ ไม่ ใช่ อ าคารสู งหรื อ อาคารขนาดใหญ่ เว้ น แต่
ในท้ อ งที่ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ ต าบลหนองญาติ ต าบลท่ า ค้ อ
ตาบลนาราชควาย ตาบลนาทราย ตาบลน้าผึ้ง ตาบลกุรุคุ ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมืองนครพนม
ตาบลโนนตาล ตาบลเวินพระบาท และตาบลโพธิ์ตาก อาเภอท่าอุเทน”
มติที่ประชุม

เห็น ชอบในหลัก การปรับ ปรุง ข้อ ก าหนด เกี่ ยวกั บ การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ที ่ด ิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ให้คงไว้เฉพาะ
“ส าหรั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อกิ จการอื่ น ให้ ด าเนิ นการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคาร ที่ ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ ”และตั ดข้ อยกเว้ นท้ ายข้ อห้ ามในข้ อก าหนดออก
โดยกาหนดพื้นที่ที่ต้องการยกเว้นใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 250 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นรองรับการพัฒนาเมืองชายแดน
ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่ในท้องที่ตาบลหนองแสง ตาบลอาจสามารถ
ตาบลหนองญาติ ตาบลท่าค้อ ตาบลนาราชควาย ตาบลนาทราย
ตาบลน้าผึ้ง ตาบลกุรุคุ ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมืองนครพนม
ต าบลโนนตาล ต าบลเวิน พระบาท และต าบลโพธิ ์ต าก
อาเภอท่าอุเทน”
๓.๓ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ การประกอบกิ จ การ
อุ ต สาหกรรมและเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้
ก. ที่ดินประเภทนี้ ในท้องที่ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน และตาบล
อาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม (ตาบลนาทราย อาเภอเมืองนครพนม)
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๒ (อยู่ในรายการ
ลาดับที่ ๑๑)
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ข. ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณพื้นที่เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๓ ในท้องที่อาเภอเมืองนครพนมและบริเวณพื้นที่
เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒
ในท้องที่อาเภอบ้านแพง
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) โรงงานประเภทอื่นที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อเปิดพื้นที่ไว้รองรับการประกอบอุตสาหกรรม
และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับที่ตั้งสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ ๓ นครพนม – แขวงคาม่วน และเป็นพื้นที่ทมี่ ีโครงการรถไฟรางคู่ด้วย

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 251 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม เห็นชอบให้มีการกาหนดพื้นที่
เพื่อรองรับการประกอบอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธาธิการและผั งเมือง และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบในหลักการที่มีการกาหนดพื้นที่
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในการส่งเสริม สามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
แต่ให้กาหนดพื้นที่เพื่อการยกเว้นในข้อห้ ามของข้อกาหนดและง่ายต่อการบัง คับใช้
และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ
การพั ฒ นาด้ า นอุ ตสาหกรรมในการส่ งเสริ ม สามารถจัด ตั้ ง
นิคมอุตสาหกรรม แต่ให้กาหนดพื้นที่เพื่อการยกเว้นในข้อห้าม
ของข้ อก าหนดและง่า ยต่ อ การบั ง คั บ ใช้ และสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการพัฒ นา ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ดังนี้
“(๓) การจั ด สรรที่ดิ น เพื่ อประกอบอุตสาหกรรม เว้น แต่
ในท้องที่ต าบลหนองแสง ตาบลอาจสามารถ ตาบลหนองญาติ
ตาบลท่าค้อ ตาบลนาราชควาย ตาบลนาทราย ตาบลน้าผึ้ง
ตาบลกุรุคุ ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมืองนครพนม ตาบลโนนตาล
ตาบลเวินพระบาท และตาบลโพธิ์ตาก อาเภอท่าอุเทน
(๔) การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม เว้ น แต่
ในท้องที่ตาบลในเมือง ตาบลหนองแสง ตาบลอาจสามารถ ตาบล
หนองญาติ ตาบลท่าค้อ ตาบลนาราชควาย ตาบลนาทราย ตาบล
น้ าผึ้ ง ต าบลกุ รุ คุ ต าบลโพธิ์ ตาก อ าเภอเมื องนครพนมต าบล
โนนตาล ตาบลเวินพระบาท และตาบลโพธิ์ตาก อาเภอท่าอุเทน”

๓.๔ ขอปรับปรุงเกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับ
การประกอบพาณิชยกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็ น เจ้ าของหรือ มี สิ ท ธิค รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ซึ่งไม่ใช่ การจั ดสรรที่ ดิน ที่ มีความสู งของอาคารไม่เกิ น ๖ เมตร ขนาดพื้ นที่ อาคาร
ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรเท่านั้ น การวัดความสูงของอาคารให้ วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วซึ่ ง ไม่ ใ ช่
การจัดสรรที่ดินและการประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 252 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และให้เอกชนสามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินประกอบพาณิชยกรรมได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็น ชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เขี ยวอ่ อนมี เส้ นทแยงสี ขาว) โดยขอให้ ปรั บข้ อความให้ ครอบคลุ มและเป็ นไปตาม
รู ป แบบการเขี ย นข้ อ ก าหนด ดั ง นี้ ที่ ดิ น ประเภ ทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของ
หรื อ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การสาธารณู ปโภค
และสาธารณู ป การหรื อ สาธารณประโยชน์ เท่ า นั้ น และห้ า มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการ ตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) การประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นเรื่องความสูงของเสาโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้าแรงสูง
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุงแก้ไขข้อ กาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้ปรับ
ข้อความให้ครอบคลุมและเป็นไปตามรูปแบบการเขียนข้อกาหนด
ดังนี้ ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้ วยกฎหมายให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อการอยู่ อาศั ย
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) การประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่ อ าศั ย ประเภทห้ อ งชุ ด อาคารชุ ด หอพั ก
หรื อ อาคารอยู่ อาศัย รวม และเพิ ่ม เติม เกี ่ย วกับ การยกเว้น
เรื่องความสูงของเสาโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้าแรงสูง

๓.๕ ขอยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผั งระดับนโยบาย
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งจั งหวัด ข้ อ ก าหนดจ าเป็ น ที่ ยื ด หยุ่ น ในการใช้ ค วบคุ ม และการ
กาหนดข้อห้ ามดังกล่าวของการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู) ซึ่งพื้นที่
ชุมชนนั้นยังมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมและอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่
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เรื่อง/มติ
เป็ นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า จึงขอยกเลิกข้อห้ามเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเลี้ยงสัตว์ เพื่อการค้าได้ สาหรับพื้นที่ชุมชนที่มีความเป็น
ชุ ม ชนเมื อ งสู ง ทางส านั ก งานจะมี ก ฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั ง เมื อ งรวมบั ง คั บ ใช้
ซึ่งมีการกาหนดพื้นที่และข้อกาหนดที่มีรายละเอียดตามความเหมาะสมในแต่ละการใช้
ประโยชน์ที่ดินอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ าเพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อ ก าหนดประเภทข้อ ห้า มเกี ่ย วกับ
การเลี้ยงสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

๓.๖ ขอยกเลิ ก ข้ อก าหนดประเภทข้อ ห้ ามเกี่ ยวกั บ การซื้ อ ขายเศษวัส ดุ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
การห้ ามกิ จกรรมบางประเภทจะมุ่ งเน้ นกิ จกรรมที่ อาจเกิ ดขึ้ นและอาจส่ งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับซื้อขายเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับซื้อขาย
เศษวัส ดุ ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ประเภทชุมชน (สีชมพู )
ตามที่เสนอ
๓.๗ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชื้อเพลิ ง และการประกอบกิจ การก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอปรับปรุงข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“สถานที่ ใช้ ในการเก็ บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ จ าหน่ า ยที่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง”
“สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย”
“คลั งก๊ าซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ อ งจากต้ อ งการปรับ ข้ อ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ ง
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงที่มีปรับปรุงใหม่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
และการประกอบกิจ การก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการ
ก๊า ซปิโ ตรเลีย มเหลว ในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที ่ด ิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)

๓.๘ ขอเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อกาหนดการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่
ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เวณของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีช มพู) หรือไม่สามารถแสดงให้ปรากฏในแผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคตได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับ ที่ดิน ประเภทปฏิรูป ที่ดิน ในข้อกาหนดที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
ในข้อกาหนดที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

๓.๙ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้
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เรื่อง/มติ
๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยแก้ไขจากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็ นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ ใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยการปฏิ รูปที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิ รูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยแก้จากข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็น ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม ให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เป็ นการปรั บปรุงรูปแบบการเขี ยนข้อก าหนดที่ ดิ น
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) ที่อยู่ในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับ ที่ดิน ประเภท
ปฏิร ูป ที่ ดิ น ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ

๓.๑๐ ขอยกเลิก ข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ริม ทางหลวง
แผ่นดินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ สายอุดรธานี –
นครพนม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ สายหนองคาย – ต่อเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีควบคุม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข
๒๒ (ธาตุนาเวง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (บ้านต้อง) ทางหลวงแผ่นดิน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
หมายเลขหมายเลข ๒๐๒๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (กุสุมาลย์) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ (โพนศิวิลัย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ (ธาตุน ้อ ย) บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ (นาเหนือ )
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (ท่าดอกแก้ว)–
ศรีสงคราม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓
(นาแก) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๒ (หนองญาติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๑๐๔ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ (จอมมณี) – บรรจบทางหลวงหมายเลข
๒๑๒ (ดอนสวรรค์) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข
๒๐๓๑ (เรณูนคร) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ (หนองฮี) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๓๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (ท่าแร่) – ศรีสงคราม ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ สายอากาศอานวย – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๒
(ศรีสงคราม) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๙
(บ้านเซือม) – นาหว้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข
๒๒ (กุรุคุ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ (หนองฮี) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (ดอนเชี ย งบาน) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๒๑๓๒ (ดงขวาง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๙๐ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ (โนนสมบู ร ณ์ ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๒ (ปฏิ รู ป )
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๑๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า
๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข มีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับ
ดูแลพื้นที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบการยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว่ า งริ ม เขตทาง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบการยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างริมเขตทาง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๓.๑๑ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จานวน
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
ยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่ อ สร้า งเพื่ อ การคมนาคมและขนส่ งทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครพนม กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริม ฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือ
แหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จานวน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

20.

เห็ น ชอบให้ ยกเลิกข้ อก าหนดเกี่ยวกั บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จานวน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร
ผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้น ตอนเตรียมประกาศเป็ นกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคั บ
ผั งเมื องรวมจั งหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดกาแพงเพชร ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวัน ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๕๖ อนุ มัติให้ ถอนร่างกฎกระทรวงผั งเมืองรวมจังหวัด
กาแพงเพชร พ.ศ. .... เพื่อนามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็ น ที่ ๑ การขอปรั บ ปรุงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต จานวน
๖ ประเด็นย่อย
๑.๑ ขอปรั บ ปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕ และบริเวณหมายเลข ๑.๙
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับขอบเขตเทศบาล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข
๑.๑ ๑.๓ ๑.๕ และบริเวณหมายเลข ๑.๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
บริเวณหมายเลข ๑.๑ ๑.๓ ๑.๕ และบริเวณหมายเลข ๑.๙
ตามที่เสนอ

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.11
หน้า 191 - 217

- 258 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒ และบริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการกาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในผังเมืองรวม
จังหวัดควรจะกาหนดจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่รัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพราะเป็นผังในระดับนโยบาย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข
๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามขอบเขตพื้นที่เท่าที่
ผู้ประกอบการมีโฉนดมายืนยัน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เห็นควรให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยการกาหนดพื้นที่ควรกาหนดเป็นบริเวณ
ไม่ควรกาหนดตามเขตโฉนด ทั้งนี้ ควรเพิ่มข้อกาหนดให้ มีความเหมาะสมในพื้น ที่
เช่น การกาหนดระยะถอยร่นจากแม่น้าฯลฯ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข
๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และเห็นควร
ให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยการกาหนด
พื้นที่ควรกาหนดเป็นบริเวณตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒
และ ๒.๓ เป็ นที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
และเห็นควรให้ คงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) โดยการก าหนดพื้ น ที่ ค วรก าหนด
เป็ น บริ เ วณ ตามความเห็ น กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขีย วมีก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) เป็น ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บางส่วน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) บางส่วน และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับ
พื้นที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ใน
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทใดจะเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินประเภทนั้น

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขีย วมีกรอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) เป็ นที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บางส่วน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) บางส่วน และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล)
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางส่วน
ที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บางส่วน และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับเขตพื้นที่ชลประทาน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๓ ให้เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพกายภาพของพื้ น ที่ที่ มีความเป็ นชุมชนและย่านการค้าประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาดาเนินกิจการอยู่ในพื้นที่
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ตามที่เสนอ เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๓ ให้เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขี ย ว) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพกายภาพ ของพื้ น ที่
ที่ มี ค วามเป็ น ชุ ม ชนและย่ า นการค้ า ประกอบกั บ มี โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาดาเนินกิจการอยู่ในพื้นที่

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาแพงเพชร
คือ “ผู้นาการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” และเพื่อเป็นการอนุรักษ์
โบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดกาแพงเพชร
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจาณาด้านผังเมือง เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่ อส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิล ปวัฒ นธรรมไทย (สี น้าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑
และ ๕.๓ ส าหรับบริเวณหมายเลข ๕.๒ และ ๕.๔ เนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กมาก
ให้เขียนเป็นข้อกาหนดเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) เป็ น ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
ประโยชน์ ที่ ดิ น แทน ตามมติ ข องคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
และแหล่งน้าสาธารณะ ตามกฎหมายควบคุมอาคารกาหนดให้มีระยะถอยร่นของอาคาร
และการกาหนดการประโยชน์เป็นที่ดินประเภทที่โ ล่งเพื่อนัน ทนาการและการรักษา
คุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม (สีเขีย วอ่อ น) ริมฝั่งแม่น้าในระยะที่เท่ากันกับกฎหมายควบคุม
อาคารในการปฏิบั ติจะบังคับใช้ในการกาหนดที่เข้มกว่าการกาหนดการประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) จึงไม่มี
ผลในการปฏิบัติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท
ได้แก่ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่ อ ให้ เกิด ความยืดหยุ่ น และส่ งเสริมการพั ฒ นา
และเพิ่มโอกาสการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม เนื่ องจากการประกอบกิจการโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญและอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงและกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงและก าหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ประเด็ น ที่ ๓ การปรั บ ปรุ งข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ าแนกเป็ น
๑๑ ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิ ดที่กาหนดตามบั ญ ชีท้ ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานลาดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานล าดับ ที่ ๘๘ เฉพาะโรงไฟฟ้ าที่ใช้ ถ่านหิ น เป็ น เชื้อ เพลิ ง
โรงไฟฟ้ าที่ใช้เชื้อเพลิง ชีวมวล โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน และโรงงาน
ลาดับที่ ๑๐๕
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกัน เหตุเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อ ประชาชนหรือ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภทที่มีความจาเป็น
และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๑.๒ ขอปรับ ปรุ งข้อกาหนดเกี่ยวกับ การประกอบกิจการโรงงาน
อุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กาหนดตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้ น โรงงานล าดั บ ที่ ๔๓ (๑) (๒) ล าดั บ ที่ ๘๙ ล าดั บ ที่ ๙๑ (๒)
และลาดับที่ ๙๒ (๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกัน เหตุเดือดร้อนราคาญ
และอัน ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่อ ประชาชนหรือ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพื้น ที่ และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภทที่มี
ความจาเป็นและส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยในข้อห้าม (๑) ให้ยกเว้นโรงงานลาดับที่ ๔๔ (โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์
ซึ่งมิใช่ใยแก้ว) เพิ่มเติมด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
โดยในข้ อห้ า ม (๑) ให้ ยกเว้น โรงงานลาดั บ ที่ ๔๔ (โรงงาน
ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การผลิ ต ยางเรซิ น สั ง เคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว)
เพิ่ ม เติ ม ด้ วย ตามมติข องคณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื องรวมจังหวั ด
กาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๑.๓ ขอปรั บ ปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเว้น แต่โรงงาน
ตามประเภทชนิดและจาพวก ที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กาหนดตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรงงานเป็ น เครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกัน เหตุเดือดร้อนราคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบต่ อประชาชนหรื อสิ่ งแวดล้ อม
โดยจะกาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภท หรือบางชนิด หรือประเภทที่มีความจาเป็น
และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถดาเนินการได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้อ กาหนดเกี่ย วกับ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรั บ ปรุ งและยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
๓.๒.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู ) และที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น เพื่ อกิ จการอื่น ให้ มี ที่ ว่างไม่ น้ อยกว่า
ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตและให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
(๒) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ นให้ มี ที่ ว่ างไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละห้ าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่ นขออนุญาตและให้ ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน

อ้างอิง
ครั้งที่/วันที่ประชุม
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เรื่อง/มติ
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ด าเนิ น การหรื อ
ประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
สี่สิบของแปลงที่ดินยื่นอนุญาตและให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี
ความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือ ทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยจะควบคุม
เฉพาะกิจกรรมตามข้อห้ามเท่านั้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน
เพื่ อกิ จการอื่ น ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว)
๓.๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงม้า โค
กระบื อ แพะ แกะ ห่ าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรือสั ตว์ป่ าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๕) เลี้ยง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) เลี้ ย ง ม้ า โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ าน เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๑.๒ บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ และบริเวณหมายเลข ๑.๑๕”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
บริ เวณดั ง กล่ า วมี ส ภาพเป็ น ชุ ม ชนชนบทซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นยั ง มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว์
เพื่อการค้าในพื้นที่โดยทั่วไป
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร เห็นชอบให้ปรับปรุง
ข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่ าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภท
ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีช มพู) โดยให้ คงตามข้อความเดิม เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยการประกอบกิจการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในพื้นที่ได้
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้อ ก าหนดประเภทข้ อห้ า มเกี่ย วกั บ
การเลี้ ย งม้ า โค กระบื อ แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยให้ ค งตามข้ อ ความเดิ ม เนื่ อ งจากที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย การประกอบกิจการ
ดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในพื้ น ที่ ไ ด้ ตามมติ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว)
(๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๖) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เว้ น แต่ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัยพื้นที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง
(๗) จั ดสรรที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม เว้นแต่การจัดสรรที่ดิ น
เพื่อการเกษตรกรรมที่มีพื้นที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒ ไร่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมืองรุกล้าพื้นที่เกษตรเนื่องจาก
จั งหวั ด ก าแพงเพชรเป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรมที่ ส าคั ญ ของภาคเหนื อ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่
เหมาะสมกับการทาการเกษตร
๒) กิจกรรมด้านเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลั กของที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรห้าม
(๒) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๗) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เว้ น แต่ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัยที่พื้นที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒๐๐ ตารางวา และมีที่ว่าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ของที่ ดิ น แปลงย่ อ ยแต่ ล ะแปลง การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ อการเกษตรกรรม ให้ มี พื้ นที่ แปลงย่ อยไม่ น้ อยกว่ า ๓ ไร่ และมี ที่ ว่ างไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑) เนื่องจากเจตนารมณ์ของการใช้ที่ดินประเภทนี้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่
เกษตรชั้นดีไว้ไม่ต้องการให้เมืองรุกล้าพื้นที่เกษตรชั้นดี
๒) กิจกรรมด้านเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลั กของที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจึงเป็นกิจกรรม
ที่ไม่ควรห้าม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดิ นประเภทอนุ รักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขี ยว) และที่ดิ น ประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับซื้อขายเศษวัสดุ
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อห้ามในกาหนดเดิม
“(๙) กาจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายเศษวัสดุ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๑๑) กาจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเจตนารมณ์ของการใช้ที่ดินประเภทนี้
เพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรชั้นดีไว้ มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพื่อเกษตรกรรมเป็นหลักไม่ส่งเสริม
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับดินและแหล่งน้า
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั ง
เมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับซื้อขายเศษวัส ดุ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยเห็ นควรให้ (๑๑) กาจั ดมูล ฝอย และ (๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัส ดุให้ ยกเว้น
กิจการที่ดาเนินการโดยรัฐ เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายตาบลหากห้าม
กิจกรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
ซื้อขายเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว)
โดยเห็ น ควรให้ (๑๑) ก าจั ด มู ล ฝอย และ (๑๒) ซื้ อ ขาย
หรือเก็บเศษวัสดุ ให้ยกเว้นกิจการที่ดาเนินการโดยรัฐ เนื่องจาก
พื้ น ที่ มี ขนาดใหญ่ ค รอบคลุ มหลายต าบลหากห้ ามกิ จกรรม
เหล่ า นี้ โดยเด็ ด ขาดอาจส่ งผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนได้ ตามมติ
ของกรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๓.๔ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การอยู่ อ าศั ย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อกาหนด ดังนี้
“(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบสาธารณู ป โภค
ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดผู้คนและยวดยานเข้ามาใช้พื้นที่เป็นจานวนมาก
ระบบถนนของชุมชนในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถรองรับได้
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย
หรื อประกอบพาณิ ช ยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๓.๕ ขอยกเลิ ก ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การสวนสนุ ก
และสนามกอล์ฟ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อห้ามเดิม
“(๑๑) สวนสนุก
(๑๒) สนามกอล์ฟ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ควรควบคุมในข้อกาหนด
ระดับเมือง/ชุมชนและจากศักยภาพของพื้นที่ก็ไม่น่าจะเกิดกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้อ ห้ ามเกี่ย วกับ การประกอบกิ จการสวนสนุ กและสนามกอล์ ฟ
ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก
และสนามกอล์ฟ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม
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เรื่อง/มติ
โดยเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ที่ ดิ น ในเขตโบราณสถานที่ ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นและก าหนดเขตที่ ดิ น
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน โบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารที่อยู่ติด
เขตโบราณสถานภายในระยะ ๕๐ เมตร ให้ มีค วามสู งของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร
และเกิน กว่าระยะ ๕๐ เมตร จนถึงระยะ ๑๐๐ เมตร ให้ มี ความสู งอาคารไม่เกิ น
๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นที่ดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด”
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อให้ ความส าคัญ กับ การอนุ รักษ์โบราณสถาน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ไม่ให้อาคารบดบังหรือสูงเกินโบราณสถาน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการก่อสร้างอาคารในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และเห็นควรให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่อการก่อสร้างอาคารในพื้น ที่โดยรอบโบราณสถานในที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ด้วย
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถาน
และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การก่ อ สร้ า งอาคารในพื้ น ที่
โดยรอบโบราณสถานในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ๒ ประเภท
ได้ แก่ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และเห็ น ควรให้ เพิ่ ม ข้ อ ก าหนด
เกี่ยวกับที่ดิน ในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการก่อสร้างอาคารในพื้นที่โดยรอบโบราณสถานในที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว) ด้วย
๓.๕ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
ได้แก่ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๕.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจ การน้ ามัน เชื้อเพลิ งและก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๒) คลังน้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซสาหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการร้าน จาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย
(๕) คลั ง ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้ อกาหนดประเภทข้อ ห้ ามเกี่ ยวกับ การประกอบกิ จการน้ ามั น
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจ การน้ามัน เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

๓.๕.๒ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อห้ามในกาหนดเดิม
“(๒) คลังน้ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซสาหรับ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) คลั ง น้ ามั น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
เพื่อจาหน่าย ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๙ และบริเวณหมายเลข ๒.๑๑”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของพื้นที่
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ย วกั บ การ
ประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๕.๓ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อห้ามในกาหนดเดิม
“(๒) คลั ง น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และสถานที่ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รั ก ษาน้ ามั น
เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซ สถานที่ เก็ บ ก๊ า ซ และห้ อ งบรรจุ ก๊ า ซส าหรั บ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจาหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“(๓) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑
(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่ บรรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทห้ องบรรจุ และสถานที่ เก็ บรั กษา ก๊ าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รับ ปรุงข้ อกาหนดประเภทข้อ ห้ ามเกี่ ยวกับ การประกอบกิ จการน้ ามั น
เชื้อเพลิ งและก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลว ในการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจ การน้ามัน เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
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๓.๖ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
ยกเลิกข้อกาหนด
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่ น ดิน อื่น นอกจากทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแล
อยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อ กาหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ทางหลวงแผ่ น ดิ น
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ
๓.๗ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จานวน
๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่ งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น การก่ อ สร้ างเพื่ อ การคมนาคมทางน้ าหรื อ การ
สาธารณูปโภค”
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน ริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่ งน้าสาธารณะ
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
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สีเขียว)

๓. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง

ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มี
ที่ ว่างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามธรรมชาติ ของแม่ น้ า ล าคลอง หรือแหล่ งน้ าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกข้อกาหนดเดิม ดังนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มี
ที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้า ล าคลอง หรือแหล่ งน้าสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแลอยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือ
แหล่ ง น้ าสาธารณะให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ จ านวน
๔ ประเภท ได้แก่ ที่ ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู ) ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน
ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน ๔ ประเภท
ได้ แก่ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ป ระเภ ท อนุ รั ก ษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
๓.๘ ขอปรับปรุงและเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
๓.๘.๑ ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขี ย วมี ก รอบ
และเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
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เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อปรั บ ให้ ส อดคล้ องตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุงข้อกาหนดเกี่ย วกับการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ประเภทปฏิรูป ที่ดิ น
เพื่ อเกษตรกรรม (สี เขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสี น้าตาล) ในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๘.๒ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
โดยเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ าตาล) ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ าตาล) ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชุ มชน (สี ชมพู )
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ
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๓.๙ ขอเพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สี เขียวอ่อนมีเส้น ทแยงสี ขาว) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ที่ ดิน ประเภทนี้ ในเขตอนุ รักษ์ ป่าไม้ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อการสงวน
และคุ้ ม ครอง ดู แ ลรั ก ษา หรื อ บ ารุ งป่ า ไม้ สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ า ล าธารและทรั พ ยากร
ธรรมชาติอื่น ๆตามมติค ณะรั ฐมนตรีและกฎหมายที่ เกี่ยวกับ การป่าไม้ การสงวน
คุ้มครองสัตว์ป่าและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)

๓.๑๐ ขอเพิ่ ม ข้ อ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน)
โดยเพิ่มข้อกาหนด ดังนี้
“ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒ นธรรมไทย
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน โบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและสาธารณู ปการหรือ สาธารณประโยชน์เท่านั้น
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวตึกแถวหรือบ้านแถว
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุดอาคารชุดหรือหอพักการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อก่อสร้างอาคารที่อยู่ติดกับบริเวณโบราณสถานภายในระยะ ๕๐ เมตร ให้มีความสูง
ของอาคารไม่ เกิ น ๖ เมตร และเกิ น กว่าระยะ ๕๐ เมตร จนถึ งระยะ ๑๐๐ เมตร
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ ก่ อสร้ างถึ งพื้ น ที่ ดาดฟ้ าส าหรั บ อาคารทรงจั่ วหรื อปั้ นหยาให้ วั ดจากระดั บพื้ นดิ น
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการกาหนดสีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) เพิ่มเติม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เพิ่ ม ข้อกาหนดที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ เพื่ อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ

๓.๑๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์หลักของที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อความในข้อกาหนดเดิม
“ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
เป็นข้อความในข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์
และรักษาสภาพแวดล้อม”
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องพื้ น ที่ คื อ
การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีโดยไม่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่อาจเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมื องรวมจังหวัดกาแพงเพชร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์หลักของที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์หลักของที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

21.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เริ่มดาเนินการวางและจัดทาผั งเมืองรวมจังหวัด
มาตั้ ง แต่ ปี ๒ ๕ ๔ ๗ ต่ อ มาในปี พ .ศ. ๒ ๕ ๕ ๔ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
ได้มีหนังสือให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ พิจารณาประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามผัง
ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่และแนวทางการพั ฒนาจังหวัดในอนาคตและการทบทวน
แก้ ไขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด จากการประชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ ง
เมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุน ายน ๒๕๕๖ ที่ ป ระชุมมีมติให้ ถอนร่างกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....ก่อ นประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. .... เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งใหม่ โดยมี ขั้ นตอนในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็น ที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จานวน ๓
ประเด็นย่อย
๑.๑ ขอปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) จาก ๑ บริเวณ (หมายเลข ๒ เดิม) เป็น ๒ บริเวณ คือ
หมายเลข ๒.๑ เป็นเขตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และหมายเลข ๒.๒ เป็นเขตสัมปทาน
โรงแต่งแร่โปแตซ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ
หมายเลข ๒.๒ ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอปรั บ ปรุ งที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าว
มีกรอบและเส้ น ทแยงสี เขีย ว) เป็ น ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
๘ บริเวณ
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันจังหวัด มีความต้องการเปิดโอกาส
และส่งเสริมให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง ประกอบกับชุมชนเมือง
และชนบทมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น จากการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลและการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 3.1.12
หน้า 218 - 230
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสีเขียว)
ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากพื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมสาหรับ
ทาการเกษตร และพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้าท่วมอยู่บ่อยครั้ง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
กับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมโดยรอบ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้านผังเมือง มีความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิ นจากที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ (บางส่วน) ปรับแก้ไขเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข
๓.๑๕ (บางส่วน) ปรับแก้ไขเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๔ ปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๗, ๓.๘, ๓.๑๑, ๓.๑๒, ๓.๑๓ และ ๓.๑๕ เป็นที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นและเส้ น ทแยงสี ขาว) โดยปรั บ แนวเขตป่ าไม้
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับแนวเขตป่าไม้ เขตอุทยาน
แห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สี
เขี ย ว อ่ อ น มี เส้ น ท แ ย งสี ข าว ) โด ย ป รั บ แ น ว เข ต ป่ าไม้
เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ มู ล ของกรมป่ า ไม้
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอยกเลิ กการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่ โล่ งเพื่อ นันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เหตุผ ลในการขอแก้ไข เพื่อไม่ให้ กระทบสิ ทธิ์ของเจ้ าของที่ดินที่อยู่บริเวณ
ดังกล่ าวโดยได้กาหนดพื้ นที่ กันชนระยะ ๕๐ เมตร รอบพื้ นที่ โรงงานในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ยกเลิ กการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนาการและรักษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ยกเลิ ก การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภ ทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)

ประเด็ นที่ ๒ การขอยกเลิ กบั ญชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ โดยการปรั บบั ญชี ท้ าย
กฎกระทรวงฯ และกาหนดเป็น ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓
ประเภท คือ ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู) ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น และส่ งเสริ ม การพั ฒ นา
และเพิ่ ม โอกาสการลงทุ น ด้ านอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การโรงงาน
มีกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน เป็ นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ราคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) และที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ยกเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวง และก าหนดเป็ น
ข้ อห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๓ ประเภท
ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“ข้ อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
การพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ”
ข้ อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ข้ อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ”
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของผังเมืองรวม
จังหวัด
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดอุ ด รธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับการเขียนข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับการเขียนข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔ ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จากข้อกาหนดเดิม
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กาหนดตามวรรคแรก
ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารให้มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
เว้น แต่ โครงสร้ างส าหรับ การใช้รับ ส่ งวิท ยุ โทรทั ศน์ หรือสั ญ ญาณสื่ อสารทุกชนิ ด
การวัดความสูงให้วั ดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด

อ้างอิง
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เรื่อง/มติ
๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิจ ารณาด้านผั งเมือง มีความเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื ่อ กิจ การอื ่น ในการใช้ป ระโยชน์ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) ที่ดิน ประเภทอุต สาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่วง)
ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) และที ่ด ิ น
ประเภทอนุร ัก ษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๓ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรงงาน ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จานวน ๓ ประเภท ได้ แ ก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงาน
ตามประเภท ชนิด และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้
และโรงบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
เป็ น ข้ อ ห้ า มในข้ อ ก าหนดใหม่ ข องที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประเภทหรื อ ชนิ ด ที่ ก าหนดตามบั ญ ชี ท้ า ยประกาศ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบาบัด
น้าเสียรวมของชุมชน

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 283 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
(๓) โรงงานประเภทอื่น ๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน”
เป็นข้อห้ามในข้อกาหนดใหม่ของที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามประเภทหรื อ ชนิ ด ที่ ก าหนดตามบั ญ ชี ท้ า ยประกาศ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น ๆ นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากการประกอบกิ จการโรงงาน มี กฎหมาย
ว่ าด้ วยโรงงานเป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ มดู แล การป้ องกั นเหตุ เดื อดร้ อนร าคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะ
กาหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ปรั บปรุ งการควบคุ มเกี่ ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โดยควบคุ ม
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท และมีมลพิษสูง
๑๔ ประเภท
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ดรธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ป รับ ปรุง ข้อ ก าหนดประเภทข้อ ห้า มเกี ่ย วกับ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน จานวน ๓ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเ ขีย ว) และที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัยและประกอบการพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
ห้าม (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 284 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
ห้าม (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๙
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๙
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและการบริการ
ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งมีนักศึกษา
และบุ ค ลากรจ านวนมาก โดยเฉพาะเมื่ อ ก้ าวสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นจะมี นั ก ศึ กษา
จากประเทศลาวและเวียดนามเข้ามาศึกษา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
และเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

๓.๕ การปรับปรุงรูปแบบการเขียนข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
(๕) เลี้ยงม้า โค กระบื อ สุ กร แพะ แกะ ห่ าน นกกระจอกเทศ เป็ด ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
(๗) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่
การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน) การยกเลิกการห้าม
กิจ กรรมบางประเภทเพื่ อ ลดผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน โดยพิ จ ารณา
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด อุ ดรธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้อก าหนดเกี่ ย วกับ เลี้ ย งม้า โค กระบือ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ าน
นกกระจอกเทศ เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าเพื่อการค้า (โดยตัดคาว่า “นกกระจอกเทศ” ออก)
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกับเลี้ ยงม้ า โค กระบื อ สุ กร
แพะ แกะ ห่ าน นกกระจอกเทศ เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อสั ตว์ป่ า
เพื่ อการค้ า (โดยตั ดค าว่ า “นกกระจอกเทศ” ออก) ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

๓.๖ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ยกเลิกข้อกาหนด
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อส่งเสริมการนาขยะมาใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะ
ในพื้นที่เมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด อุ ดรธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ในที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว)
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อกาหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ การอยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย ว ที่ มิ ใช่
การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน
๒๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับวิทยุ
โทรทัศ น์ ห รื อสั ญ ญาณสื่ อสารทุก ชนิ ด การวัดความสู งของอาคารให้ วัด จากระดั บ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงดาดฟ้าสาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้ น โดยกาหนดให้ที่ดิน
ซึ่งเอกชนเป็ น เจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย สามารถประกอบ
กิจการบางประเภทได้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวัด อุ ด รธานี กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ข อปรั บ ปรุ งข้อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ซึ่งเอกชนเป็ น เจ้ าของหรือ มี สิ ท ธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) โดยขอให้เพิ่มข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย ดังนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือมีสิทธิ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในที่ดิน ประเภท
อนุร ัก ษ์ป ่า ไม้ (สีเ ขีย วอ่อ นมีเ ส้น ทแยงสีข าว) โดยให้ เพิ่ ม
ข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย ดังนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคาร
อยู่ อ าศั ย รวมตามมติ ข องกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๘ ขอปรับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิ ง
และก๊าซปิ โตรเลี ย มเหลวตามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมน้ ามัน เชื้อเพลิ ง จานวน
๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อกาหนดให้ สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด อุ ดรธานี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
และก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๓ ประเภท
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 287 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๙ ขอยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
ให้ มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชนที่ ดิน จานวน ๒ ประเภท
ได้ แ ก่ การใช้ ประโยชนที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค้ า (สี ม่วง) และการใช้
ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมกากับดูแล
พื้นที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล้องกัน คื อ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ทางหลวงแผ่ น ดิ น
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางในการใช้ประโยชนที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่
การใช้ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สี ม่วง) และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ริมทางหลวงแผ่นดินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๑๐ ขอยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า
ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
จานวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุ ผลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากมี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องควบคุ มก ากั บดู แล
อยู่แล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด อุ ด รธานี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้ อ กาหนดเกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ริม ฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง
หรื อ แหล่ งน้ าสาธารณะให้ มี ที่ ว่ างตามแนวขนานริ มฝั่ งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน
๔ ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลั งสิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 288 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จานวน ๔ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดิ น ประเภทอนุรั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

รายนามคณะผูจัดทํา
1. นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

ผูก ํากับดูแล

2. นายปองพล ทองสมจิตร
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการผังเมือง

ผูตรวจสอบขอมูล

3. น.ส.กนกวรรณ วังจินา
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ

ผูจัดทําและสรุป
เรียบเรียงขอมูล

4. น.ส.อาจรีย ภักดีสุข
พนักงานบริหารงานทั่วไป

ผูจัดทําและสรุป
เรียบเรียงขอมูล

5. น.ส.ขวัญวรา นพพันธ
เจาหนาที่นิติกร

ผูจัดทําเอกสาร

