






ค ำน ำ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 59 บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ  
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่ นคงของรัฐหรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ได้บัญญัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับคณะกรรมการผังเมือง
เป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  จึงได้รวบรวมมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมืองขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการวาง และจัดท าผังเมืองรวมต่อไป 

ส าหรับเอกสารสรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นเล่มที่ 15 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - เดือนมีนาคม 2558  
โดยเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องจากเอกสารสรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 1 – 14 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ   
จึงด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่องานวิชาการผังเมือง  
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจทั่วไป  
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เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง ตามมาตรา ๒๒ 

ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

1. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 

ในปี ๒๕๔๗ และด าเนินการตามข้ันตอนการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามล าดับขั้นตอน  
เพ่ือประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือขอให้จังหวัดที่ยังไม่ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นต่อกรณีประเด็นปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง 
ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท
จึงได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้ ในวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
และมีมติให้ด าเนินการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท  
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ 

ประเด็นที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ซึ่งเป็นเขตจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือการเกษตร และอยู่ในเขตชลประทานซึ่งเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เส นอ ตามมติคณะอนุกรรมการผัง
เมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่
ปรึกษา ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา เพ่ิมโอกาส
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญและอันตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  

ครั้งที ่๑/๒๕๕8 
วันที ่15 ม.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.1 
หน้า 16 – 33 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชมุ) 

 คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด 
ในที่ดนิประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบให ้ยกเล ิกบ ัญช ีท ้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนด 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ตามที่ เสนอ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๑๔ ประเด็น 
ดังนี้ 

๓.๑ ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่ งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการได ้
 ๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อก าหนดเดิม 
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 
 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม ่ดังนี้ 
 “(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๒  
ที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
 (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
 (๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 
 ๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อก าหนดเดิม 
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 
ตามประเภท ชนิดและจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม ่ดังนี้ 
  “(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่  ๔๓ (๑) และ (๒) เฉพาะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และโรงงานล าดับที่  ๙๒  
เฉพาะที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
  (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน และกิจการก าจัดมูลฝอยในหมู่ที่ ๓ ต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท กิจการก าจัดมูลฝอยในหมู่ที่ ๒ ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท กิจการก าจัดมูลฝอยในหมู่ที่ ๔ ต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลหรือได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ 
จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในบริเวณโดยรอบสถานที่
ประกอบกิจการก าจัดมูลฝอย เป็นระยะไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมตร” 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) โดยโรงงานล าดับที่ ๙๒ ต้องเป็นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
และไม่มีการแกะ ล้าง ช าแหละ หรือแปรสภาพวัตถุดิบ และเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข 
ข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
โดยให้ตัดข้อความ “ซื้อขาย หรือเก็บวัสดุ” ออกจาก (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ 
เนื่องจากเป็นข้อสังเกตว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเฉพาะราย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเข ียว) ตามที ่เสนอ โดยที ่ด ิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) โรงงานล าดับที่ ๙๒ ต้องเป็นโรงงาน  
ที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น และไม่มีการแกะ ล้าง 
ช าแหละ หรือแปรสภาพวัตถุดิบและที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ตัดข้อความ “ซื้อขาย หรือเก็บ
วั สดุ ”  ออกจาก  (๒ ) โรงงาน ล าดั บ ที่  ๑ ๐ ๑  ตามมติ
คณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง เพื่ อ พิ จารณ าด้ านผั งเมื อง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชัยนาท  

 ๓.๒ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงข้อห้ามเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิงในข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
 โดยขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อก าหนดเดิม 
 “(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 
ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” 

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ 
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท 
ได้แก่ ที ่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที ่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้ เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

 ๓.๓ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้าม จากข้อก าหนดเดิม 
 “(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 
 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษา  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๖ และหมายเลข ๓.๑๙ 
โดยให้ห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตผังเมืองรวมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร” 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง  มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

๓.๔ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพ่ิมข้อห้ามโรงแรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๑๑ 
หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๖ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑ 
หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๖ ให้สามารถ
ด าเนินการได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) โดยยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ 
หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๓ และหมายเลข ๓.๑๖ 
ให้สามารถด าเนินการได้ ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

๓.๕ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๓.๑ และหมายเลข ๓.๒ ให้สามารถด าเนินการได้ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม

เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ และขอเพิ่ม 
การยกเว้นบริเวณ ๓.๓ ที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ 
และด้านเหนือของคลองอนุศาสนานันท์ โดยก าหนดให้การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีระยะ Buffer Zone โดยให้ห่างจากเขตเทศบาลหรือเขต 
ผังเมืองรวมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง 
ข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ โดยเห็นควรให้จังหวัดชัยนาทพิจารณาประเด็นดังกล่าว 
ในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาทครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน  
  เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
  และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ 
  เว้นแต่พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  อาทิ 
  กฎหมายว่าด้วยโรงงานและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย  
  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จะต้องห่างจาก 
  เขตเทศบาลหรือเขตผังเมืองรวมเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร 

 ๓.๖ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๔ และหมายเลข ๓.๑๙ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง 
ของจังหวัด แต่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้ด าเนินการได้เฉพาะบริเวณ
หมายเลข ๓.๖ ในเขตเทศบาลต าบลหนองมะโมง และบริเวณหมายเลข ๓.๑๙ ในเขต
เทศบาลต าบลเนินขาม 
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   ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบฺให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถด าเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๖  
ในเขตเทศบาลต าบลหนองมะโมง และบริเวณหมายเลข ๓.๑๙ 
ในเขตเทศบาลต าบลเนินขาม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่ อพิ จารณ าด้ านผั ง เมือง กรมโยธาธิการและผั ง เมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

 ๓.๗ ขอแก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
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 ให้สามารถด าเนินการได ้
 เหตุผลในการขอแก้ไข ให้มีการกระจายตัวของการจัดสรรเพ่ือการอยู่อาศัย 
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
และลดการผูกขาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการอยู่อาศัยได้ 
ในราคาที่เป็นธรรม 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ ให้จังหวัดชัยนาท 
ไปท าการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่โดยก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสม ก่อนเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
จังหวัดชัยนาทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่โดยมี ๓ ปัจจัยหลักในการก าหนดพ้ืนที่ที่
เหมาะสม ดังนี้  ๑) การเข้าถึงของพ้ืนที่  ๒) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
และ ๓) ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ เช่น บริเวณที่น้ าท่วมถึง จึงสามารถวิเคราะห์
พ้ืนที่ที่เหมาะสมได ้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 เห็นชอบฺให้แก้ไขปรับปรุงข้อห้ามเกี ่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(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  
และหมายเลข  ๓ .๑๘ .ให้ สามารถด าเนิ นการได้  ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

  ๓.๘ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดให้สามารถประกอบกิจการการอยู่อาศัยประเภท 
ห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเพ่ือป้องกันการหลบเลี่ยง
กฎหมายท าให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบฺในหลักการในการขอเพ่ิมเติม 
ข้อก าหนดให้สามารถประกอบกิจการเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ ให้จังหวัดชัยนาท 
ไปท าการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ท่ีเหมาะสม ก่อนเสนอคณะกรรมการผังเมือง ต่อไป 
 จังหวัดชัยนาทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่โดยมี ๓ ปัจจัยหลักในการก าหนด
พ้ืนที่ที่เหมาะสม ดังนี้ ๑) การเข้าถึงของพ้ืนที่ ๒) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
และ ๓) ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ เช่น บริเวณที่น้ าท่วมถึง จึงสามารถวิเคราะห์พ้ืนที่  
ที่เหมาะสมในด้านที่อยู่อาศัย อาคารชุด หรือหอพัก เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่รอบแนว
เขตแปลงที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดให้สามารถประกอบกิจการการอยู่อาศัย 
ประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถด าเนินการได ้
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื ่อพิจารณาด้านผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที ่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชัยนาท 

 ๓.๙ ขอแก้ไขข้อก าหนดในเรื ่องที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ข้อก าหนดมีความยืดหยุ่นท าให้ผู้ประกอบการ 
และประชาชนสามารถพัฒนาพื้นที่ได้มากขึ้น 
 ๓.๙.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

 จากข้อก าหนดเดิม  
  “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที ่ด ินเพื่อกิจการอื่นให้มีที ่ว่างไม่น้อยกว่า  
ร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
  แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
  “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการไดใ้นอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบในการขอปรับปรุงข้อก าหนดในเรื่องที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ประเภทชุมชน (สีชมพู) จาก ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  เพื่อกิจการอ่ืนให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดิน 
  ที่ย่ืนขออนุญาต เป็น ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
  ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง 
  หรืออาคารขนาดใหญ่ ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
  เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
  ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท     

 ๓.๙.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 จากข้อก าหนดเดิม  
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
  แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 

 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุโทรทัศน์หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด” 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุง
ข้อก าหนดในเรื่องที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จาก ส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เป็น ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุโทรทัศน์หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื ่อพ ิจารณาด้านผัง เมือง  กรมโยธาธ ิการและผัง เมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

 

 

  



 - 10 - 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

  ๓.๙.๓ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
  จากข้อก าหนดเดิม 
  “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
  แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
  “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่” โดยมีข้อห้าม 
 ๑. จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
  (๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
  (๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
  (๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ 
  (๔) อาคารอยู่อาศัยรวม” 
  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบ ให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) 
ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามมติคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

 ๓.๑๐ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ข้อก าหนดมีความยืดหยุ่นและมีความชัดเจน 
ในการควบคุมพ้ืนที่มากขึ้น 
 ๓.๑๐.๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
 จากข้อก าหนดเดิม 
  “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่งมิใช่ 
การจัดสรรที่ดิน” 
 แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
                   “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การอยู่อาศัย หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

  (๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
 (๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
 (๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ 
  (๔) อาคารอยู่อาศัยรวม” 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
       คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบ
ให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
 มีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 เพื่ อพิ จารณ าด้ านผั ง เมื อง กรมโยธาธิการและผั ง เมือ ง  
 และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

 ๓.๑๐.๒ ที่ดินประเภทที่ โล่ งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
  จากข้อก าหนดเดิม 
  “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยในอาคารซึ่งมิใช่
การจัดสรรที่ดิน” 
 แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
  “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
 (๒) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 
 (๓) สนามแข่งรถ 
 (๔) สนามแข่งม้า 
  (๕) สนามยิงปืน” 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ 
  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือ ง 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
  จังหวัดชัยนาท 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 

 ๓.๑๑ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีการขอเพ่ิมค าว่า “การท่องเที่ยว” 
 จากข้อก าหนดเดิม 
 “ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประมง 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 
 เพ่ิมเติมข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยว การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความเห็น 
สอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับแก้ข้อก าหนดในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)  
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบฺการขอปรับแก้
ข้อก าหนดในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีการขอเพ่ิม 
ค าว่า “การท่องเที่ยว” 

มติที่ประชุม ไม่ เห็ นชอบฺ ให้ ปรับแก้ข้ อก าหนดในที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีการขอเพิ่ม 
ค าว่า“การท่องเที่ยว” โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 ๓.๑๒ ขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดให้โรงงานที ่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังประกอบกิจการอยู่ 
ขยายพื้นที ่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน  
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ด าเนินการ
ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ และมีแผนการขยายกิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับแก้ไขให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะ
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม 
ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้  
มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิมตามท่ีเสนอ 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
 (คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดให้โรงงานที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
และยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดิน
แปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน  
ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้ งนี้  ไม่ เกินหนึ่ งเท่ าของพื้ นที่ โรงงานที่ ใช้ ในการผลิตเดิม 
ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

๓.๑๓ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการเว้นระยะจากแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า 
สาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เหตุผลในการขอแก้ ไข เพ่ือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดชั ยนาท กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการเว้นระยะจากแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าสาธารณะ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการเว้นระยะจากแม่น้ า  ล าคลอง
 และแหล่งน้ าสาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
 เพื ่อพ ิจารณ าด ้านผ ัง เม ือง กรมโยธาธ ิการและผ ัง เม ือง  
 และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

๓.๑๔ ขอเพ่ิมเติมการก าหนดระยะของแนวป้ องกัน (Protection strip)  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ทุกบริเวณ 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เพื ่อป ้องกันผลกระทบในด้านวัตถ ุอ ันตราย 
และเพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อมต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดชั ยนาท  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ เพ่ิมเติมการก าหนดระยะของแนวป้องกัน (Protection strip) ในการใช้
ประโยชน์ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ทุกบริ เวณ  ทั้ งนี้  
กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท  
ได้ก าหนดให้มีระยะของแนวป้องกัน (Protection strip) ในแนวเขตของที่ดินที่ยื่นอนุญาต ไม่
น้อยกว่า ๑๐ เมตร 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบให้ เพิ่มเติมการก าหนดระยะของแนวป้องกัน
(Protection strip) ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) ทุกบริเวณ ในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ตามที่เสนอ 
เนื่องจากมีการก าหนดระยะแนวป้องกันจากกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร เป็นต้น 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 
ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร ประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับ

แรกฉบับที่ ๓๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๕ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ ๕ ปี เมื่อวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่  ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี จ านวน ๒ ครั้ง สิ้นสุดการบังคับใช้วันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ด าเนินการวางผังโดยเทศบาลเมืองหลังสวน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวม ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ถ่าย
โอนภารกิจการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองหลังสวน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๘ มีพ้ืนที่วางผังประมาณ ๒๕.๗ ตารางกิโลเมตร 

มติที่ประชุม  ๑. คณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบผังเมืองรวม 
 เมื องหลั งสวน จั งหวัดชุ มพร (ปรับปรุ งครั้ งที่  ๑) ตามมติ 
 คณ ะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณ าด้ านผั งเมื อง  
 และคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการ
 และผังเมืองเสนอโดยให้น าข ้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข แล้วด าเนินการ
 ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อไป 
  ๒. คณะกรรมการผังเมืองให้ผู้วางผังร่วมกับอุตสาหกรรม
 จังหวัดชุมพร ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
 และส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ตรวจสอบบัญชีโรงงาน
 อุตสาหกรรมแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ว่ามีประเภทหรือชนิด 
 โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร
 หรืออุตสาหกรรมบริการที่ยังมีความจ าเป็นในพื้นที่ก็ให้สามารถ
 เพิ่มเติมได้ แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
 ด้านผังเมืองให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี  
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอน
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ  

 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่๑/๒๕๕8 
วันที ่15 ม.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.2 
หน้า 33 – 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.1 
หน้า 13 – 23 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 
 

 
 

 

และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยขอเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ าตาล) จ านวน ๖ บริเวณ 

เหตุผลที่ขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และข้อเท็จจริง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) จ านวน ๖ บริเวณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง สีเขียว) เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีน้ าตาล) จ านวน ๖ บริเวณ ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลที่ขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา เพิ่มโอกาส
การลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วย
โรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  (สีชมพู )  
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย ๘ ประเด็น 
ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

  เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้น
โรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ 
 โดยมีรายละเอียดในการขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 
  เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
 ๓.๑.๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 
  (๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนด โดยยกเลิก “การอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย” ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 ขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
 “ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 

 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีความหมายกว้างและไม่สามารถก าหนดรูปแบบ
ของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด โดยยกเลิก “การอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย” ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด โดยยกเลิก“การอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” ในกิจกรรมหลักของที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

 ๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนด โดยขอยกเลิก “พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว” 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
 “ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว สถาบัน
ราชการสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการรักษาความเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และกิจกรรมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้แบบมีเงื่อนไข 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด โดยยกเลิก “พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว” 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด โดยยกเลิก “พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว” ในกิจกรรมหลักของที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับความสูงอาคาร ในที่ดินจ านวน ๒ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณท่ีดินรอบบึงฉวา 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 

 ๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 ขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การใช้ประโยชน์ที่ ดิ นเพ่ื อก่อสร้างอาคารให้ มีความสู งไม่ เกิน 
๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 
 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีความยืดหยุ่น และท าให้การก่อสร้างอาคาร
ประเภทต่าง ๆ สามารถพัฒนาพื้นที่ได้เพ่ิมข้ึน 
 ๓.๔.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณที่ดินรอบบึงฉวาก 
 ขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
 “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งอยู่โดยรอบบึงฉวากทางด้านตะวันตกเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทบึงฉวากฟากตะวันตก  และทางด้าน
ตะวันออกเป็นเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทบึงฉวากฟากตะวันออก
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารให้มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร และให้มีที่ว่าง 
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงชนบทบึงฉวากไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 
 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งอยู่โดยรอบบึงฉวากทางด้านตะวันตกเป็นเส้นขนาน
ระยะ ๑๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทบึงฉวากฟากตะวันตก และทางด้านตะวันออกเป็น
เส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบทกับบึงฉวากฟากตะวันออก การใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารทุกประเภทให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีความยืดหยุ่นและท าให้การก่อสร้างอาคาร
ประเภทต่าง ๆ สามารถพัฒนาพื้นที่ได้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับความสูงอาคาร ในที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

มติที่ประชุม  เห็ นชอบให้ป รับปรุ งข้ อก าหนดเกี่ ยวกับ ความสู งอาคาร  
   ในที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบท 
   และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณที่ดินรอบบึงฉวาก ตามที่เสนอ 
    ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่ง 
   วิทยุโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 

 ๓.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 เพ่ิมเติมเป็นข้อก าหนดใหม ่ดังนี้ 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืน นอกเหนือจากเรื่องของการอยู่อาศัย และเกษตรกรรมสามารถพัฒนา
พ้ืนที่ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบให้เพิ ่ม เต ิมข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  เพื่อกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร  
  ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ในที่ดินประเภท 
  ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

 ๓.๖ ขอเพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนด ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 เพ่ิมเติมข้อห้าม ดังนี้ 

(๗)  คลังวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๘)  สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
(๑๐)  สนามแข่งรถ 
(๑๑)  สนามแข่งม้า 
(๑๒)  สนามยิงปืน เว้นแต่เป็นกิจการของรัฐ 
(๑๓) ก าจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการ

ส่วนท้องถิ่นหรือได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) แต่ขอตัดข้อห้าม 

 

  



 - 20 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 

  (๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
 (๑๐) สนามแข่งรถ 
 (๑๑) สนามแข่งม้า 
 เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่มีลักษณะปลีกย่อยเหมาะส าหรับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่ มเติมข้อก าหนดเฉพาะข้อห้าม (๗ ) คล ังว ัตถุ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย (๑๒) สนามยิงปืน 
เว้นแต่เป็นกิจการของรัฐ และ (๑๓) ก าจัดขยะมูลฝอยเว้นแต่
เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือ
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
ประเภทชุมชน (สีชมพู ) ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง คณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพ่ิมเติมข้อห้าม ดังนี้ 
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้าม ในข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท และ
เกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดข้อห้าม (๗) การอยู่อาศัยประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และ (๘) การอยู่อาศัยประเภท
ห้องชุด อาคารชุด หอพักหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๖.๓ ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

เพ่ิมเติมข้อห้าม ดังนี้ 
“(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม” 
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  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดข้อห้าม (๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ 
สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า (๒) จัดสรรที่ดิน
เพื่ อการอยู่อาศัย  (๓ ) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสู ง 
หรืออาคารขนาดใหญ่ (๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว 
ตึกแถว หรือบ้านแถว และ (๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมในที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
ตามที่เสนอ 

 ๓.๖.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
เพ่ิมเติมข้อห้าม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

เพ่ิมเติมข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์

ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 
(๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม” 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดข้อห้าม (๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ 
สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า (๓) การอยู่
อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ (๔) การอยู่อาศัย
ประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว และ (๕) การอยู่อาศัย
ประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 

 ๓.๗ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าสาธารณะ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าสาธารณะ ให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินรวม ๕ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง  
  และแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวม ๕ ประเภท 
  ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
  และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
  (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
  (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
  ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่เสนอ 

๓.๘ การขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนน ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางถนน ให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ให้ ป รับปรุ งข้ อก าหนด ที่ ว่ างตามแนวขนาน 
  ริมเขตทางถนนในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามทีเ่สนอ 
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 4. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประชุมทั้งสองคณะ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
เพชรบูรณ ์ พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บ ังคับ  และคณะรัฐมนตรีม ีมติ เมื ่อว ันที่  
๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอน 
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน  
๓ ประเด็นย่อย ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๒ 
และหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขาว) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับพ้ืนที่
ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๒ 
และหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขาว) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน ์ที ่ด ินประเภท 
ปฏิรูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีน้ าตาล) บร ิเวณ หมายเลข ๔ .๑  ถ ึงหมาย เลข ๔ .๔๒  
และหมายเลข ๔.๔๓.(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตของผังเมืองรวมที่จะมี 
การประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับในอนาคต  

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.2 
หน้า 23 – 51 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพื ่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
บริเวณหมายเลข ๔.๔๓ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๐ เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื ่องจากสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ สามารถด าเนินการได้ในทุกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่แล้ว  
จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) ไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คื อ  เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทสถาบั นราชการ  
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๐ เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) บริเวณ
หมายเลข ๑๐ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่  ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น  
๑๔ ประเด็นย่อย ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้  
 ๓.๑.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน  (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที ่ด ินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่ 
 (๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนด้านต่าง ๆ 

รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สี เขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)  ทั้ งนี้  
โดยใช้กฎหมายควบคุมอาคารแทน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื ่อก ิจการอื ่น  ให ้ด า เน ินการหรือประกอบก ิจการได้ 
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ โดยให้ตัด
การก าหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ สามสิบของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต แล้วให้ใช้กฎหมายควบคุมอาคารแทน 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๑.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
 โดยขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 

“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
  เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะควบคุมเฉพาะ
กิจกรรมตามข้อห้ามเท่านั้น 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ โดยใช้กฎหมายควบคุมอาคารแทน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีขาว) ดังนี้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการไดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) 
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) ล าดับที่ ๒๙ ล าดับที่ ๓๐ ล าดับที่ 
๓๘ (๑) (๒) ล าดับที่ ๕๐ (๒) (๓) (๕) ล าดับที่ ๕๒ (๑) (๒) ล าดับที่ ๕๗ (๑) ล าดับที่ ๕๙ 
ล าดับที่ ๖๐ ล าดับที่ ๘๘ เว้นแต่โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ติดตั้งบนหลังคา และล าดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 บริเวณที่  ๑ (ที่ดินประเภทนี้  ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ 
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ)  

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการไดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ 

และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๘๙ 
ล าดับที่ ๙๑ (๒) และล าดับที่ ๙๒ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๕ 

(๒) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) ที ่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๕” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภท
หรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ 

 บริเวณที่ ๒ (ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ 
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) 
  โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 

“ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข ๒.๕๖ หมายเลข ๒.๕๗  
และหมายเลข ๒.๖๐ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตของที่ดินบริเวณหมายเลข ๙ 
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้  ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗  

และหมายเลข ๒.๑๙  ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานจ าพวกที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและผ่อนปรนให้แก่โรงงาน

บางประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพ้ืนที่สามารถประกอบกิจการได้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผั งเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ 
 กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
 ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานจ าพวกที่สอง และโรงงานจ าพวกที่สาม ตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 
ล าดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ล าดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ล าดับที่ ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ล าดับที่ ๓๗ 
และล าดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการท า
เกษตรกรรม หรือได้ลงทุนระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรในพื้นที่ไปแล้ว ให้เป็นพื้นที่ 
ในการท าเกษตรกรรม โดยอนุญาตให้โรงงานบางประเภทที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อพ้ืนที่และมีความจ าเป็นสามารถประกอบกิจการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) โดยให้พิจารณา
เพ่ิมเติมอุตสาหกรรมบริการที่จ าเป็นต้องมีในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงงานล าดับที่ ๙๕ (๑) และ (๒) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทอนุรักษ์ชนบท
แล ะ เก ษ ต รก ร รม  (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขี ยว)  
ตามที่เสนอ และให้เพิ่มเติมอุตสาหกรรมบริการที่จ าเป็นต้องมี
ในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานล าดับที่ ๙๕ (๑) และ (๒) ให้สามารถ
ด าเนินการได้ด้วย 

๓.๒.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

 

  



 - 30 - 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานจ าพวกที่สอง และโรงงานจ าพวกที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ 
ล าดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
และล าดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น โรงงานบางประเภท 
ที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพ้ืนที่สามารถประกอบกิจการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ในการใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ 
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๗) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี”  

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน 
และอันตรายร้ายแรงกับพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ 
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื ่อการท่องเที ่ยว (ส ีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
ทั้งนี้ ให้หารือกองนิติการในการเขียนข้อก าหนดเพ่ือให้ครอบคลุมและถูกต้อง 

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ให้ เพิ่ มข้ อก าหนดประเภท ข้ อห้ าม เกี่ ย วกั บ 
 การเก็บ วัตถุ ไวไฟ  วัตถุ ระเบิ ด ได้  วัตถุ มีพิ ษ  หรือ วัตถุ
 กัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภท
 อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่ อการท่องเที่ยว (สี เขียวมีกรอบ 
 และเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

๓.๔ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า
การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ไซโลเก็บผลิตผล 
ทางการเกษตร ก าจัดมูลฝอย และการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

โดยขอยกเลิกข้อห้ามเดิม 
“(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๘) ก าจัดมูลฝอย 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่
การยกเลิกการห้ามกิจกรรมบางประเภทเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน  
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการค้า  
การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ไซโลเก็บผลิตผล 
ทางการเกษตร ก าจัดมูลฝอย และการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ ยก เล ิกข ้อก าหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ ยวกับ 
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
ก าจัดมูลฝอย และการซื ้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ๓.๕.๑ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ประกอบพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้น ใน
บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จาก
แนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้การจัดสรรที่ดิน

เพ่ือประกอบพาณิชยกรรมอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ พ้ืนที่
ชุมชนและป้องกันการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนด

ประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้น ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗  
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
 กรมโยธาธิการและผั งเมือง และคณ ะอนุ กรรมการผั งเมื อง 
เพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนด 
ประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทุกบริเวณ ยกเว้นในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ 
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
และให้ เพ่ิมข้อห้าม “จัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๔  
และ ๒.๗” เนื่องจากในพ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ควรให้การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย
ท าได ้ท ุกพื ้นที ่ เพราะจะเป็นการรุกล้ าพ้ืนที่ เกษตรและอาจท าให้ เกิดการพัฒนาเมือง 
แบบกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) แต่ควรมีการก าหนดเป็นบางบริเวณที่เหมาะสม 
ซึ่งบริเวณดังกล่าวอาจเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมืองเดิม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ทุกบริเวณ ยกเว้น ในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙  
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ตามที่ เสนอ และให้เพิ่มข้อห้าม “จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 
ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๔ และ ๒.๗” ตามมติของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ด้านผังเมืองด้วย 

๓.๕.๒ ขอเพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี ่ยวกับจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม  และจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัย ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
  (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
  (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือต้องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

บริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ให้มีความหนาแน่นต่ า 
และเพ่ือเป็นการป้องกันกิจกรรมดังกล่าวที่อาจท าให้เกิดการบุกรุกหรือส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับจัดสรร
ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที ่ดินเพื ่อประกอบ
พาณิชยกรรม และจัดสรรที่ดินเพื ่อการอยู่อาศัย  ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สี เขียว) ในบริ เวณ
หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙  
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักและปรับปรุงข้อห้าม
เกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ และสวนสนุกในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๖.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์วิจัยหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร  
และระบบชลประทาน สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมและเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเจตนารมณ์ 
ของพ้ืนที ่

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ การเขียน
ข้อก าหนดให้มีความกระชับมากข้ึนแต่ความหมายยังคงครอบคลุมเหมือนเดิม 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๖.๒ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

และเพ่ือต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ท าการเกษตรชั้นดีไว้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๖.๓ ขอยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอยกเลิกข้อห้ามเดิม 
“(๘) สวนสนุก” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ควรควบคุมในข้อก าหนด

ระดับเมือง/ชุมชน และจากศักยภาพของพ้ืนที่ก็ไม่น่าจะเกิดกิจกรรมนี้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก ในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 
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๓.๗  ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดิน 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

   (๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร 
ขนาดใหญ”่ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีขาว) และเห็นควรให้เพ่ิมข้อห้าม “จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย” เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวอยู่บนภูเขาสูงและเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนในแต่ละปี
เพ่ือชมความสวยงามของธรรมชาติเป็นจ านวนมาก หากอนุญาตให้มีการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยได้ก็อาจเกิดบ้านพักตากอากาศขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งจะบดบังทัศนียภาพ 
และอาจกลายเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลซึ่งอาจท าให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาชื่นชม
ทัศนียภาพได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ ในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และให้เพิ ่มข้อห้าม 
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ตามมติของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๘ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือ เกี่ยวข้อง 
กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
หรืออาคารสูง และเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม” 
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 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากได้มีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
แล้วพบว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์  เห็นชอบให้ปรับปรุง
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยเห็นควร 
ให้คงข้อก าหนดวรรคหนึ่ง เฉพาะที่ดินของรัฐ และวรรคสอง ที่ดินเอกชนไว้ดังเดิม 
เนื่องจากอาจมีที่ดินของเอกชนอยู่ในพ้ืนที่ 

มติที่ประชมุ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่ โล่งเพื่ อนันทนาการและการรักษา  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยเห็นควรให้คงข้อก าหนด  
วรรคหนึ่ ง เฉพาะที่ดินของรัฐ และวรรคสอง ที่ดินเอกชน 
ไว้ดั งเดิม  เนื่ องจากอาจมีที่ ดินของเอกชนอยู่ ในพื้ นที่  
ตามความเห็น กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองเสนอต่อไป 

๓.๙ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินเอกชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  
การอยู่อาศัย ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการ 
ได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ 
สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด การสาธารณูปโภคหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ ามัน
ประเภท ก สถานีบริการน้ ามันประเภท ข สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะ 
ที่สอง สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ ามันประเภท 
ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ าหน่าย 
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 (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท 
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยก าหนดให้ที่ดิน 
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถประกอบกิจการ
บางประเภทได้ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดเรื่องความสูงกับพ้ืนที่อาคาร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินเอกชนในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) และให้เพ่ิมข้อห้าม “โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” เนื่องจาก
กิจกรรมโรงแรมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อพ้ืนที่ป่ าไม้โดยรอบ และอาจเป็น 
การสนับสนุนให้เกิดการบุกรุกป่ามากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินเอกชนในที่ดินประเภท
อนุ รักษ์ป่ าไม้  (สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่ เสนอ  
และให้ เพิ่มข้อห้ามโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 ๓.๑๐ ขอเพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย  
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภท 
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
 โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 

“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากข้ึนในการใช้บังคับ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  

 คณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบู รณ์  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
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และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) ที่ ดินประเภท อน ุร ักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม ้(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๕ ประเภท ได้แก่  ที่ ดินประเภทชุมชน (สีชมพู )  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๑ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ 
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

๓.๑๑.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที ่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗  
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง  

ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจ าหน่าย ที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ าหน่าย” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับข้อก าหนดให้สอดคล้อง 

กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
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เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ 
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีขาว) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ 
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ตามที่เสนอ 

 ๓.๑๑.๒ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้น
บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร 
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  

โดยเพิ่มข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “คลั งน้ ามั นตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุมน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง  
เพ่ือการจ าหน่าย” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้นบริเวณหมายเลข 
๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยาน 
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ 
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร  
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตามที่เสนอ 

๓ .๑๒  ขอปรับป รุงและ เพิ ่มข ้อก าหนดประ เภทข้อห ้าม เกี ่ย วก ับ  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่
ที ่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
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 ๓.๑๒.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ 
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภท 
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗  
และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
 โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความ  
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง

บรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่ เก็บรักษา  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพ่ื อพิ จารณาด้ านผั งเมือง  มีความเห็ นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข 
๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้ อก าหนด ประเภทข้อห้ ามเกี่ ยวกับ 
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที ่ด ินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เก ษ ต ร ก ร ร ม  (สี ข าว มี ก รอบ แล ะ เส้ น ท แย งสี เขี ย ว )  
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม เพื ่อการท ่อง เที ่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (ส ีเข ียว ) ในบร ิเวณ หมาย เลข  ๒ .๑๖ 
หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จาก
แนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตามที่เสนอ 

 ๓.๑๒.๒ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ ในระยะ 
๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

โดยเพิ่มข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง”  
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดในพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซ
ปิ โตรเลี ยมเหลว ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙ 
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ เพิ่ มข้ อก าหนดประเภท ข้อห้ าม เกี่ ยวกับ 
 การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์
 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้น บริเวณ 
 หมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙  
 ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
 ตามที่เสนอ 

 ๓.๑๓ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) ดังนี้ 
 ๑. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ ดิ น ริมทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๑๒  

สายตาก – ขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ สายสระบุรี (พุแค) – หล่มสัก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู – ต่อเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ควบคุม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓ สายหล่มสัก – เลย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๒๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑ (นครสวรรค์) – ชัยภูมิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๒๑๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ (ศรีเทพ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 
๒๒๗๕ (นาสนุน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข 
๒๑ (ศรีเทพ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ (ยางโทน) และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒๗๕  สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ (ชัยบาดาล) – บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ าดุก) ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

๒. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายตาก – 

ขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ สายสระบุรี (พุแค) – หล่มสัก  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕  
(ชัยบาดาล) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (น้ าดุก) ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลพื้นที่
ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
 ตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
 และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๑๔ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที ่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
ดังนี้ 

๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม และขนส่ง
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค” 
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 ๓. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ งแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ า

สาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม
และขนส่งทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค” 

๕. ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
 “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า 
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเล ิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเข ียว)  
ที ่ด ินประเภทอน ุร ักษ ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และท่ีดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

5. 
 
 
 

 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดตาก 
 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผงัเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก  
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดตาก ที่ประชุมทั้งสองคณะ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก 
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน  
๔ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ในบริเวณหมายเลข ๓.๒๔ เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน
ตามเขตผังเมืองรวมเมืองแม่สอด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้มี 
การประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔ เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒ 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๒๔ เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

 ๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บางส่วน บริเวณหมายเลข ๔ ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่สอดให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูล 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บางส่วน ในบริเวณหมายเลข ๔ ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.3 
หน้า 51 – 73 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
บางส่วน ในบริเวณหมายเลข ๔ ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕
และบริเวณหมายเลข ๕.๖ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
และบริเวณหมายเลข ๕.๒ เป็นที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับ
พ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิ การและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ และ ๕.๖ 
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และบริเวณหมายเลข ๕.๒ 
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ และ ๕.๖ เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สี เขียวอ่อนม ีเส ้น ท แยงส ีข า ว )  
และบริเวณหมายเลข ๕.๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) และที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ป่ าไม้  (สี เขี ยวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๗.๑, ๗.๑๑, ๗.๑๒ และบริเวณหมายเลข ๗.๒๕  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง 
ให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูล 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดตาก กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
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 
(สีเขียว) ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ 

 ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน  
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิ การและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 
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 ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย 
๑๑ ประเด็น ดังนี้   

๓.๑ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓.๑.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
เพ่ือกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)   
 จากข้อก าหนดเดิม 
 “ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 
ของแปลงที่ยื่นขออนุญาต และให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังสูงสุด” 
 เป็นข้อก าหนดใหม ่ดังนี้ 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา  
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งนี้ ให้พิจารณายกเว้นการควบคุม
ความสูงอาคารที่เป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการประกอบด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดส าหรับการใช้ประโยชน์ 
 ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
 (สีชมพู) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
 ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร 
 ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าส าหรับอาคาร
 ทรงจั่ วหรื อปั้ นหยาให้ วัดจากระดับพื้ นดิน ที่ ก่ อสร้าง 
 ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๑.๘ 
 ทั้งนี้ ให้พิจารณายกเว้นการควบคุมความสูงอาคารที่ เป็น 
 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามมติของคณะที่ปรึกษา
 ผั งเมืองรวมจั งห วัดตาก  กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ  
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 ๓.๑.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)   

โดยขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 
“... ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

ของแปลงที่ยื่นขออนุญาต และให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร  
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ถ้าวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน และเพ่ิมโอกาส
ทางการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ โดยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จะควบคุมเฉพาะกิจกรรมตามข้อห้ามเท่านั้น 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่ น  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามมติ 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  ที่ดนิ
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 

๓.๒.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่  
๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 
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 (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) และ (๖) โรงงานล าดับที่ ๓๘ (๑) 
และ (๒) โรงงานล าดับที่ ๕๗ (๑) โรงงานล าดับที่ ๕๙ โรงงานล าดับที่ ๖๐ โรงงาน
ล าดั บที่  ๘๘  ที่ ไม่ ใช่ โรงงานผลิตพลั งงาน ไฟ ฟ้ าจากพลั งงานแสงอาทิ ตย์ 
ที่ติดตั้งบนหลังคา โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ที่ไม่ใช่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
โรงงานล าดับที่ ๑๐๕ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๖  

(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที ่ไม่มีระบบ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติคณะท่ีปรึกษา
ผั งเมืองรวมจังห วัดตาก กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
ตามที่เสนอ 

๓.๒.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานจ าพวกที่สามตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้น

บริเวณท่ีอยู่ห่างจากที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และโรงงานบรรจุก๊าซ 
ส าหรับก๊าซธรรมชาติ 

(๒) โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ ๔๘ (๔) และ (๖)  
และโรงงานล าดับที่ ๙๙ 
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(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดตากตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมกับเมืองเมียวดี (สหภาพพม่า) ตัดกับระเบียงเศรษฐกิจ
แนวเหนือ - ใต้ เป็นประตูการค้าชายแดนด้านตะวันตกเชื่อมโยงอาเซียนตะวันออกกลาง
ยุโรป และแอฟริกา มีโอกาสสูงที่การค้าการลงทุนจะเกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดตาก 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) แต่ให้ปรับแก้ข้อห้าม (๑) ในข้อก าหนด ดังนี้ “(๑) โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจากที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า 
๕๐๐ เมตร และโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ” ทั้งนี้ ให้หารือกองนิติการ 
ในการเขียนข้อก าหนดให้ถูกต้องด้วย 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ แต่ให้ปรับแก้ข้อห้าม (๑) ในข้อก าหนด ดังนี้ 
“ (๑ ) โรงงาน ต ามป ระกาศ กระท รวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจากที่ดิน
ประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และโรงงานบรรจุก๊าซ
ส าหรับก๊าซรรมชาติ” 

๓.๒.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่  ดังนี้ 

“(๑)  โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานล าดับที่  
๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
โรงงานล าดับที่ ๒๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) โรงงานล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) โรงงานล าดับที่ ๓๗ และโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ” 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีไว้ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) แต่ให้ปรับแก้ข้อห้าม (๑) ในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๒ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานล าดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานล าดับที่ ๒๐ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) โรงงานล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานล าดับที่ 
๓๗ และโรงงานล าดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา และโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) ตามที่ เสนอ และให้ เพิ่ ม 
การยกเว้นโรงงานล าดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาให้สามารถ
ด าเนินการได้ด้วย 

๓.๒.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 

 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โรงงานล าดับที่ 
๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) โรงงานล าดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
โรงงานล าดับที่ ๘ (๑) และ (๒) โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
โรงงานล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานล าดับที่ ๓๖ (๑) (๒) (๓) 
(๔) และ (๕) โรงงานล าดับที่ ๓๗ โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) โรงงานล าดับที่ ๕๑ 
โรงงานล าดับที่ ๕๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โรงงานล าดับที่ ๖๕ โรงงานล าดับ
ที่ ๘๘ และโรงงานบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซธรรมชาติ” 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

โดยขอปรับปรุงข้อห้ามจากข้อก าหนดเดิม  
“(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นการรองรับ 

การขยายตัวของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง

ข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
โดยเพิ่มการยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘ ตามข้อก าหนดที่ปรับปรุงใหม ่

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) เนื่องจากมีผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ประกาศใช้บังคับอยู่แล้ว 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการห้าม
 จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน  
 (สีชมพู ) ที่จะให้ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๘ ให้สามารถ
 ด าเนิ นการจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบอุตส าห ก รรม ได้  
 โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม เนื่องจาก มีผังเมืองรวม 
 เมืองแม่สอด จังหวัดตาก ประกาศใช้บังคับอยู่แล้วตามมติ
 ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก และคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอปรับปรุงข้อห้ามจากข้อก าหนดเดิม 
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจาก

ที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือลดข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิด 

ความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดตากเป็นประตูการค้าชายแดน  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ทั้งนี้ ควรระบุวิธีการวัดระยะห่างของการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร 
ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมโดยให้ยกเว้นบริเวณที่อยู่ห่างจาก 
ที่ดินประเภทชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ 
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๖) การเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน 

และอันตรายร้ายแรงกับพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ 
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ 
วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุด หรือหอพัก ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 
 โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
 “(๙) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข ป้องกันการรุกล้ าของพ้ืนที่ เมืองเข้าไปในพ้ืนที่
เกษตรกรรมชั้นดี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดตาก กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุด หรือหอพัก ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนดเกี ่ยวกับการด าเนินกิจการโรงแรม  
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชน 
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  จะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงแรม   

โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีเจตนารมณ์ในการรักษาพ้ืนที่ป่าไม้  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที ่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกิจการโรงแรม ในที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการด าเนินกิจการโรงแรม 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

๓.๗ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
แม่น้ าป ิง แม่น้ าว ัง ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน  
จ านวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) ที ่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 

(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 

 “การใช้ประโยชน์ที่ ดินริมฝั่ งแม่น้ าปิ ง ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ให้มีที ่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปิง  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค” 

 (๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง ล าคลอง หรือแหล่งน้ า

สาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพ่ือการ
คมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

(๓) ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ งล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณ ะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

(๔) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 

 “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร 
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เก่ียวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดตาก กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้อก าหนดเกี่ ยวกับการควบคุมที่ ว่ างตามแนวขนานริมฝั่ ง 
แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๕ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน มีเส้นทแยงสีขาว) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเล ิกข ้อก าหนดเกี ่ยวก ับการควบคุมที่ ว่าง 
 ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ าปิง แม่น้ าวัง ล าคลอง หรือแหล่งน้ า 
 สาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท 
 ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ชนบท 
 และเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว )  
 ที่ ดิ น ป ระ เภ ท ที่ โล่ ง เพื่ อนั น ท น าก ารแล ะก ารรั ก ษ า
 คุณภาพสิ่ งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน) และที่ดินประเภท
 อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี ่ยวกับการควบคุมที ่ว่างตามแนวขนาน  
ริมทางหลวงแผ่นดินในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม ้(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร – 

แม่สาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายตาก – ขอนแก่น ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๐๔ สายวังเจ้า – ตาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๕ สายตาก – 
แม่สระเรียง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑๙ สายแม่สอด – ตะแง้คี ให้มี
ที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลพ้ืนที่ว่าง
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผ่นดิน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดตาก กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมทางหลวงแผ่นดิน 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิ น จ านวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผ่นดิน ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู ) เกี่ยวกับการเลี้ ยงสัตว์ เพ่ือการค้า ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  
และก าจัดมูลฝอย  

โดยยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนด 
“(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 

  



 - 57 - 
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  (๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
  (๗) ก าจัดมูลฝอย” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ 

ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางบริเวณ 
ยังไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใช้และเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท 
ซึ่งอาจมีกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นท่ี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเ มือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชุม ชน  
(สีชมพู) เกี่ยวกับ (๔) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า ยกเว้น สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้คงไว้ตามเดิม (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
และ (๗) ก าจัดมูลฝอย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ดังนี้ 
 (๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่  งู 
จระเข้ ยกเว้น สัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ให้คงข้อห้ามไว้ตามเดิม 
 (๖) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร   
 (๗) ก าจัดมูลฝอย 

๓.๑๐ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
ในกรณี ที่ ดิ น เอกชนเป็น เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย  
สามารถประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการ
น้ ามันประเภท ก สถานีบริการน้ ามันประเภท ข สถานีบริการน้ ามันประเภท ค  
ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพ้ืนที่  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที ่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ทั้งนี้ ให้กองนิติการ
ตรวจสอบวิธีการเขียนข้อก าหนดให้ถูกต้องด้วย 
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 6. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ 

๓.๑๑ ขอเพ่ิมข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) เกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในกรณีที่ดินเอกชน 
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับสถานีบริการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดตาก กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อห้าม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ 

เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน 
ผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดมาตั้งแต่ปี 
๒๕๔ ๗  และอยู่ ในขั้ น ตอน เตรียมประกาศ เป็ นกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ 
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน 
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดล าพูน ที่ประชุมทั้งสองคณะมี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ล าพูน พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บั งคับ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ  เมื่อวันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 
เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตามขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๔ 
ประเด็นย่อย ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.4 
หน้า 73 – 89 
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 ๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ดังนี้ 
๑.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางส่วน ในบริเวณ 

ที่ดินหมายเลข ๑.๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ธิ ป่าแม่ตีบ ป่าแม่สาร ให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นท่ี 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางส่วน ในบริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๑.๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑ (ชุมชนบ้านธิ) บางส่วน เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๙ และบริเวณที่ดินหมายเลข ๑.๑๗ เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ในบริเวณท่ีมีการประกาศเขตเทศบาล 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข 
๑.๙ และบริเวณที่ดินหมายเลข ๑.๑๗  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(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)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดินหมายเลข 
๑.๑๓ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 

 

 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู )  
บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ (ชุมชนปงแม่ลอบ) เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

 ๑.๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณ 
ที่ดินหมายเลข ๑.๑๖ และ ๑.๑๙ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้  
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

ความเห็นคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบการขอแปลงเปลี่ยนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๑๖ และ ๑.๑๙  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
 หมายเลข ๑.๑๖ (ชุมชนห้วยศาลา) และบริเวณหมายเลข 
 ๑.๑๙ (ชุมชนพระบาทห้วยต้ม) เป็นที่ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
 (สีเขียวอ่อนมเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๓ 
๓.๔ และ ๓.๕ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข พ้ืนที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองล าพูน และเป็นบริเวณที่จะขยายเขต
ผังเมืองรวมเมืองล าพูนเพ่ือชี้น าการพัฒนาเมืองล าพูน จึงควรปรับบทบาทพ้ืนที่ 
เป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองต่อไป 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๓ ๓.๔ และ ๓.๕ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง  
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ๓.๔ และ ๓.๕ โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
ทั้ง ๓ บริเวณ ไว้ตามเดิม 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ทั้ ง ๓ บริ เวณ โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ ไข ปรับการใช้ประโยชน์ที่ ดิ นประเภทปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพ่ือเกษตรกรรม เป็นการควบคุมในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท  
ที่มีเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
 ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
 เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
 ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอยกเลิกท่ีดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 
ในบริเวณแม่น้ ากวง แม่น้ าปิง แม่น้ าทา แม่น้ าลี้ 

เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณดังกล่าว โดยสภาพเป็นแม่น้ าสายหลัก ได้แก่ 
แม่น้ ากวง แม่น้ าปิง แม่น้ าทา และแม่น้ าลี้  จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบการขอยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
  สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ในบริเวณแม่น้ ากวง แม่น้ าปิง แม่น้ าทา 
  และแม่น้ าลี้ ตามที่เสนอ 

 ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน  
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบการขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ ดินประเภทชุมชน  (สีชมพู ) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น  
๗ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ได้แก่ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ 

กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่อาคารคลังสินค้า” 
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 

 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากข้อก าหนดตาม (ร่าง) ผังเมืองรวม
จังหวัดล าพูน เป็นการก าหนดกิจกรรมหลักเท่านั้น  ไม่มีการก าหนดกิจกรรมรอง  
จึงไม่สามารถควบคุมกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้  ท าให้สามารถด าเนินกิจการได้ เหมือน 
กิจกรรมหลัก การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทจึงไม่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  ๆ  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

โดยควบคุมขนาด และความสูงจึงเป็นมาตรการหนึ่ง เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากที่สุด 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
ค ือ  เห็นชอบให้ เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพ่ือกิจการอ่ืน   
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ ให้ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมือง จังหวัดพิจารณาในกรณีที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่กิจกรรมอ่ืนอาจมีความ
จ าเป็น ต้องด าเนินการในอาคารขนาดใหญ่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   เพื่อกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
   ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์
   ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
   (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
   (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)   
 จากข้อก าหนดเดิม  
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตาม
ประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และ
โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน”  
 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๑) โรงงานตามประเภท และชนิดที่ก าหนดในบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) 
 (๒) โรงงานล าดับที่ ๗ (๒) (๓) (๕) โรงงานล าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) 
โรงงานล าดับที่ ๒๒ (๑) (๒) (๓) (๔) โรงงานล าดับที่ ๒๔ โรงงานล าดับที่ ๓๘ (๑) (๒) 
โรงงานล าดับที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โรงงาน
ล าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล าดับที่ ๕๔ โรงงานล าดับที่ ๕๘ (๒) (๓) (๕) (๖)  
โรงงานล าดับที่ ๕๙ โรงงานล าดับที่ ๖๐ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๑  เว้นแต่โรงงานบ าบัด 
น้ าเสียรวมของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 (๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณที่มีความเป็นชุมชนเมืองก าหนดให้เป็น
ที่ดินประเภทชุมชนจะเป็นบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่น ฉะนั้นเพ่ือความปลอดภัย ของ
ประชาชน จึงเห็นควรก าหนดห้ามโรงงานอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน
เพ่ิมข้ึนด้วย ดังนี้  
 (๑) โรงงานในกลุ่มที่มีมลพิษสูง ๑๔ ประเภท ตามแนวทางการก ากับดูแล 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  (๒) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดจ านวน ขนาด 
และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๓) โรงงานที่ไม่เหมาะสมและไม่ส่งเสริมให้ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นโรงงานต่อเนื่องกับโรงงานกลุ่ม (๑) และ (๓) 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
   โรงงาน อุตสาหกรรม  ตามกฎหมาย ว่ าด้ วย โรงงาน 
   ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ. 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 

  “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน
ตามประเภทชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น ๒ บริเวณ คือ 
 (๑) บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗    
 มีข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๑) โรงงานตามประเภทและชนิดที่ก าหนดในบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) 

  (๒) โรงงานล าดับที่ ๗ (๒) (๓) (๕) โรงงานล าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) 
โรงงานล าดับที่ ๒๒ (๑) (๒) (๓) (๔) โรงงานล าดับที่ ๒๔ โรงงานล าดับที่ ๓๘ (๑) (๒) 
โรงงานล าดับที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โรงงาน
ล าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล าดับที่ ๕๔ โรงงานล าดับที่ ๕๘ (๒) (๓) (๕) 
(๖) โรงงานล าดับที่ ๕๙ โรงงานล าดับที่ ๖๐ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่
โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
คร้ังท่ี/วันที่ประชุม 

 

 (๒) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ - ๒.๑๘   
มีข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 

 “(๑) โรงงานตามประเภทและชนิดที่ก าหนดในบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 

 (๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ที่ มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณท่ีเป็นชนบทและเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ 
ชนบทและเกษตรกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง คือ บริเวณหมายเลข  
๒.๒ – ๒.๗ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของเมืองล าพูน 
และเป็นบริเวณที่จะขยายเขตผังเมืองรวมเมืองล าพูนเพ่ือชี้น าการพัฒนาเมืองล าพูน  
จึงควรปรับบทบาทพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองต่อไป  
ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (ทั่วไป) คือ บริเวณหมายเลข ๒.๑  
และ ๒.๘ – ๒.๑๘ ก าหนดให้ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท และโรงงานที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
ค ือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ ยวกับการประกอบ 
   กิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
   ในการใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
   (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ  
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภทชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

กลุ่ม ก ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภท หรือชนิด 
ของโรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการ 
แก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง และเป็นพ้ืนที่   
ที่มีระบบชลประทาน ควรจะควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเพ่ือมิให้โรงงานปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลประตูป่า  
ต าบลหนองช้างคืน ต าบลห้วยยาบ ต าบลเหล่ายาว และต าบลหนองยวง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบการขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๓ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) โดยจ าแนกพ้ืนที่เป็น ๒ บริเวณ คือ 

๑. บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗  
 จากข้อก าหนดเดิม 
 “(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิง และสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง  

ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ าหน่ายที ่ต้องขออนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
 (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง สถานี
บริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 
  เป็นข้อก าหนดใหม่ 
 “(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือจ าหน่าย 
   (๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่ เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลงิ” 

๒. บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘   
  ขอยกเลิกข้อก าหนด 

  “(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามัน
เชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
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   (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความ 
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๒.๒ – ๒.๗ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของ
เม ืองล าพ ูน และเป ็นบริเวณที ่จะขยายเขตผังเม ืองรวมเมืองล าพ ูน เพื ่อชี ้น า  
การพัฒนาเมืองล าพูน จึงควรปรับบทบาทพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม  
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองต่อไป ส่วนบริเวณพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘ ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง
และคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ 
น้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุม
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงอาคารในบริเวณโดยรอบ 
โบราณสถาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

 (๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 โดยขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม   
“การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะ ๑๐๐ เมตร โดยรอบ 

เขตโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บริเวณก าแพงเมือง เจดีย์กู่ช้าง เจดีย์เชียงยัน วัดพระธาตุ 
หริภุญชัยวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย วัดกู่กุด (วัดกู่กุฎิ) วัดต้นก๊อ 
และวัดพระยืน ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร 
ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร” 
  (๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว)  
  โดยขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 

“การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะ ๑๐๐ เมตร โดยรอบ 
เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บริเวณเจดีย์ร้าง วัดชัยมงคล วัดเกาะกลาง วัดธาตุ (ร้าง) 
และวัดสันก าแพง ให้มีความสูงอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
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  เหตุผลในการขอแก้ไข ให้ใช้บังคับตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบริเวณ
ดังกล่าวมีกฎกระทรวงผังเมืองรวม และกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประกาศใช้บังคับแล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิ การและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงอาคารในบริเวณโดยรอบ 
โบราณสถาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
อาคารในบริเวณโดยรอบโบราณสถาน ในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกิจการโรงแรม ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘ 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด 
“(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข ไม่ส่งเสริมการประกอบกิจการที่จะดึงดูดให้มีการ 

ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นหรือเป็นกิจกรรมในเขตเมือง คือ กิจการโรงแรม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิก ารและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกิจการโรงแรม ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
โรงแรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๑ และ ๒.๘ – ๒.๑๘ ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม จัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัย การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  
และห้องชุด หรืออาคารชุด  

โดยยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนด 
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 (๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 (๘) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุดหรืออาคารชุด” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ในบริเวณหมายเลข ๒.๒ - ๒.๗ เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  
ในการรองรับการขยายตัวของเมืองล าพูน และเป็นบริเวณที่จะขยายเขตผังเมืองรวม
เมืองล าพูน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิก ารและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท  
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ – ๒.๗ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม จัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยู่อาศัย การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
และห้องชุด หรืออาคารชุด 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนด การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ 
 – ๒.๗ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม จัดสรร
 ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
 การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 และห้องชุด หรืออาคารชุด ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที ่ว่างตามแนวขนาน  
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท  
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) และที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ดังนี้ 

(๑) ที่ ดิ นประเภทชุมชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม คือ  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล าเหมือง ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าเหมือง ล าคลอง หรือแหล่งน้ า 
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค” 

(๒) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม คือ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ งแม่น้ า ให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริมฝั่ ง 

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ไม่น้ อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่ เป็ นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค” 
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  7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการขอแก้ไข มีการใช้บังคับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน กรมโยธาธิ การและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งน้ า  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท  
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 
 ผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี เริ ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั ้งแต่ป ี ๒๕๔๗ และอยู ่ในขั ้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 
และการประช ุมคณ ะอน ุกรรมการผ ัง เม ือ งระด ับจ ังหว ัดป ัตตานี  เมื่อวันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมทั้งสองคณะ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่าง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง
ผัง เมืองรวมจังหวัดปัตตานี พ.ศ. . . . . เพื่อน ามาปรับปรุงใหม่  โดยมีขั ้นตอน 
ในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การปรับปรุงแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  
มีประเด็นย่อย ๖ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณต าบลตะลุโบะ (เดิมคือ บางส่วนของที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับที่ดินประเภทชุมชน  
(ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี ) เนื ่องจากสภาพปัจจุบันมีการขยายตัวการใช้ พ้ืนที่  
รวมทั้งโครงการการพัฒนาพ้ืนที่ส าคัญเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของประชากร 
ในเขตเมืองปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที ่27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.5 
หน้า 89 – 109 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอปรับปรุงขนาดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข ผังเดิมได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ไว้จ านวน ๙๓๓ ไร่ บริเวณต าบลบ้านน้ าบ่อ 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

ผังปรับปรุงได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) จ านวน ๑๗๒ ไร่ บริเวณต าบลบ้านน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
โดยปรับการใช้ประโยชน์ที่ ดินให้ เป็นไปตามขอบเขตตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม 
อาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับลดขนาดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้มีจ านวนพื้นที่ใกล้เคียงกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 
เดิมที่ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ปรับขนาดพื้ นที่ การใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภท
 อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้มีจ านวนพื้นที่ใกล้เคียง
 กับผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  เดิมที่ก าหนดไว้ ตามมติของ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 

๑.๓ ขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์  
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บางส่วน 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข ด้วยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
(ศอ.บต.) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการก าหนดเขตอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือรองรับ 
การลงทุนและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังเป็นการสนอง 
ต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ของจังหวัด  
ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณต าบลบางเขา (บางส่วน) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
มีพ้ืนที่จ านวน ๙,๘๐๘ ไร่ (ของพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔ 
บางส่วน) โดยได้จัดตั้ งโรงงานขึ้นในพ้ืนที่บริ เวณดังกล่าว จ านวน ๓,๔๑๕ ไร่  
และตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานีได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวนี้  
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหลายเลข ๔ (บางส่วน) ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว 
ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่จะไม่สามารถด าเนินการได้ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ไม่มีความเห็น 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นว่า เนื่องจาก 
การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ นี้ ยังไม่มีความเห็นจากคณะที่ ปรึกษา 
ผั งเมืองรวมจังหวัดและกรมโยธาธิการและผั งเมือง จึ งเห็นควรให้ ผู้ วางผั ง 
ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือสอบถามความเห็นจากทั้งสองคณะดังกล่าว แล้วให้น าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป พร้อมกับประเด็นอื่น ๆ เนื ่องจาก  
เป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนของจังหวัด 
 ผู้วางผังจึงได้ด าเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมติคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ที่ประชุมทั้งสองคณะ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ 
(บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บางส่วน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสนิค้า (สีม่วง) บางส่วน ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕ ให้เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 
อาจมีที่ดินของประชาชนและเอกชนอยู่ในที่ดินที่ก าหนดขอบเขตเป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕ ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
บริเวณหมายเลข ๕ ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยรอบบริเวณที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเดิมก าหนดที่ดินประเภทนี้ไว้ จ านวน  
๑ บริ เวณ  คือ ก าหนดไว้ โดยรอบการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ในท้องที่ต าบลพ่อมิ่ง (บางส่วน) อ าเภอปะนาเระ และต าบลบางเก่า 
(บางส่วน) อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยผังปรับปรุงได้ปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) โดยรอบบริเวณท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ให้ ยก เลิ กที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง เพื่ อนั นทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) โดยรอบบริเวณ
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ 

๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) จ านวน ๔ บริเวณ คือ บริเวณ ๗.๗ - ๗.๑๐ เป็นที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนที่ป่าทั้ง ๔ บริเวณ ในท้องที่
ต าบลบ้านน้ าบ่อ (บางส่วน) ต าบลท่าน้ า (บางส่วน) ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ 
(บางส่วน) และต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี (บางส่วน) ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
แต่อย่างใด จึงขอแก้ไขให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แทน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) จ านวน ๔ บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข 
๗.๗ - ๗.๑๐ (เดิม) ออก และปรับให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แทน 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นว่า 
เห็นควรให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  (สี เขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ในท้องที่ต าบลบ้านน้ าบ่อ (บางส่วน) ต าบลท่าน้ า (บางส่วน) ต าบลควน 
อ าเภอปะนาเระ (บางส่วน) และต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี (บางส่วน) ในเรื่องพ้ืนที่
ของเขตป่าไม้ให้ชัดเจนเสียก่อน ทั้งนี้ ให้ประสานกองนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาต่อไป 

จังหวัดได้ด าเนินการตรวจสอบที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) จ านวน ๔ บริเวณแล้ว ไม่ปรากฏว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทั้ง ๔ บริเวณ ตามที่ระบุไว้ในพ้ืนที่ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีหนังสือยืนยันจากส านักจัดการ 
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 

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
๑) ก าหนดเป็นข้อห้ามเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบรุนแรง 

เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท 
๒) ก าหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 

การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง โดยให้ปรับบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ออก และ
ก าหนดเป็นข้อห้ ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จ านวน ๓ ประเภท  
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนด 
เป็ นข้ อห้ ามในข้ อก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน  
๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย  
๑๖ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
เป็นส่วนใหญ่” 

  ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ล าด ับที ่ ๗  (๑ ) (๔ ), ๔๒  (๑ ) (๒ ), ๔๓  (๑ ) (๒ ) ยกเว ้น เฉพาะปุ ๋ยอ ินทร ีย์ 
และปุ๋ยชีวภาพ, ๔๔, ๔๕ (๑) (๒), ๔๘ (๔), ๔๙ และ ๕๐ (๔) 

(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในลักษณะโรงงานล าดับที่ 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) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๔) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ที่ดินแต่ละประเภท
มากขึ้น จึงควรก าหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
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คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยให้เพิ่มโรงงานล าดับที่ ๘๘ (เฉพาะที่ใช้ถ่านหิน 
เป็นวัตถุดิบ) และโรงงานล าดับที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต 
และ/หรือจ าหน่ายไอน้ า (Steam Generating) (เฉพาะใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน)  
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
 ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่ม
 โรงงานล าดับที่  ๘๘ (เฉพาะที่ ใช้ ถ่ านหิ นเป็ น วัตถุ ดิ บ)  
 และโรงงานล าดับที่  ๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
 การผลิตและ/หรือจ าหน่ ายไอน้ า (Steam Generating) 
 (เฉพาะใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน) 

 ๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 

 “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เป็นส่วนใหญ่ 
 ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  

การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ล าดับที่ 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 ในลักษณะโรงงานล าดับที่ 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)  
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 (๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 เหตุผลในการขอแก้ไข  เพื ่อให ้ม ีความยืดหยุ ่น ในการใช ้ที ่ด ิน 
แต่ละประเภทมากขึ้น จึงควรก าหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  เห็นชอบให้ปรับปรุง

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธาธิการและผัง เม ือ ง และคณ ะอนุกรรมการผ ัง เม ือ ง  
เพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยให้เพ่ิม
โรงงานล าดับที่  ๘๘ (เฉพาะที่ ใช้ ถ่ านหินเป็ นวัตถุดิบ) ในที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่ม 
 โรงงานล าดับที่ ๘๘ (เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ) 

 ๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
 “ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค  
การสาธารณูปการ การอนุรักษ์และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่” 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 
ตามประเภท ชนิดและจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง” 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน
ล าดับที่ 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 ในลักษณะโรงงานล าดับที่ 
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) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ที่ดินแต่ละประเภท 
มากขึ้น จึงควรก าหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องท่ีเป็นปัญหากระทบต่อพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยให้เพ่ิมโรงงานล าดับที่ ๘๘ (เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ) 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด ้วยโรงงาน ในที ่ด ิน
 ประเภทอน ุร ักษ ์ชนบท และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
 และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มโรงงานล าดับที่ ๘๘ 
 (เฉพาะที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ) 

 ๓.๒ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับสนามยิงปืนในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากสภาพปัจจุบันสนามยิงปืนเกิดขึ้นบริเวณ

พ้ืนที่ชุมชนต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ท าให้เกิดเสียงรบกวน 
และรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสนามยิงปืนในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสนามยิงปืนในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะถอยร่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน 
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เพ่ือเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 
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เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมและคลังสินค้า สถาบันราชการ 

การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดยให้มีที่ว่างโดยรอบเพื่อเป็นแนวกันชน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร กับแนวเขตที่ดิน ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที ่ไม ่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
หรืออาคารสูง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เพ่ือต้องการก าหนดให้มีที่ เว้นว่างในระยะ 
ที่ปลอดภัยกับประชาชนและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง โดยเป็นมาตรการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือไม่ให้การใช้ที่ดินประเภทดังกล่าว ประชิดกับพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ
ภายนอกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะถอยร่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะถอยร่นในการใช้ 
  ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
  เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ตามที่เสนอ 

 ๓.๔ ขอยกเลิกข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก ในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากแรงงานในพื้นที่มีภาระเลี้ยงดูบุตร จึงจ าเป็น 
จะต้องน าบุตรมาฝากรับเลี้ยงใกล้สถานประกอบการหรือในเขตสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็กในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 จากข้อก าหนดเดิม 

(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๗) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ยกเว้นโรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
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เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือเป็นการยืดหยุ่นให้สถานประกอบการประเภท
โรงแรมขนาดเล็กเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงแรม ให้ยกเว้นโรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
สามารถเกิดขึ้นได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยการจัดสรร 
ที ่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการอยู ่อาศัยหรือประกอบ พาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

 (๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ืออ านวยต่อการพัฒนาพื้นที่ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย การจัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภท
อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถด าเนินการได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
  การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม และการอยู่อาศัย 
  หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถ
  ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
  ตามที่เสนอ 

 ๓.๗ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ซึ่งข้อก าหนดเดิม 
ไม่ได้ก าหนดไว้ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้กิจการประเภทนี้ซึ่งอาจมีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามากระทบต่อสภาพพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

 

 



 - 81 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
  ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
  และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่ เสนอ 

๓.๘ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้สามารถขยายการประกอบกิจการได้ไม่เกิน ๑ เท่า 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานที่มีอยู่เดิม  
มีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึนและเป็นไปตามนโยบายของกรมฯ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้สามารถขยายพ้ืนที่หรือโรงงานเฉพาะเพ่ือใช้ในการผลิตได้ไม่เกินหนึ่งเท่า 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ ่มข้อก าหนดเกี ่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถขยายพื้นที่หรือโรงงานเฉพาะ
เพื่อใช้ในการผลิตได้ไม่เกินหนึ่งเท่า ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 
 จากข้อก าหนดเดิม (ซึ่งก าหนดไว้เฉพาะในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)) 
 (๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานที ่บริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่เก็บวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๔) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่าย ที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
โดยก าหนดไว้ในที่ดินทั้ง ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท  
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 
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 (๕) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย 

(๖ ) คล ังก ๊าซปิโตรเล ียมเหลว สถานที ่บรรจุก ๊าซป ิโตรเล ียมเหลว 
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้อง  
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
โดยปรับข้ อก าหนดให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๑๐ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๗) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๗) เลี้ยงม้า กระบือ สุกร ห่าน งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย

การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนและสภาพพ้ืนที่
ของจังหวัดปัตตานี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง  มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า ในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) โดยเห็นควรให้มีการเพ่ิมข้อห้ามการเลี้ยงสุกรลงในข้อก าหนดด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

 



 - 83 - 
 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

๓.๑๑ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง  
ในที่ดินทั้ง ๓ ประเภท ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

๓.๑๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 

 “การใช้ประโยชน์ริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานบริเวณเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ และทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 
๓.๑๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานบริเวณเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ ไข ข้อก าหนดเดิมได้มีการก าหนดระยะถอยร่น 
จากแนวทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบททุกสาย เป็นระยะ ๖ เมตร ดังนั้น  
เพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนและให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง   
จึงได้ก าหนดแนวถอยร่นระยะ ๖ เมตร เฉพาะถนนสายส าคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างเมือง 
ซึ่งต้องการความปลอดภัยในการสัญจร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ดังนี้ 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๓ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ ให้มีที่ ว่ างตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) “การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๘ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อก าหนดที่ว่างตามแนวขนาน  
ริมเขตทาง ในที่ดินทั้ง ๓ ประเภท ตามท่ีเสนอ 
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๓.๑๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
หรือการสาธารณูปโภค” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และคลองกอตอ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี 
และคลองกอตอ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น” 

๓.๑๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองกอตอ 

และคลองยามู ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานี 
แม่น้ าสายบุรี คลองกอตอ และคลองยามู ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น” 

๓.๑๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ า
หรือการสาธารณูปโภค” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน  

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานี ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เดิมได้มีการก าหนดระยะถอยร่นริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะทุกสาย เป็นระยะ ๖ เมตร ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่และต้องการรักษาสภาพล าน้ า จึงก าหนดให้มีการแก้ไขข้อก าหนด 
แนวถอยร่นระยะ ๖ เมตร เฉพาะแหล่งน้ าสายส าคญัภายในพ้ืนที ่
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดเรื่องระยะถอยร่นจากริมฝั่งแม่น้ า  ล าคลอง 
เพ่ือการก่อสร้างอาคารทุกประเภท ดังนี้ 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี 
แม่น้ าสายบุรี และคลองกอตอ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และคลองกอตอ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น” 

- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ง
แม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองกอตอ และคลองยามู ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองกอตอ และคลองยามู 
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเท่านั้น” 

- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าปัตตานี ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อก าหนดเรื่องระยะถอยร่น
จากริมฝั่งแม่น้ า ล าคลองเพื่อการก่อสร้างอาคารทุกประเภท 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) โดยได้ก าหนดไว้ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
ข้อ ๑๑ เขตปฏิ รูปที่ ดิ นที่ อยู่ ในที่ ดิ นประเภทนี้  ให้ ใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น 

เพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน  
เพ่ือเกษตรกรรม 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีน้ าตาล) ตามที่เสนอ 

 
๓.๑๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
จากข้อก าหนดเดิม 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เฉพาะที่เป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่ งมิ ใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ า การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่ เป็นของรัฐ อาคาร อุปกรณ์ ท่อสูบน้ าและท่อน้ าทิ้งส าหรับ 
การผลิตน้ าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อส าหรับการส่งกระแสไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันเชื้อเพลิง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย ซึ่งมิใช่การจัดสรร
ที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อก าหนดเจตนารมณ์การใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นกับการประกอบกิจการที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ในกิจการประเภทต่าง  
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม  

มติที่ประชุม เห็ น ช อบ ให้ ป รั บ ป รุ งข้ อ ก าห น ด ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
เพื ่อให้สามารถรองรับกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนได้ ตามที่เสนอ โดยให้ยกเว้น 
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 

 
3.15 ขอปรับปรุงข้อก าหนดดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
ข้อ ๑๓ ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ป่ าไม้  ให้ ใช้ประโยชน์ เพ่ือการสงวน 

และคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ าล าธาร และธรรมชาติอ่ืน  ๆ ไว้ 
เพ่ือความสมดุลของระบบนิ เวศและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  
ที่มิใช่การจัดสรรที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร ขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 
๑๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวน 

และคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ไว้ 
เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพ่ื อเกษตรกรรม หรือการอยู่ อาศั ยประเภทบ้ านเดี่ ยว 
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด 
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8. 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน
ประเภทนี้ ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการวัดความสูงของอาคาร จึงขอปรับปรุง 
วิธีการวัดความสูงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่ได้ก าหนดการวัดความสูง 
อาคารไว้ “การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด” 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังน้ า น้ าประปา เสาส่งไฟฟ้า ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้าว 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 
และให้เพิ่มเติมให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ อาทิ เสาไฟฟ้า อีกทั้ง อาคารอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเกษตร เช่น ปล่องโรงสี ให้สามารถด าเนินการได้ 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 
๓.๑๖ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการอาคารพาณิชยกรรม 

ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใช้อยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการอาคาร
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ในข้อก าหนดฉบับเดิม 
ตามที่เสนอ 

เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ 
ผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม

จังหวัดมาตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
อ านาจเจริญ และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดอ านาจเจริญ  
ที่ประชุมทัง้สองคณะ มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครั้งที่ 2/2558 

วันที่ 27 ก.พ. 58 
วาระท่ี 3.2.6 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่  โดยมีขั้นตอน 
ในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน  
๓ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๑.๑ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากสภาพปัจจุบันบริเวณดังกล่าวไม่มีการลงทุน 
ทางด้านอุตสาหกรรม และในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ฉบับใหม่ สามารถด าเนินการประกอบกิจการโรงงานได้อยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ และกรมโยธาธิการและผังเมือง              

มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

คณ ะอนุ กรรมการผั ง เมืองเพ่ื อ พิ จารณ าด้ านผั ง เมื อง ไม่ เห็ นชอบ 
ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๒ โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง  ๒ บริเวณ ไว้ตามเดิม 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑  
และ ๒.๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๒ ขอเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินจากที่ดินประเภทชนบท  
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗ และหมายเลข ๓.๑๑ เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ท าการเกษตรชั้นดีไว้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗ และหมายเลข ๓.๑๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗ 
และหมายเลข ๓ .๑๑ เป็ นที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้  เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูล 
ของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูล 
ของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้  
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ 
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ 

 ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนดเป็นข้อห้าม  
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที ่ด ินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
 เหตุผลในการขอแก้ไข  เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน  
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนดเป็นข้อห้าม

 ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)    
 และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

ประเด็นที่ ๓  การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น  
๑๕ ประเด็นย่อย ดังนี้ 
  ๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 
 จากข้อก าหนดเดิม  
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้   
 (๑)  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างอาคารที่มิใช่อาคารขนาดใหญ่ 
หรืออาคารสูง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์  
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด   
 (๒)  การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของแปลงที่ดิน  
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเป็นการด าเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้น าที่ว่างดังกล่าว 
จัดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นแนวกันชนโดยรอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ ไม่ ใช่อาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นในการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน  
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ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
 “(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ล าดับที่ ๙๑ (๒) 
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซธรรมชาติ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ 
และการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 
และมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด 
ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผัง

เมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ล าดับที่ ๙๑ (๒) 
และล าดับที ่๙๒ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด  ๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
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เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ 
และการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรม 
ที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงาน
บางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดอ านาจเจริญ  กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็น
สอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม  เห ็นชอบให้ปร ับปร ุงและเพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้าม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 
ว่ าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้ง

ป้องกันกิจกรรมที่อาจท าให้เกิดการบุกรุกหรือท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
 (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ 
อุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือต้องการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกับ 
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 

๓.๔.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชย์ เว้นแต่เป็นการจัดสรร 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๕  
ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการกระจายตัวในการประกอบ

กิจการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เพื่อไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวเข้าไป  
ในบริเวณที่ไม่มีการวางระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการพัฒนาตามประเภท
ของกิจกรรมอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องการรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมไว้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้าม 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๔.๒ ขอเพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
จะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 

โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”  
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้ง

ป้องกันกิจกรรม ที่อาจท าให้เกิดการบุกรุกหรือท าลายพื้นที่ป่าไม้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพิ ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี ่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณี
ที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 

โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้ง

ป้องกันกิจกรรมที่อาจท าให้เกิดการบุกรุกหรือท าลายพ้ืนที่ป่าไม้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรร
 ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
 (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของ
 หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีท่ีดินเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้ง

ป้องกันกิจกรรม ที่อาจท าให้เกิดการบุกรุกหรือท าลายพื้นที่ป่าไม้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร 
ขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่เสนอ 

 ๓.๗ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมายจะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด 
หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

โดยขอเพ่ิมข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ รวมทั้งป้องกัน

กิจกรรมที่อาจท าให้เกิดการบุกรุกหรือท าลายพื้นที่ป่าไม้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
ประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่เสนอ 

๓.๘  ขอยกเลิ กข้อก าหนดประเภทข้อห้ าม เกี่ ยวกับการอยู่ อาศั ย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการส่งเสริมและรองรับการพัฒนา
ด้านที่อยู่อาศัยและด้านพาณิชยกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่ 
สอดรับกับจังหวัดอ านาจเจริญได้รับการก าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการก าจัดสารพิษ 
และวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่ องจากมีพระราชบัญญั ติวัตถุ เป็นเครื่องมือ 
ในการควบคุมดูแลอยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการก าจัดสารพิษและวัตถุ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการก าจัด
สารพิษและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ตามที่เสนอ 

๓.๑๐ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

โดยขอเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดเดิม 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย 

พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการก าหนดเขตการใช้ประโชยน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญครอบคลุม 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 

ชุมชนหลายแห่ง ซึ่งชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น จึงขอปรับปรุง
ข้อก าหนดโดยน าประโยชน์ที่ดินประเภทการอยู่อาศัย และพาณิชยกรรม เข้าในการใช้
ประโยชน์ที่ดินหลัก เพ่ือรองรับการขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกล่าว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนด “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
 สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค 
 และสาธารณ ูปการ” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักของที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

 
๓.๑๑ ขอเพ่ิมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์เพ่ือที่ดิน

เกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ ไม่ใช่อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการอุตสาหกรรม ให้มีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีที่ว่างดังกล่าว
เป็น พ้ืนที่ สี เขียวส าหรับปลูกต้น ไม้  เพ่ือ เป็นแนวกันชนโดยรอบแปลงที่ ดิ น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ล าดับที่ ๙๑ (๒) และ
ล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบ าบัด
น้ าเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  (๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ าหน่าย 

(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงงานบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๐) ก าจัดมูลฝอย  
(๑๑) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากได้ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ , ๓.๗  
และหมายเลข ๓.๑๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) เพื่อต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ท าการเกษตรชั้นดีไว้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบโดยหลักการ 
ให้เพ่ิมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) แต่คงไว้เฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก โดยไม่ให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน และให้ตัดค าว่า “พาณิชยกรรม” ออกดังนี้ “ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือที่ดินเกษตรกรรม 
การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์

ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) แต่คงไว้
เฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก โดยไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน และให้ตัดค าว่า “พาณิชยกรรม” ออก ดังนี้ “ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อที่ดินเกษตรกรรมการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ  
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 สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการ และการอนุ รั กษ์ และส่ ง เส ริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม”(ภาคผนวก) ตามมติของคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
 

๓.๑๒ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

๓.๑๒.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับถ่อยค าในข้อก าหนด 
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับปรุงใหม่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที ่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยปรับแก้เป็น “คลังน้ ามัน 
และสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สามตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจ าหน่าย”ตามที่เสนอ 

๓.๑๒.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ ไข  เพ่ือต้องการเปิดโอกาสให้มีการลงทุน 
ในการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือให้รองรับกับนโยบายการพัฒนาของจังหวัด 
และการก าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่องนโยบายหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 
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 ๓.๑๓ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

๓.๑๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับถ้อยค าในข้อก าหนด 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีการปรับปรุงใหม่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

 
๓.๑๓.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือต้องการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในการ

ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือให้รองรับกับนโยบายการพัฒนาของจังหวัด 
และการก าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ 
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๔ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใชhประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 

(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
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  “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางหลวง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยกเว้นที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๑.๕” 

(๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางหลวง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 
เหตุผลในการขอแก้ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลพ้ืนที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทาง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเล ิกข ้อก าหนดเกี ่ยวก ับ การควบคุมที่ ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน  
๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๕ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ 
ประเภท 

๓.๑๕.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มี

ที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕  เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมห้วยปลาแดก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติ ของห้ วยปลาแดก ไม่ น้ อยกว่ า ๖  เมตร เว้น แต่ เป็ น การก่ อสร้ า ง 
เพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 
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เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เฉพาะบริเวณ
ริมห้วยปลาแดกเนื่องจากเป็นแหล่งน้ าส าคัญลุ่มน้ าย่อย ที่ ๔ ในส่วนที่เป็นแหล่งน้ าอ่ืน ๆ 
ซึ่งให้กฎหมายที่เก่ียวข้องควบคุมก ากับดูแลต่อไป 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตาม
แนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๕.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่ง 
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

(๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม มีดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่ง
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับ
ดูแลอยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี ่ยวกับการควบคุมที ่ว ่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
 ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  
มติเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีความเห็นให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลา ไปศึกษา 
ตรวจสอบ ข้อมูลความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน แล้วน ามาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม

จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือ
ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ พิจารณาประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามผัง 
ผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต และการทบทวน
แก้ไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ 
และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ถอนร่าง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘  

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต มีจ านวน  
๗ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ชนบทยังไม่การพัฒนาเป็นเมือง 
ในช่วงการจัดท าผังมีแนวคิดเป็นศูนย์ราชการ จึงได้มีการก าหนดพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู)  
ไว้รองรับ ต่อมาจังหวัดได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้ยกเลิกพ้ืนที่ชุมชน 
บริเวณหมายเลข ๑.๑๖ ของผังฉบับเดิม 
 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.2.7 
หน้า 129 - 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.1 
หน้า 8 - 23 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สี ชมพู ) เป็ นที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)  
ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านที่ตั้ง เนื่องจากเป็นจุดขึ้นลง
โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีเป็นโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (กาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า) และมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ และมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ย่านอุตสาหกรรม
บริเวณอ าเภอห้วยกระเจาและพ้ืนที่พัฒนาในอนาคตด้านตะวันออก ของจังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๒๐ (บ้านห้วยตลุง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางส่วน) 
เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๐ 
(บ้านห้วยตลุง ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง) ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเพ่ิมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) จ านวน ๔ บริเวณ  

เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นพ้ืนที่ข้างเคียงกับพ้ืนที่เสนอแนะของการศึกษา
ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่ศึกษาเสร็จแล้ว  มีศักยภาพดังนี้ 

๑) มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร รองรับอุตสาหกรรม
น้ าตาล ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพด สัปปะรด  

๒) เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของอ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี 

๓) มีความเชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ และ ๓๒๔ และ
โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 

๔) เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของอ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๕) มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค และเป็นพ้ืนที่
ต่อเนื่องกับย่านอุตสาหกรรมในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น และผังเมืองรวม
ชุมชนท่าม่วงในอนาคต 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบในการเพ่ิมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
บริเวณหมายเลข ๒.๒ ๒.๓, ๒.๔ และ ๒.๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
 และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๓ , ๒.๔  
 และ ๒.๕ ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
บริเวณหมายเลข ๕ บางส่วน (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
บริเวณหมายเลข ๕ บางส่วน (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ ต าบลจระเข้เผือก ต าบล
ด่านมะขามเตี้ย และต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มต่ า 
ในช่วงฤดูฝนมีน้ าหลากมาจากล าพาชี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากสภาพพ้ืนที่ราบ 
กระแสน้ าจึงเชี่ยวกราก และกินพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ท าความเสียหายให้พื้นที่เกษตรกรรม 
เป็นประจ าทุกปี และไหลลงแม่น้ าแควน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอปรับ 
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
บริเวณหมายเลข ๕ บางส่วน (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภท 
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)    

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๕ บางส่วน (สีเขียว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๖ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ์ และอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์  

เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณอ่างเก็บน้ า เป็นพ้ืนที่ที่มีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ในการก ากับดูแลพื้นที่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีฟ้า) บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ์ (บริเวณหมายเลข ๖.๑) และอ่างเก็บน้ า
เขื่อนศรีนครินทร์ (บริเวณหมายเลข ๖.๒) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่ โล่ ง 
 เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณอ่างเก็บน้ า
 เขื่อนวชิราลงกรณ์ (บริเวณหมายเลข ๖.๑) และอ่างเก็บน้ า
 เขื่อนศรีนครินทร์ (บริเวณหมายเลข ๖.๒) ตามที่เสนอ 

๑.๗ ขอเพ่ิมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) จ านวน ๑๐ บริเวณ 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการค้นพบแหล่งอารยธรรมหลายยุคสมัย 
และมีประวัติศาสตร์สงครามที่ยังเป็นแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้อนุชนรุ่นหลัง 
ได้ไปศึกษาจึงเป็นแนวทางของจังหวัดในการอนุรักษ์พ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเมืองโดยใช้มาตรการทางผังเมือง  
ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) จ านวน ๑๐ บริเวณ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่ มการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) จ านวน  
๑๐ บริเวณ ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)   

เหตุผลในการขอแก้ไข   
๑) ก าหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบรุนแรง เช่น 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท 
๒) ก าหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม

การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๓) เพ่ือให้ผังมีความยืดหยุ่น และก าหนดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

ไว้ในข้อก าหนดแทนและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านเกษตรกรรม และการค้าผ่านแดน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์
ที่ดินทั้ง ๓ ประเภท ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่  ๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ านวน ๑๐ 
ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีความยืดหยุ่น และก าหนดข้อห้ามเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง โดยยกเว้นโรงงานบางประเภทที่จ าเป็น
ต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ โดยมีรายละเอียดในการขอปรับปรุงข้อก าหนด
เกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 

  



 - 109 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๗ (๑) (๔) ล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และล าดับที่ ๙๒  

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ  

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑)  โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่  
๗ (๑) (๔) ล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และล าดับที่ ๙๒  

(๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ  

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และล าดับที่ ๙๒  

(๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ตามที่เสนอ  

๓.๑.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ในที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๒ 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑)  โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  
(๒) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย

ของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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 เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔.๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒ 
ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้ อเพลิง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง ในข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย” 
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ

และเส้นทแยงสีเขียว) 
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง”  
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน

เชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 
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 ๓.๓ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท 

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทห้องบรรจุและสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ๓.๔ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดให้การประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก 
ค้าส่งที่ ไม่ ใช่อาคารขนาดใหญ่สามารถด าเนินการได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมการประกอบพาณิชยกรรมประเภท 
ค้าปลีกค้าส่งที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ไม่ให้ด าเนินการได้ในที่ดินประเภทชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบการขอเพ่ิมการประกอบ

พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถด าเนินการได้
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดการประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถด าเนินการได้  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เนื่องจากมีประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่ควบคุมการประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งอยู่แล้ว 
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 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง คือ เห็นชอบ 
ในหลักการ ในการควบคุมการประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ สามารถด าเนินการได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
แต่ทั้งนี้การจะเพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนดนั้น ให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ให้สามารถ
ด าเนินการได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เนื่องจากมีประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ควบคุม 
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งอยู่แล้ว 
ตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๓.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนด ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒  

เพ่ิมเติมข้อห้าม 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่

เป็นการด าเนินการขององค์การทางศาสนา   
(๙) สวนสัตว์  
(๑๐) สนามแข่งรถ  
(๑๑) สนามแข่งม้า  
(๑๒) การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณต าบลจระเข้เผือก ต าบล 

ด่านมะขามเตี้ย และต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มต่ า
ในช่วงฤดูฝนมีน้ าหลากมาจากล าพาชี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากสภาพภูมิประเทศ
เป็นพ้ืนที่ราบกระแสน้ าจึงเชี่ยวกราก และมีพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างเกิดความเสียหาย 
เป็นประจ าทุกปี จึงควรก าหนดให้เป็นพื้นที่รองรับน้ าและให้ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนด ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามในข้อก าหนด ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒ ตามที่เสนอ 

 
๓.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยขอยกเลิกการก าหนดความสูงของอาคาร 
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 จากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร ขนาดพ้ืนที่อาคาร 
ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”   

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือการอยู่อาศัย เกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ หรือพาณิชยกรรมที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ เท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากให้กิจการอ่ืนสามารถด าเนินการได้ในอาคาร 
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
และเส้นทแยงสีขาว) ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยให้ยกเลิกการก าหนดความสูงของอาคาร แต่ทั้งนี้ควรก าหนดกิจกรรมที่ต้องการห้าม 
ในพ้ืนที่ให้ชัดเจนด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สี เขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว)  
ในที่ดินซึ่ งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย โดยให้ยกเลิกการก าหนดความสูงของอาคาร 
แต่ทั้งนี้ควรก าหนดกิจกรรมที่ต้องการห้าม ในพื้นที่ให้ชัดเจนด้วย 
ตามมติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๗ ขอปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง ให้ใช้ประโยชน์ 

ที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การประมง การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า การคมนาคมขนส่ ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

ข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การประมง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
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 สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ ส าหรับการใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการอ่ืน 
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ตามระเบียบกรมเจ้าท่า” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีความเจริญเติบโต 
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จึงควรให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การดูดทรายสามารถด าเนินการได้ เพ่ือการขุดลอกและดูแลรักษาสภาพล าน้ า ขุดลอก
ร่องน้ า ทางเรือเดิน และเพ่ือความปลอดภัยในการใช้แพในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ง 
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่ โล่ งเพื่ อการรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม (สีฟ้ า) 
ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอเพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

เพ่ิมเติมข้อห้าม 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบ าบัด 

น้ าเสียรวมของชุมชน 
(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 

การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ า มันลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย 

(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทห้องบรรจุและสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๖) สุสานและฌาปณสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปณสถาน  
เว้นแต่เป็นการด าเนินการขององค์การทางศาสนา 

(๗) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) สวนสัตว์ 
(๑๒) สนามแข่งรถ 
(๑๓) สนามแข่งม้า 
(๑๔) การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
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 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
จึงมีแนวทางการพัฒนาเมืองโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบในการขอเพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่เสนอ 

๓.๑๐ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดให้โรงงานในข้อห้าม ข้อ ๗ (๑), ๙ (๑), ๑๐ (ก) และ 
๑๐ (ข) (๑) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อ
เป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิม 
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  
ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ด าเนินการ
ก่อนที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับและมีแผนการขยายกิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดให้

โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่ เห็นชอบ  เนื่องจากได้ยกเว้นโรงงาน 

บางประเภทไว้ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 

  



 - 117 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง  
สีเขียว) แล้ว ดังนั้น โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงจึงไม่ควรอนุญาตให้ขยายกิจการ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบให้ เพ่ิมเติม 
ข้อก าหนดให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องระบุประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ เพิ่ มเติมข้ อก าหนดให้ โรงงานที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับ 
ตามที่เสนอ โดยไม่ต้องระบุประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดชลบุรี ที่ประชุมทั้งสองคณะ  
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที ่๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๔ ประเภท 
๑.๑ ขอเพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) จ านวน  

๓ บริเวณ ประกอบด้วย 
 ๑) พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองต าลึง 
 ๒) พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว  
 ๓) พ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว และเทศบาล

ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ อ าเภอสัตหีบ 
๑.๑.๑ พ้ืนที่ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองต าลึง และพ้ืนที่ผังเมืองรวม 

ชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็น

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองต าลึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที ่13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.2 
หน้า 23 - 40 
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในพ้ืนที่ที่ได้ประกาศ
เป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองต าลึง จังหวัดชลบุรี    
พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ในพื้นที่ที่ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง – หนองต าลึง จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน 
หัวกุญแจ – หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ 

๑.๑.๒ พ้ืนที่ เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว  
และเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ อ าเภอสัตหีบ  

เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและรองรับ 
การขยายตัวที่ต่อเนื่องจากเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์) แจ้งความประสงค์ขอด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบ
ให้เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว และเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ อ าเภอสัตหีบ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ในพื้นที่ เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว  
และเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ อ าเภอสัตหีบ ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) จ านวน 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 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรีในระดับต่าง ๆ  
ที่ก าหนดให้จังหวัดชลบุรีมีบทบาทด้านการเป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
ในพ้ืนที่ตามการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ทั้ง ๙ บริเวณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ในพื้นที่ตามการประกาศคณะกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ทั้ง ๙ บริเวณ  
ตามที่เสนอ  

๑.๓ ขอเพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) บริ เวณเส้นขนานระยะ ๑ ,๐๐๐ เมตร  
กับแนวขนานอ่างเก็บน้ าคลองหลวง  

เหตุผลในการขอแก้ไข  เนื่องจากมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สร้างขึ้นใหม่ คือ 
อ่างเก็บน้ าคลองหลวง อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ เพ่ือกักเก็บน้ า ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับพ้ืนที่ชลประทาน ๔๔,๐๐๐ ไร่ 
และน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมพ้ืนที่ท้ายอ่างเก็บน้ า  รวมทั้งเพ่ือบรรเทา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในพ้ืนที่อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอเกาะจันทร์ 
อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผังเมื องรวมจังหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิ การและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) บริ เวณเส้นขนานระยะ ๑ ,๐๐๐ เมตร 
กับแนวขนานอ่างเก็บน้ าคลองหลวง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
บริเวณเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวขนานอ่างเก็บน้ า 
คลองหลวง ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้พ้ืนที่ 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในงานผังเมืองรวมจังหวัดที่จะไม่แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแผนผังแต่จะเขียนไว้ในข้อก าหนดแทน 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
  เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล)  
  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

 ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
เพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน  
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ร าคาญและอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓  ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประเด็นย่อย  
๑๓ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่  
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
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 เหตุผลในการขอแก้ไข  เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที ่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการได ้

โดยมีรายละเอียดในการขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท หรือชนิด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรม
ที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานล าดับที่ ๑๐๕ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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   (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

  (๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยน้ าเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ   

๓.๑.๓  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
 ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 

“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย ในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

  (๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยน้ าเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม  
 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
 (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  
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  ๓.๒ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงในข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ที่ ไม่ใช่ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับ

ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ ไม่
หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ” 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเก่ียวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๓.๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว) 

ขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๕)  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง”  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ตามที่เสนอ  

๓.๔ ขอยกเลิกข้อห้าม “สถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้า
หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีบทบาทด้านการค้า บริการ 
และการส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับบทบาทดังกล่าว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็น ที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของ
เพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งเป็นที่เก็บพัก
หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ข้อก าหนดมีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง 
กับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่” 
แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

  คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิ การและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
 ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร  
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ขนาดใหญ่พิ เศษในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด  
หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการอยู่อาศัยของประชากร 
โดยเฉพาะแรงงานหรือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและสามารถจัดเป็นสวัสดิการ
การอยู่อาศัยรวมส าหรับคนงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ 
ของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด 
อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกข้อห้ามการประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากกิจการพาณิชยกรรมจะต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง 
กับกิจการอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามการประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามการประกอบกิจการพาณิชยกรรม
 ประเภทอาคารขนาดใหญ่  ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
 อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สี ม่วง) และที่ดินประเภท
 อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
 และคลังสินค้า (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๘ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ “การอยู่อาศัย” เป็นกิจกรรมหลัก 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการอยู่อาศัยที่สอดคล้อง
กับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

จากข้อก าหนดเดิม  
“ข้อ ๑๐ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่” 

เพ่ิมเติมข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น 

เพ่ื อเกษตรกรรมหรือเกี่ ยวข้ องกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อาศั ย สถาบั นราชการ 
สถาบันการศึกษา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ “การอยู่อาศัย” เป็นกิจกรรมหลัก ในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ “การอยู่อาศัย”  
เป็นกิจกรรมหลัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้พ้ืนที่ 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในงานผังเมืองรวมจังหวัดที่จะไม่แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแผนผังแต่จะเขียนไว้ในข้อก าหนดแทน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
โดยเพิ่มเติม “เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม” ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑๐ การขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชน 
เป็นเจ้าของในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ข้อก าหนดมีความยืดหยุ่นและมีความชัดเจน 
ในการควบคุมพ้ืนที่มากขึ้น 

๓.๑๐.๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรรและไม่ใช่
อาคารขนาดใหญ่” 

แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เนื่องจากการก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทนี้เป็นการก าหนดในพ้ืนที่ที่เป็นทะเล ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ และไม่มีเอกชน
เป็นเจ้าของ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เนื่องจาก 
การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้เป็นการก าหนด 
ในพื้นทีท่ี่เป็นทะเล ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ และไม่มีเอกชนเป็นเจ้าของ 
ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ  
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ตามที่เสนอ  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑๐.๒  ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้  ซึ่ งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน” 

แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัยหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการ
ตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุดหรือหอพัก” 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดิน 
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๑ การขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) กรณีเพ่ิมค าว่า “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของจังหวัด 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีฟ้า) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดโดยเพิ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 ในกิจกรรมหลัก ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ตามที่เสนอ 

๓.๑๒ ขอยกเลิกข้อก าหนด “ภายในเขตผังเมืองรวมนี้ การก่อสร้างถนนสาธารณะ 
ต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  
ในครั้งนี้เป็นการด าเนินการระยะเร่งด่วน ซึ่งรูปแบบมาตรฐานผังเมืองรวมจังหวัดเดิม 
จะบังคับใช้เฉพาะแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ก าลังจะด าเนินการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี โดยปรับปรุงรูปแบบผังเมืองรวม
จังหวัดใหม่ ซึ่งมีการเพิ่มเติมแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด “ภายในเขตผังเมืองรวมนี้ การก่อสร้างถนนสาธารณะ 
ต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตร” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด “ภายในเขตผังเมืองรวมนี้ 
การก่อสร้างถนนสาธารณะ ต้องมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า  
๘ เมตร” ตามที่เสนอ 

๓.๑๓ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนด “ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพ้ืนที่โรงงานได้
เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ด าเนินการ
ก่อนที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ และมีแผนการขยายกิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดชลบุ รี  กรมโยธาธิการและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้  
มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกัน 
หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของ
โรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิม
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ 
ในการผลิตเดิม” 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อน
 วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ 
 ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน 
 เป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที ่ด ินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม 
 ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง
 อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับหรือเป็นพื้นที่ในที่ดิน 
 ที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิม
 อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้ งนี้  ไม่ เกินหนึ่ งเท่ า
 ของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม ตามที่เสนอ 

๓.๑๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ปรับปรุงข้อก าหนดที่ ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓.๑๕ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างตามแนวทางหลวงแผ่นดินในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างตามแนวทางหลวงแผ่นดินในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างตามแนวทางหลวงแผ่นดิน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ตามที่เสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  12. เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 
 ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  
๑.๑ ขอปรับขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ถูกต้องและเหมาะสม

บริเวณหมายเลข ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗ และ ๑.๑๕ 
เหตุผลในการขอแก้ไข 
(๑) ได้มีการวางผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง บริเวณหมายเลข ๑.๕ 

และผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) จึงได้ปรับขอบเขตที่ดินประเภท
ชุมชนใหม่ โดยรวมบริเวณหมายเลข ๑.๖ และบริเวณหมายเลข ๑.๗ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับเขตผังเมืองรวม 

(๒) ปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ เนื่องจาก 
ได้มีการด าเนินการวางผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวเขต 
ผังเมืองรวมชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างการวางและจัดท าผังเมืองรวม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๕, ๑.๖, ๑.๗ และ ๑.๑๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(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
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้เป็นไปตามแนวเขตผังเมืองรวมแล้ว 
จึงปรับขอบเขตของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ใหม่ให้ถูกต้องและเรียงล าดับหมายเลขการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน   

ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.3 
หน้า 40 - 51 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จากจ านวน ๒ บริเวณเป็น ๑๗ บริเวณ  

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแหล่งน้ าส าคัญ
ของจังหวัดให้ครบถ้วน และตรงกับสภาพพ้ืนที่บริเวณแหล่งน้ าที่ส าคัญในปัจจุบัน  
และเพ่ือสงวนรักษาสภาพแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ าส าคัญในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ง 
 เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จากจ านวน ๒ บริเวณ 
 เป็น ๑๗ บริเวณ เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ าส าคัญในพื้นที่ 
 ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯโดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการ
โรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกัน 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท  คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท  คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๓  การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๘ ประเด็นย่อย 
ดังนี้ 

๓.๑  ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน”  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) 
เฉพาะก๊าซธรรมชาติ 

(๒) โรงงานล าดับ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบ าบัด 
น้ าเสียของรวมชุมชน 

(๓) โรงงานที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ตามเสนอ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห ็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท/ชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่  
๔๓ (๑) (๒) ล าดับที่ ๙๑ (๒) และล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ 
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
 โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
 (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวก ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้  
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการ 

ปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบให ้ปร ับปร ุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๒ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ืออุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๔ และ ๒.๙   
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๔, ๒.๖, ๒.๑๐, 

๒.๑๑ และ ๒.๑๘   
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากความเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนที่ที่ได้รับ

การประกาศเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน น ามาสู่การลงทุนต่าง ๆ 
ของภาคเอกชนและภาครัฐ จึงต้องมีการเปิดพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว  
โดยได้ก าหนดให้สามารถด าเนินการได้ในบางบริเวณที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่า 
มีความเหมาะสม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี ่ยวกับ 
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๓ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกรรม 
ประเภทอาคารขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการให้มีพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่อยู่บริเวณรอบนอกชุมชนเมือง แก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งภายในเมือง
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ค้าปลีก ค้าส่ง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
เว้นแต่เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยประเภท
อาคารชุดในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ส ีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ิมข้อห้ามการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เนื่องจาก 
อาจมีการใช้น้ าและสาธารณูปโภคในอาคารชุดอย่างมาก จนอาจมีผลกระทบกับ 
พืชผลการเกษตรและควรสงวนรักษาน้ าเพ่ือเกษตรกรรมในบริเวณท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว)  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเก่ียวกับการอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  
ในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเข ียว)  และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ ควร
เพ่ิมเติม ข้อมูลในการเพ่ิมข้อห้ามให้ครบถ้วนมากขึ้นในการเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
 ประเภทอาคารชุด ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 
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 ๓.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนเส้นทแยงสีขาว)  

โดยขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
ที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสูงอาคารไม่เกิน ๗ เมตร ขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังชั้นสูงสุด” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรร พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(3) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(4) จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 
(5) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการให้ เกิดความยืดหยุ่นในการ

ประกอบกิจการเพ่ือการอยู่อาศัยให้สามารถประกอบกิจการได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาคาร
ประเภทเพื่ออยู่อาศัยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้ปรับแก้ข้อความในวรรคสอง
เป็น “ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สาธารณประโยชน์ หรืออยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ่เท่านั้น” 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติม
ข้อก าหนดก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) ทั้งนี ้ควรให้คงข้อก าหนดเดิม เว้นแต่การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ เพิ่ มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้คง
 ข้อก าหนดไว้ตามเดิม เว้นแต่การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่การจัดสรรที่ดิน 
 ตามที่เสนอ 
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 ๓.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง และข้อห้ามเกี ่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากต้องการปรับข้อก าหนดให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง และการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างริมทางหลวงแผ่นดิน 
จ านวน ๔ ประเภท ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

โดยขอยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร”  
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างริมเขตทางในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
ริมเขตทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
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13. 

๓.๘ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า 
ล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว  
โดยขอยกเลิกข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง หรือแหล่ งน้ าสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และไม่น้อยกว่า 
๑๕ เมตร ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง  
สีเขียว) เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค”  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
ตามแนวขนาน ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

 
เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.4 
หน้า 51 - 77 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  
๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ถูกต้อง

และเหมาะสม แยกเป็น ๒ ประเด็น จ านวน ๑๓ บริเวณ ได้แก่ 
๑) ปรับลดขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทชุมชน (สีชมพู) เป็นที่ดินประเภทชนบทและชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จ านวน ๕ บริเวณ 

๒) ขยายขอบเขตและเพ่ิมเติมบริเวณที่ดินประเภทชุมชน จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) จ านวน ๘ บริเวณ 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
ผังเดิม ได้ก าหนดที่ดินประเภทชุมชนไว้ ๒๔ บริเวณ ได้แก่ เขตผังเมืองรวมเมือง

ที่ ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บั งคับแล้ว จ านวน ๖ แห่ ง คือ เขตผังเมืองรวม 
เมืองสุราษฎร์ธานี เขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน เขตผังเมืองรวมเมืองนาสาร เขตผังเมืองรวม 
ชุมชนเกาะพะงัน เขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย และเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 
พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม เขตเทศบาลต าบลที่ยกฐานะ
จากสุขาภิบาล และพ้ืนที่ที่จะด าเนินการวางผังเมืองรวมพ้ืนที่เปิดใหม่ (ตามนโยบาย
การฝึกอบรมถ่ายโอนภารกิจฯ ในขณะนั้น) โดยได้ก าหนดบริเวณขอบเขตของชุมชน 
ขยายออกไปกว่าพ้ืนที่เขตเทศบาล มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๑๘๖.๑๔ ตารางกิโลเมตร  
หรือ ๗๔๑,๓๘๘ ไร่ 

ผังปรับปรุง ได้ก าหนดที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ไว้ ๒๖ บริเวณ ได้แก่ 
เขตผังเมืองรวมเมืองที่ประกาศเป็นกฎกระทวงใช้บังคับแล้ว จ านวน ๖ แห่ง คือ  
เขตผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี เขตผังเมืองรวมเมืองพุนพิน เขตผังเมืองรวม 
เมืองนาสาร เขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  เขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 
และเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน เขตเทศบาลต าบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล  
พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม พ้ืนที่ที่มีความเป็นชุมชนเมือง  
และลดขอบเขตพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้  
มีนโยบายขออนุมัติด าเนินการวางผัง นอกจากนั้นได้เพ่ิมเติมพ้ืนที่ชุมชน ๒ บริเวณ คือ 
บริเวณอ าเภอวิภาวดี และอ าเภอเคียนซา เนื่องจากมีความเป็นชุมชนเมืองมีพ้ืนที่
ประมาณ ๑,๔๓๔.๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๙๖,๕๐๐ ไร่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ถูกต้อง 
และเหมาะสมจ านวน ๑๓ บริเวณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
 (สีชมพู) ให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามที่เสนอ 
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 ๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) (บางส่วน) ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
 เหตุผลในการขอแก้ไข ผังเดิมก าหนดไว้ ๔ บริเวณ คือ บริเวณริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑ ในอ าเภอท่าชนะ อ าเภอท่าฉาง อ าเภอไชยา อ าเภอพุนพิน 
อ าเภอบ้านนาเดิม บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ บริเวณอ าเภอ 
เมืองสุราษฏร์ธานี  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  โดยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ซึ่งส่งเสริม 
การเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน ข้าว และยางพารา ในขณะนั้น ไม่ได้ เป็นขอบเขต 
ตามเงื่อนไขกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดที่ให้ยกเลิกบัญชีท้าย
กฎกระทรวง ท าให้ข้อก าหนดระหว่างที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
กับที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ไม่แตกต่างกัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ  

 
๑.๓ ขอปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 

สีขาว) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าทุกประเภท/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/อุทยานแห่งชาติ / 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แยกเป็น ๕ ประเด็น จ านวน  
๑๘ บริเวณ  

๑) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) จ านวน ๑ บริเวณ  

๒) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) จ านวน ๔ บริเวณ 
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 ๓) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) จ านวน 
๑ บริเวณ 

๔) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
จ านวน ๙ บริเวณ 

๕) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สี เขียวอ่อน  
มีเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จ านวน ๓ บริเวณ          

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับปรุงพ้ืนที่และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ  ที่มีเงื่อนไขตามกฎหมาย ให้ถูกต้อง 
ตามข้อเท็จจริง และยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากเดิมที่เคยก าหนดเป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้แนวทางไว้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับที่ ดินประเภทอนุรักษ์ป่ าไม้  (สี เขียวอ่อนมี เส้นทแยงสีขาว)  
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าทุกประเภท/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและยกเลิกเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขาว) ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าทุกประเภท/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/
อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่าและยกเลิกเขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่า ตามที่เสนอ  

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๗.๒ (ผังฉบับเดิม) เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
(บางส่วน) (ผังฉบับปรับปรุงใหม่) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จึงเปลี่ยนแปลง 
ใหส้อดคล้อง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เป็นที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

 

  



 - 144 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีโล่ง 
 เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๗.๒
 เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) จ านวน ๓ บริเวณ ได้แก ่

บริเวณที่  ๑ ) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑ 
(บางส่วน) (ผังฉบับเดิม) เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๖.๒ (ผังฉบับปรับปรุงใหม่) 

เหตุผลในการขอแก้ ไข เนื่ องจากผั งเมืองรวมชุมชนเกาะเต่ า มีการ
เปลี่ ยนแปลงที่ ดิ นประเภทที่ โล่ งเพ่ื อการรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม  (สี ฟ้ า )  
จึงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง 

บริเวณที่  ๒ ) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
(บางส่วน) (ผังฉบับเดิม) เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 
(บริเวณหมายเลข ๖.๔) (ผังฉบับปรับปรุงใหม่) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน มีการ
เพ่ิมเติมที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) จึงเปลี่ยนแปลง 
ให้สอดคล้อง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 
ตามที่เสนอ  

 
บริเวณที่ ๓) เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ 

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
เหตุผลในการขอแก้ ไข  ผั งเดิมไม่ ได้ก าหนดที่ ดินประเภทที่ โล่ ง 

เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ครอบคลุมทะเล 
และเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงปรับเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทที่ โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๒  ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข  
๑) ก าหนดเป็นข้อห้ามเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบ

รุนแรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท 
๒) ก าหนดให้อุตสาหกรรมบางประเภทที่มีความจ าเป็นต่อพ้ืนที่และส่งผล

กระทบไม่รุนแรงสามารถด าเนินการได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะต้องมีการควบคุม
เป็นพิเศษ โรงงานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

๓) ก าหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรม ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินจ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนด
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จ านวน  
๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยสีเขียว) ตามที่เสนอ  

 
ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓.๑ ขอปรับปรุง/แก้ไข และยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้

ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน ในที่ดิน 
๖ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๑ ขอยกเลิกข้อก าหนดการเลี้ยงสัตว์ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดที่ปิดประกาศ ๑๕ วัน (มติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

จากข้อก าหนดเดิม  
(๗) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่  งู จระเข้  

หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
ข้อก าหนดปิดประกาศ ๑๕ วัน  
(๖) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้  

หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สามารถประกอบกิจการดังกล่าวได้  

โดยไม่ขัดแย้งกับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน หรือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ 
ของประชาชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดการเลี้ยงสัตว์ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เลี้ยงม้า โค 
กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า ตามผลการประชุมประชาชนทั้ง ๒ ครั้ง เนื่องจาก 
ในที่ดินประเภทชุมชนบางพ้ืนที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ซึ่งได้ก าหนดเป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้ หากระบุ 
ข้อห้ามดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมจังหวัดจะท าให้ข้อก าหนดมีความขัดแย้ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดการเลี้ยงสัตว์ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด 
ไก่  งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๑.๒  ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับคลังสินค้าและสถานสงเคราะห์
หรือรับเลี้ยงเด็ก สถานบริหารและออกก าลังกายและศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล  
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ๒ ประเด็นย่อย    

 ๑) ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคลังสินค้าเพ่ือให้ด าเนินการ 
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้ 

 จากข้อก าหนดเดิม  
 (๒) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
 เป็นข้อก าหนดใหม ่ดังนี้ 
 (๓) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ 

คลังสินค้า 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สามารถด าเนินการเกี่ยวกับคลังสินค้า 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่มีเจตนารมณ์
ต้องการส่งเสริมให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาพ้ืนที ่

 

  



 - 147 - 

  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคลังสินค้า เพ่ือให้ด าเนินการในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคลังสินค้า เพื่ อให้
ด าเนินการในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ได้ 
ตามที่เสนอ  

๒) ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
สถานบริหารและออกก าลังกายและศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๑๐) สถานบริหารและออกก าลังกายและศูนย์สุขภาพ 
(๑๒) โรงพยาบาล 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ ยงเด็ก  เว้นแต่ เป็นการให้บริการ 

แก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
(๑๑) สถานบริหารและออกก าลั งกายและศูนย์สุขภาพ เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
(๑๓) โรงพยาบาลเว้นแต่เป็นการให้บริการแก่พนักงานหรือลูกจ้าง 

ของสถานประกอบการในรูปของสวัสดิการ 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากแรงงานในพ้ืนที่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตร 

และในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องมีสถานพยาบาล หรือสถานพักผ่อน
ให้กับคนงาน จึงจ าเป็นต้องน าบุตรมาฝากรับเลี้ยงหรือมีสถานพยาบาล ในเขตสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือบริการเบื้องต้นแก่คนงาน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบตามเสนอให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
สถานบริหารและออกก าลังกายและศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ 
หรือรับเลี้ยงเด็ก สถานบริหารและออกก าลังกายและศูนย์
สุขภาพ โรงพยาบาล ในที่ดินอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
๒ ประเด็นย่อย 

๑) ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่   

จากข้อก าหนดเดิม 
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) การประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคาร

ขนาดใหญ่ เว้นแต่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ให้ด าเนินการได้ในอาคารที่มี
พ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และต้องอยู่ห่างจากเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้สามารถด าเนินการเกี่ยวกับ 
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น เช่น คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ปรับปรุงข้อก าหนดให้เป็นไปตามผลการประชุมประชาชน
รายอ าเภอ คือ ปรับปรุง (๙) จากเดิม“การประกอบพาณิชยกรรมหรือประกอบ
อุตสาหกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ 
ให้ด าเนินการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๓,๐๐๐  ตารางเมตร และต้องอยู่
ห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑  ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” เป็น “การประกอบ
อุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการทั้งหมดรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  เว้นแต่
บริเวณระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑ 
ให้ด าเนินการได้ โดยอาคารแต่ละหลังจะต้องมีขนาดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
และต้องอยู่ห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑ ไม่น้อยกว่า 
๒๐ เมตร และห่างจากแม่น้ า ล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดตามข้อ (๙) ดังนี้ การประกอบ
 อุตสาหกรรมที่ มีพื้ นที่ ประกอบการทั้ งหมดรวมกัน เกิน 
 ๑๐ ,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่บริเวณระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
 จากริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ , ๔๔ และ ๔๐๑ 
 ให้ด าเนินการได้ โดยอาคารแต่ละหลังจะต้องมีขนาดไม่เกิน
 ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และต้องอยู่ห่างจากริมเขตทางหลวงแผ่นดิน 
 หมายเลข ๔๑, ๔๔ และ ๔๐๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และห่างจาก
 แม่น้ า ล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร” 
 ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
 เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒) ขอยกเลิกข้อห้ ามเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  
จากข้อก าหนดที่ปิดประกาศ ๑๕ วัน (มติคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ข้อก าหนดปิดประกาศ ๑๕ วัน 
(๕) การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรร

ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย และเปิดโอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัด 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นควรให้ยกเลิกข้อห้าม 

(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ตามผลการประชุมประชาชนรายอ าเภอ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 

ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่ เห็นชอบการขอยกเลิกข้อก าหนด  
(๕) การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย โดยให้คงข้อก าหนด (๕) การจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยู่อาศัยไว้ตามเดิม 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด (๕) การจัดสรรที่ดินเพื่ อการ 
อยู่อาศัย ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๑.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  

จากข้อก าหนดเดิม 
 เฉพาะที่เป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง 
กับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์ เท่ านั้ น  
ที่ ดินประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรร 
ที่มีความสูงของอาคาร ไม่เกิน ๑๒ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  
การวัดความสูงของอาคารตามวรรคสอง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนั ง 
ของชั้นสูงสุด ส าหรับที่ดินบริเวณริมทะเลและรอบเกาะทุกเกาะในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
เข้าไปในทะเล ให้ ใช้ประโยชน์ เพ่ือแหล่งนันทนาการ การรักษาสภาพแวดล้อม  
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น เว้นแต่ เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ าที่เป็นของรัฐ 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๓ และหมายเลข 

๔.๖ ถึงหมายเลข ๔.๑๐ ให้เป็นไป ดังต่อไปนี้ ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ า การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ เป็นของรัฐ  
อาคาร อุปกรณ์ท่อสูบน้ าและท่อน้ าทิ้งส าหรับการผลิตน้ าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อ 
ส าหรับการส่งกระแสไฟฟ้าหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง
กับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคาร  
ไม่เกิน ๑๒ เมตร และใช้ประโยชน์ที่ดินได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่น 
ขออนุญาต การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น  
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคาร
ทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง 

กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๒ และหมายเลข ๔.๔ ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้ 

ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง 
กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง 
ของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๔.๕ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง 

กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ า
ที่เป็นของรัฐ อาคาร อุปกรณ์ ท่อสูบน้ า และท่อน้ าทิ้งส าหรับการผลิตน้ าประปา อาคาร 
อุปกรณ์ ท่อ ส าหรับการส่งกระแสไฟฟ้า หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือสาธารณประโยชน์ เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่ 
การจัดสรรที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ
พ้ืนดิน ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต หรือประกอบกิจการการท่องเที่ยวเท่านั้น 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ก าหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีพ้ืนที่บางส่วนที่อยู่ในผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน (หมายเลข ๔.๒ และ ๔.๔)  
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย (หมายเลข ๔.๕) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า (หมายเลข ๔.๑) 
ซึ่งมีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
ความสูงอาคาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงจ าเป็นต้องแยกบริเวณ เพ่ือให้ข้อก าหนด 
ของผังเมืองรวมจังหวัดมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดผังเมืองรวม และเพ่ิมเติม 
ให้สามารถรองรับการประกอบกิจการของภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ท่อประปา ท่อเคเบิ้ลใต้น้ า เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้อง
อนุญาตให้ด าเนินการได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ  

 ๓.๑.๕ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว)  

จากข้อก าหนดเดิม 
 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ 
สัตว์ป่ า ต้นน้ าล าธาร และธรรมชาติ อ่ืน ๆ ไว้ เพ่ื อความสมดุลของระบบนิ เวศ 
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่ 
การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง

ดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินโดยมีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น 
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 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ิมขนาดอาคารให้ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) สามารถด าเนินการได้มากขึ้น
จากเดิม ซึ่งเป็นไปตามผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
และเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินประเภทดังกล่าว มีการถือครองที่ดิน
แปลงขนาดเล็ก ซึ่งผังฉบับเดิมได้ควบคุมความสูงอาคารไว้แล้ว  หากให้ด าเนินการ
ในขนาดอาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ก็อาจกระทบต่อประชาชนที่ถือครองที่ดิน 
แปลงเล็ก ประกอบกอบกับพ้ืนที่มีโอกาสพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น 
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก จึงควรอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)  

จากข้อก าหนดเดิม 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า การประมง การส่งเสริมการประมง 
และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมชายฝั่งทะเล และระยะขนาน ๑,๐๐๐ เมตร 
กับแนวชายฝั่งเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย และอ่าวบ้านดอน ให้ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการประมง การส่งเสริมการประมง การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดเป็นที่จับสัตว์น้ า 
ประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ หมายเลข ๖.๒ 

หมายเลข ๖.๕ และหมายเลข ๖.๗ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
๑) ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
การประมง การส่งเสริมการประมง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือสาธารณประโยชน์ 
การคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภคที่เป็นของรัฐ อาคาร อุปกรณ์ 
ท่อสูบน้ าและท่อน้ าทิ้งส าหรับการผลิตน้ าประปา อาคาร อุปกรณ์ ท่อ ส าหรับการส่ง
กระแสไฟฟ้า เท่านั้น 

๒) ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการประมง การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรร
ที่ดินโดยมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจาก  
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ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดและขนาดพ้ืนที่อาคารไม่ เกิน  
๓๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๖.๓ และ ๖.๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า การประมงชายฝั่ ง  
การคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภคที่เป็นของรัฐ หรือสาธารณประโยชน์ 
เท่านั้น และให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๖.๖ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การประมงชายฝั่ง การคมนาคมและขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภคท่ีเป็นของรัฐ
อาคาร อุปกรณ์ ท่อสูบน้ าและท่อน้ าทิ้งส าหรับการผลิตน้ าประปา อาคาร อุปกรณ ์ท่อ 
ส าหรับการส่งกระแสไฟฟ้าหรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ที่ก าหนดในผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่บางส่วน  
ที่อยู่ในผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน (หมายเลข ๖.๓ และ ๖.๔) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 
(หมายเลข ๖.๖) ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า (หมายเลข ๖.๑ และ ๖.๒) ซึ่งมี
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน เช่น การก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ ความสูง
อาคาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงจ าเป็นต้องแยกบริเวณ เพ่ือให้ข้อก าหนด 
ของผังเมืองรวมจังหวัด มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดผังเมืองรวม และเพ่ิมเติม 
ให้สามารถรองรับการประกอบกิจการของภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ท่อประปา ท่อเคเบิ้ลใต้น้ า เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้อง
อนุญาตให้ด าเนินการได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยเขียนข้อห้ ามโรงงาน
อุตสาหกรรมในข้อก าหนดแทนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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  “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้  ในที่ดินบริเวณ
หมายเลข ๑.๑๑ ยกเว้นให้ประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ ๔๙ โรงงานล าดับที่ ๕๐ (๔) 
โรงงานล าดับที่ ๘๙ โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๓ (๑) โรงงานล าดับที่ ๕๗ (๑) โรงงานล าดับที่ 
๘๘ ที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์และถ่านหิน และโรงงานล าดับที่ 
๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ที่ดินในแต่ละ
ประเภทมากขึ้น จึงควรก าหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบต่อพ้ืนที่นั้น ๆ 
เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรม 
ที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงาน  
บางประเภทหรือบางชนิด ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
๑. ให้ก าหนดห้ามโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพ่ิมเติมจากเดิม

ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนรายอ าเภอ จ านวน ๑๔ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ โรงงานล าดับที่ ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๒), ๒๙, ๓๐, ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕),  
๕๘ (๒), ๕๘ (๕), ๕๙ และโรงงานล าดับที่ ๖๐  

๒. ให้สามารถท าโรงงานล าดับที่  ๙๒ โรงงานห้องเย็นเฉพาะที่ ใช้
แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ในบริเวณที่ ๑.๑๓ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เนื่องจากในผังเมืองรวมเมืองพุนพิน มีที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
ที่สามารถด าเนินการเก่ียวกับโรงงานดังกล่าวได้ 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง มาตรการคุ้มครอง

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๗ (๑) (๔) 
โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๘๘ ที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์
และถ่านหิน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ละประเภทมากขึ้น จึงควรก าหนดข้อห้ามเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหากระทบ 
ต่อพ้ืนที่นั้น ๆ เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตราย 
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้าม 
เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
ให้ก าหนดห้ามโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพ่ิมเติมจากเดิมในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนรายอ าเภอ จ านวน ๑๒ ประเภทหรือชนิดโรงงาน มีรายละเอียด ดังนี้
โรงงานล าดับที่ ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๒), ๒๙, ๓๐, ๕๐ (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙ 
และโรงงานล าดับที่ ๖๐  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดข้อห้ามโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เพิ่มเติมจากเดิมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รายอ าเภอ จ านวน ๑๒ ประเภทหรือชนิดโรงงานมีรายละเอียด 
ดังนี้ โรงงานล าดับที่ ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๒),๒๙ , ๓๐,  
๕๐ (๓) (๕), ๕๘ (๒) (๕), ๕๙ และโรงงานล าดับที่ ๖๐ 

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่งน้ า โดยก าหนดเฉพาะแม่น้ า 
สายส าคัญของจังหวัด ส่วนแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
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 ๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ งแม่น้ าตาปี  คลองพุมดวง ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าและคลอง ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมขนส่ง ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า 
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าตาปี  แม่น้ าพุมดวง คลองศก  

หรือคลองอิปัน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าตาปี  
แม่น้ าพุมดวง คลองศก หรือคลองอิปัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

๓.๓.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง 

หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า 
ล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่ เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
ไม่ก าหนดข้อก าหนด (เนื่องจากแม่น้ าสายหลักไม่ไหลผ่านที่ ดิน

ประเภทดังกล่าว) 
๓.๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่งน้ า โดยก าหนด

เฉพาะแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัด ส่วนแหล่งน้ าอ่ืน ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าตาปี  คลองพุมดวง ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าและคลอง ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า 
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าตาปี แม่น้ าพุมดวง คลองศก หรือ

คลองอิปัน ให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าตาปี  
แม่น้ าพุมดวง คลองศก หรือคลองอิปัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 
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 ๓.๓.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองศก  หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 
๑๕  เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าตาปี แม่น้ าพุมดวง คลองศก 

หรือคลองอิปัน ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าตาปี  
แม่น้ าพุมดวง คลองศก หรือคลองอิปัน ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชประภา ให้มีที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชประภา ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เดิมได้มีการก าหนดที่ว่างริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ สายหลักเป็นระยะ ๑๕ เมตร และแม่น้ า  ล าคลอง
นอกเหนือจากนั้นทุกสาย ก าหนดเป็นระยะ ๖ เมตร ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่และต้องการรักษาสภาพล าน้ า จึงก าหนดให้มีการแก้ไขข้อก าหนด  
ที่ว่างระยะ ๑๕ เมตร เฉพาะแหล่งน้ าสายส าคัญภายในพื้นที่ 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่งน้ า โดยก าหนดเฉพาะแม่น้ า 
สายส าคัญของจังหวัด ส่วนแหล่งน้ าอ่ืน  ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ในการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากแหล่งน้ า 
โดยก าหนดเฉพาะแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัด ส่วนแหล่งน้ าอ่ืน ๆ  
ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สี ม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

๓.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากถนน โดยก าหนดเฉพาะถนน
สายส าคัญของจังหวัด ส่วนถนนสายอ่ืน ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน)  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
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 ๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ หมายเลข ๔๔ 

หมายเลข ๔๐๗ หมายเลข ๔๑๗ และหมายเลข ๔๒๐ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๑๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๙  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

๓.๔.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๔ ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” 
๓.๔.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ หมายเลข ๔๑ 

และหมายเลข ๔๑๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๔๑๗ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๐ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๐๙ และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๔ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

๓.๔.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) 

จากข้อก าหนดเดิม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ ให้มีที่ว่าง 

ตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เดิมได้มีการก าหนดที่ว่างริมถนนสายหลัก 

เป็นระยะ ๑๕ เมตร เพ่ือเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนและให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง จึงก าหนดให้มีการแก้ ไขข้อก าหนดที่ว่างตามความเหมาะสม 
และตามผลการสัมมนา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างจากถนน โดยก าหนดเฉพาะถนนสาย
ส าคัญของจังหวัด ส่วนถนนสายอ่ืน ๆ ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ ว่างจากถนน  
โดยก าหนดเฉพาะถนนสายส าคัญของจังหวัด ส่วนถนนสายอ่ืน ๆ 
ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับคลังน้ ามันและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

๓.๕.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๑๑ 

(๕) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจ าหน่ายยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑.๑๑ 

๓.๕.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับคลังน้ ามันและคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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  จากข้อก าหนดเดิม 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาดพ้ืนที่รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ที่มีขนาดพ้ืนที่รวมกันเกิน ๕๐๐ 
ตารางเมตร  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ที่มีขนาดพ้ืนที่รวมกันเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และต้องมีระยะห่างจากเขตทาง  
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 

(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  

๓.๕.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
(สีน้ าตาลอ่อน) 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 (๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา 
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการ
น้ ามันประเภท ก สถานีบริการน้ ามันประเภท ข สถานีบริการน้ ามันประเภท ค  
ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ ามัน
ประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่าย 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นการปรับข้อก าหนดให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
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เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับคลังน้ ามันและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ใหส้อดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่ งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับคลังน้ ามันและคลังก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลว ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

๓.๖ ขอปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อก าหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
- ไม่มีข้อก าหนด 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์

ที่ ดิ นเพ่ื อการปฏิ รูปที่ ดิ นเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่ าด้ วยการปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพ่ือเกษตรกรรม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการใช้บังคับ 
ในพ้ืนที่ที่มีเขตปฏิรูปที่ดิน  

๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่อยู่ ในที่ดินประเภทนี้  ให้ ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้บังคับ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
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14. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับท่ีดินประเภทปฏิรูป
ที่ดิน เพื่ อ เกษตรกรรมในที่ ดินประเภทชุมชน (สีชมพู )  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 
ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนการน าเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติ ให้ถอนร่าง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 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) 
 เหตุผลในการขอแก้ ไข เพ่ือให้ สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ซึ่ งได้มี 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
เป็นพ้ืนที่ชุมชนและพาณิชยกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสองฟากตามแนว
ถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ พ้ืนที่ต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน 
และต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ในพ้ืนที่
ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล ต าบลท่าแพ ต าบลท่าเรือ และต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ 
และต าบลละงู อ าเภอละงู สภาพพ้ืนที่มีอาคารพักอาศัย อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม 
และอาคารพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาล จึงควรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยก าหนด
พ้ืนที่ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

 ๑.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ บางส่วน (ผังเดิม) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ บางส่วน 
(ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓  
(ผังปรับปรุง) (บริเวณต าบลควนกาหลง อ าเภออุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง  
ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนควนกาหลง) จ านวน ๕,๑๕๐.๐๕ ไร่ (๘.๒๔ ตร.กม.) 
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 ๑.๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓ บางส่วน  
(ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๕  
(ผังปรับปรุง) (สามแยกนิคม บริเวณต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนาน
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร จ านวน ๒,๙๐๐.๙๓ ไร่ 
(๔.๖๔ ตร.กม.) 

๑.๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ บางส่วน 
(ผังเดิม) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ 
บางส่วน (ผังเดิม ) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๔ 
(ผังปรับปรุง) (บริเวณต าบลละงู อ าเภอละงู) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร จ านวน ๓,๐๐๕.๓๙ ไร่ (๔.๘๑ ตร.กม.) 

๑.๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ บางส่วน (ผังเดิม) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ เส้นทแยงสีเขียว) และบริเวณหมายเลข ๔.๔ 
บางส่วน (ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๖ (ผังปรับปรุง) (บริเวณต าบลแป-ระ ต าบลท่าเรือ และต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ) 
และบริเวณหมายเลข ๑.๘ (ผังปรับปรุง) (บริเวณต าบลควนโพธิ์  อ าเภอเมืองสตูล) 
ที่ซึ่งเป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร 
จ านวน ๑๐,๗๘๒.๓๑ ไร่ (๑๗.๒๕ ตร.กม.)  

๑.๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางส่วน 
(ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๙  
(ผังปรับปรุง) (ชุมชนย่านซื่อ บริเวณต าบลย่านซื่อ อ าเภอควนโดน) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนาน
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ระยะ ๕๐๐ เมตร จ านวน 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)  
เขตเทศบาลต าบลคลองขุด (บางส่วน) จ านวน ๔๙,๗๓๑.๘๑ ไร่ (๗๙.๕๗ ตร.กม.) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้ง ๖ บริเวณ   

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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 ๑) ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ซึ่งเป็นเส้นขนาน 
ตามแนวยาวกับถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ ได้แก่ บริเวณ
หมายเลข ๑.๕ และหมายเลข ๑.๙ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ ได้แก่ 
บริเวณหมายเลข ๑.๔ หมายเลข ๑.๖ และหมายเลข ๑.๘ เนื่องจากการก าหนด
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เป็นแนวยาวขนานกับแนวถนนสายหลักไม่เหมาะสม
ในการชี้น าการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการคมนาคมขนส่ง 
และการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อีกท้ังข้อก าหนดที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือการอยู่อาศัยได้มากเพียงพออยู่แล้ว  
(ไม่เห็นชอบหัวข้อที่ ๑.๑.๒ ถึง ๑.๑.๕) 

๒) ไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๓ (ศูนย์กลางชุมชนควนกาหลง) เขตเทศบาลต าบลคลองขุดบางส่วน และให้ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล จัดเตรียมข้อมูลเปรียบเทียบการเป็นชุมชน แต่ละประเภท 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ิมขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และจัดท าแผนที่
แสดงข้อจ ากัด และศักยภาพของพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเพ่ิมเติม เพ่ือชี้แจงเหตุผล 
ในการขอแก้ไขเพ่ิมเติมที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) (ไม่เห็นชอบหัวข้อที่ ๑.๑.๑)  

๓) เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
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)  
เขตเทศบาลต าบลคลองขุดบางส่วน (เห็นชอบหัวข้อที ่๑.๑.๖) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางส่วน (ผังเดิม) และที่ดินประเภท 
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 
บางส่วน (ผังเดิม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ (ผังปรับปรุง) เขตผังเมืองรวม
ชุมชนฉลุง และหมายเลข ๑.๑๑ (ผังปรับปรุง) เขตเทศบาล
ต าบลคลองขุดบางส่วน ตามหัวข้อที่  ๑.๑.๖ ที่ เสนอมา 
นอกนั้นให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว)  
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ตามเดิม  
ตามความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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 ๑.๒ ขอปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จ านวน ๒ บริเวณ 

เหตุผลในการขอแก้ไข กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีแผนงาน 
การวางและจัดท าผังชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสตูลจะต้องด าเนินการวางและจัดท า 
ผังชายแดน ได้แก่  

- ผังเมืองรวมชุมชนวังประจัน ก าหนดไว้อยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
- ผังเมืองรวมชุมชนต ามะลัง ก าหนดไว้อยู่ในที่ดินประเภทสงวนไว้เพ่ือรักษา

สภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) บางส่วน และอยู่ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บางส่วน (องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล 
ก าหนดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมายเลข  ๒.๑๒ บางส่วน  
(ผังปรับปรุง) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๒ บริเวณ 
ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนวังประจัน และผังเมืองรวมชุมชนต ามะลัง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ๒ บริเวณ ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนวังประจัน  
และผังเมืองรวมชุมชนต ามะลัง ตามที่เสนอ  

๒. ขอยกเลิกท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากได้มีการปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยก าหนดเป็นข้อห้ามการประกอบอุตสาหกรรม 
ที่มีผลกระทบรุนแรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท ดังนั้น 
การด าเนินการอุตสาหกรรมจึงสามารถด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) ตามที่เสนอ 

๓. ขอยกเลิกที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีน้ าตาล) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการก าหนดการใช้พ้ืนที่
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในงานผังเมืองรวมจังหวัด โดยเขียนไว้ในข้อก าหนดแทน 
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีน้ าตาล) และเขียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ิมเติมไว้  
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) และให้เขียนข้อก าหนด
 เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มเติมไว้ในข้อก าหนด 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท 

๔. ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  จากที่ดินประเภทที่ โล่ ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

๔.๑ ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๔.๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากยกเลิกการก าหนดที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนั้นจึงเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณโดยรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง ) 
ระยะ ๓๐ เมตร เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินจากที่ ดินประเภทที่ โล่ ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภท 
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) บริเวณที่ล้อมรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๖.๑ ๖.๒ 
และ ๖.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

๕. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่บางส่วนใช้เพ่ือท าการเกษตร และมีการปลูกสร้างอาคาร 
ที่อยู่อาศัย มีชุมชนเกาะกลุ่มรวมตัวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีความ
ต้องการให้ปรับเปลี่ยน การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ไว้ ตามร่างผังฯ เดิม และเขียน
ข้อก าหนดก ากับให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ด้วย เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าว 
เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร มีความอุดมสมบูรณ์ และพบว่าพ้ืนที่ชุมชนหลัก ๆ มีที่ตั้งอยู่
นอกพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)  

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากร่างกฎกระทรวง ฉบับปรับปรุง 
(ฉบับปิด ๑๕ วัน) มิได้มีการก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) หากแต่มีการควบคุมที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม  โดยก าหนดไว้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
โดยมี เกณฑ์ระดับการควบคุมไว้  ๓ ล าดับ จึงเห็นควรให้น าที่ ดินที่มีการควบคุม 
การประกอบกิจกรรมมากที่สุด เปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่ให้ค านึงถึงแหล่งต้นน้ าล าธาร 
และท่ีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบการพิจารณาด้วย  

มติที่ประชุม ไม่ เห็ นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ก าหนด
ไว้ตามผังฉบับเดิม เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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 ๖. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยง 
สีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีขาว) (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
ของจังหวัดสตูล การก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ท าให้เป็นข้อจ ากัด 
ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมืองมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) โดยให้กลับไป
ก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ตามร่างผังฯ เดิม เพื่อให้มีข้อก าหนดใช้บังคับ
ตามกฎหมายป่าไม้ ส่วนการควบคุมการก่อสร้างจากระยะแนวชายฝั่งทะเล ให้ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ไปรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมและจัดท าแผนภาพ
เปรียบเทียบการควบคุมการก่อสร้างจากระยะชายฝั่ งทะเลตามข้อก าหนด 
ของผังเมืองรวมจังหวัด และกฎกระทรวงควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีขาว) โดยให้ก าหนดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ตามร่างผังฯ 
เดิม เพื่อให้มีข้อก าหนดใช้บังคับตามกฎหมายป่าไม้  

ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒.๑ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จ าพวกท่ี ๑ 

และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) และโรงงานล าดับที่ ๑๐๑ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 
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  (๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะ
ก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ  
ต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑๒ 

จากข้อก าหนดเดิม 
 (๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จ าพวกที่ ๑ 
และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๗ (๑) (๔) 
โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่ มี ผลกระทบต่อชุมชนหรือ สิ่ งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

 

  



 - 170 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  - โรงงานล าดับที่  ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ ามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์ 
เฉพาะที่ ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมี พ้ืนที่ปลูก 
พืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญ ดังนั้นจึงควรอนุญาตให้มี 
การประกอบกิจการดังกล่าว  ในการด าเนินงานให้ผู้ประกอบการก่อสร้างโรงงานให้เป็น 
ไปตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- โรงงานล าดับที่  ๔๓  (๑)  (๒)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย 
หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิต
ปุ๋ยเคมีที่ ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต หรือโปแตสเซียมคลอเรต เนื่องจาก    
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมี พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามันและ 
พืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงควรอนุญาตให้มีการประกอบกิจการดังกล่าว ในการด าเนินงาน 
ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างโรงงานให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการด าเนินงาน เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   

- โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) การบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความจ าเป็น 
ในการให้บริการแก่ชุมชน  ส าหรับในการก่อสร้างโรงงานบรรจุก๊าซต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมทั้งด าเนินการจัดท า
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  

- โรงงานล าดับที่  ๙๒ ห้องเย็น เนื่องจากพ้ืนที่ ชุมชนบางแห่ ง 
ในจังหวัดสตูลมีลักษณะพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ บริเวณอ าเภอทุ่งหว้า 
อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ และอ าเภอเมืองสตูล  ที ่ซึ ่งม ีการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมประมงจึงมีความจ าเป็นอนุญาตโรงงานห้องเย็น 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
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 ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖ 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จ าพวกที่ ๑ 

และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) โรงงานล าดับที่  ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่

โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม

การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนด
ห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑, 
๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕, และ ๒.๑๖ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, 
๒.๑๕, และ ๒.๑๖ 

๒.๑.๔ ขอปรับปรุงข้อห้ ามเกี่ ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
บริเวณหมายเลข ๒.๕ หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๗ 

จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่จ าพวกที่ 

๑ และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่  
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕ 

หมายเลข ๒.๖ และหมายเลข ๒.๗ ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมการกระจายตัวของโรงงานไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ต้นน้ าและพ้ืนที่รับประโยชน์จากฝาย คลองส่งน้ าชลประทาน 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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 ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม  (สี เขี ยว ) ที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ สภาพแวดล้อม 
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซและห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมแต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่าย
ก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ าหน่าย 
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 

สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่ เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังน้ ามันและคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลัง
น้ ามัน และคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๒.๒ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
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 ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้ 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๓) คลังน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  

เพ่ือการจ าหน่าย 
(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมกิจการคลังน้ ามัน และคลังก๊าซ
ปิโตรเลียม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง การประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน
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 เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
การประกอบกิ จการก๊ าซปิ โตรเลี ยม โดยปรับข้ อก าหนด 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในบริเวณ
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 ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) 
ในบริเวณหมายเลข ๒.๕, ๒.๖, และ ๒.๗ ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้ 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมกิจการคลังน้ ามัน และคลังก๊าซปิโตรเลียม 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง การประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข 
๒.๕, ๒.๖, และ ๒.๗ 

มติที่ประชุม เห็ น ช อบ ให้ เพิ่ มข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการ 
 น้ ามันเชื้อเพลิง การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับ 
 ข้อก าหนดให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุ ม 
 น้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ในบริเวณหมายเลข ๒.๕, ๒.๖, และ ๒.๗ 

๒.๒.๔ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่มีการก าหนดที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๒) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมกิจการคลังน้ ามัน และคลังก๊าซ
ปิโตรเลียม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง การประกอบกิจการก๊าซปิ โตรเลียม โดยปรับ 
ข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนด 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจาก 
ไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยง  
สีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ) 
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 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม โดยปรับข้อก าหนด 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจากไม่เห็นชอบ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
และเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ) 
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ  
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยเพ่ิมกิจกรรม 
“เกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย การพาณิชยกรรม สถาบันราชการ 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”   
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบัน

ราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ด าเนินกิจการเกี่ ยวกับการเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมได้ในชุมชน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสตู ล กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยเพ่ิมกิจกรรม 
“เกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยเพิ่มกิจกรรม “เกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก 
ตามที่เสนอ 

๒.๔ ขอยกเลิกข้อห้าม “เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู 
จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า”  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
การยกเลิกการห้ามกิจกรรมบางประเภทเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน 
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพ้ืนที่ 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ยกเลิกข้อห้ ามเรื่องการเลี้ ยงสัต ว์ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒.๕ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่เก็บวัตถุไวไฟวัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ 
หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ซึ่งในข้อก าหนดเดิม
ไมไ่ด้ห้ามไว้ โดยมีข้อห้าม ดังนี้ 

(๖) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสถานที่เก็บ

วัตถุไวไฟเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับพ้ืนที่ชุมชน  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ  
หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุ
ระเบิดได้ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒.๖ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และขอเพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากแนวชายฝั่งทะเล ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) จ านวน ๓ ประเด็นย่อย  
ซ่ึงเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

๒.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ก าหนดไว้  
โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 

 “ที่ดินประเภทนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหัวกะหมิง ป่ากุปัง ป่าปุโล้ต 
และป่าควนบ่อน้ า และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน ตอนที่ ๕ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า 
ต้นน้ า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒.๖.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)  

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา 
หรือบ ารุงป่ าไม้  สัตว์ป่ า ต้นน้ าล าธารและทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืน ๆ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือสงวนและเก็บรักษาท่ีดินซึ่งเป็นของรัฐ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบการขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีขาว) 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพ่ิม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจากไม่เห็นชอบการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว ) 
(บริเวณเกาะหลีเป๊ะ) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เฉพาะที่ดิน 
ซึ่ งเป็นของรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรัก ษ์
สภ าพ แ วด ล้ อ ม เพื่ อ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  (สี เขี ย ว มี ก รอ บ 
และเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจากไม่เห็นชอบการขอแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงที่ ดินประเภท อนุ รักษ์ ป่ า ไม้  (สี เขียว อ่อน 
และเส้นทแยงสีขาว (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ) เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการก าหนดที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๖.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)  

ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนด ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินจากแนวชายฝั่งทะเล ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมชายฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของชายฝั่ งทะเลไม่น้ อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะ ๑๐๐ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล 

ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด ยกเว้นโครงสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณูปโภค 

(๒) ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะเกินกว่า ๑๐๐ เมตร จากแนว
ชายฝั่งทะเล ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุด 
ของอาคาร ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด ยกเว้นโครงสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณูปโภค 

(๓) ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะเกินกว่า ๑๒๐ เมตร จากแนว 
ชายฝั่งทะเล ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างอาคารถึงส่วนที่สูงที่สุด 
ของอาคาร ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด ยกเว้นโครงสร้างที่ใช้ในกิจการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและผ่อนปรนการบังคับใช้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากแนวชายฝั่งทะเล ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพ่ิม
ข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแนวชายฝั่งทะเลในที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจาก 
ไม่เห็นชอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
และเส้นทแยงสีขาว) (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการก าหนดที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม ไม่ เห็นชอบให้ เพิ่ มข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
 จากแนวชายฝั่งทะเลในที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
 เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจาก 

 

  



 - 179 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ไม่เห็นชอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สี เขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) (บริเวณเกาะหลีเป๊ะ)  
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ดังนั้น จึงไม่มีการก าหนด
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๗ ขอเพ่ิมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทสงวนไว้
เพ่ือรักษาสภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) ซึ่งในข้อก าหนดเดิม 
ไม่ได้ก าหนดไว้ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่มีการบังคับใช้เฉพาะ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสตู ล กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทสงวนไว้เพ่ือรักษา 
สภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทสงวนไว้ 
เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) 
ตามที่เสนอ  

๒.๘ ขอเพ่ิมและปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

๒.๘.๑ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ 
๒.๑๒ ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้ โดยมีข้อห้ามดังนี้ 

(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่เป็นการประกอบกิจการ 
ประเภทอาคารเดี่ยวและมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมกิจการประเภทโรงแรม โดยให้ปฏิบัติ
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

๒.๘.๒ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม 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 ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ห้ามไว้ โดยมีข้อห้ามดังนี้ 

“โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมกิจกรรมประเภทโรงแรม ไม่ให้กระจายตัว 

เข้าไปในบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรและมีทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 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 และบริเวณหมายเลข ๒.๓, 
  ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖ 

๒.๙ ขอปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

๒.๙.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑๒ 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบ

อุตสาหกรรม 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นการประกอบ

กิจการที่มีท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการประกอบ

กิจการที่มีท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมขนาดกิจกรรมการจัดสรรแต่ละประเภท 

ไม่ให้มีขนาดใหญ่และไม่ให้กระจายตัวเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็ นชอบ ให้ ปรับปรุงข้อห้ ามเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดิ น ในที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐ และ ๒.๑ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

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

๒.๙.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๑, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕ และ ๒.๑๖ 

จากข้อก าหนดเดิม 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบ

อุตสาหกรรม  
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับปรุงถ้อยค าให้มีความชัดเจน เรื่องประเภท

ของการจัดสรรที่ดินแต่ละประเภท 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในที่ดิน
 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 ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ซึ่งในข้อก าหนดเดิม
ไม่มีการก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีขาว) 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมขนาดกิจกรรมการจัดสรรแต่ละประเภท 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่ซึ่งยังมีความเป็นธรรมชาติ  มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
ของเกาะหลีเป๊ะให้มีความหนาแน่นต่ า ตลอดจนเพ่ือเป็นการป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิด 
การบุกรุกหรือส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับ 

การจัดสรรที่ดินในที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
ในที่ดนิประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เนื่องจาก ไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
และเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส้ นทแยงสีขาว) ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๑๐ ขอเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 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 ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้
ห้ามไว้ โดยมีข้อห้ามดังนี้ 

“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทตึกแถว” 
“การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุด หรือหอพัก” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

และเพ่ือต้องการสงวนรักษาพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

  คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสตู ล กรมโยธาธิการและผั งเมื อง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
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 เห็นชอบให้เพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
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 ขอเพ่ิมข้อห้ ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิ ชยกรรม 
ประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
ซึ่งในข้อก าหนดเดิมไม่ได้ก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ไว้  

โดยมีข้อห้าม ดังนี้ 
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทห้องแถว ตึกแถว 

หรือบ้านแถว 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  (๑๐) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุด หรือหอพัก 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมประเภทและปริมาณที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับพื้นท่ีซึ่งยังมีความเป็นธรรมชาติ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับ 

การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 
อาคารชุด หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่
อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารชุด 
หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) เนื่องจากไม่เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) (เกาะหลีเป๊ะ)   

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการขอเพิ่มข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว อาคารชุด 
หรือหอพัก ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
เพื่ อการท่องเที่ ยว (สี เขี ยวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว)  
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๑๒ ขอปรับปรุงข้อข้อก าหนด ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ ารุงป่าไม้ 

สัตว์ป่า ต้นน้ า ล าธาร และธรรมชาติอ่ืน ๆ ไว้เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ 
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการป่าไม้ การสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น” 

“ส าหรับที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นเดียวกับท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าไม้ 

สัตว์ป่ า ต้นน้ า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  “ที่ ดินประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ 
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก” 
เหตุผลในการขอแก้ไข  
1. เพ่ือต้องการสงวนและเก็บรักษาท่ีดินซึ่งเป็นของรัฐ   
2. เพ่ือปรับปรุงประเภทของการจัดสรรที่ดินแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัดสตู ล กรมโยธาธิการและผั งเมื อง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
โดยที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ ให้ตัดค าว่า “หรือเก่ียวข้องกับการเกษตร” ออก 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๒.๑๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทสงวนไว้เพ่ือรักษาสภาพป่าชายเลน  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยป่าชายเลนส าหรับที่ดินที่เอกชน 

มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม 

“ส าหรับที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๑ ในบริเวณที่ดินของบริษัท สุโขทัย
ปิโตรเลียม จ ากัด จ านวน ๑๙๖ ไร่ ๒ งาน ๔.๙ ตารางวา ตามบัญชีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
แนบท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นคลังน้ ามันได้ โดยการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีระยะถอยร่น ๓๐ เมตร โดยรอบภายในเขตที่ดินที่ครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมาย และการขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวจะต้องไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในบริเวณนี้”  

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ ารุงป่าไม้ 

สัตว์ป่า ต้นน้ า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไว้ เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ 
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
การสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น” 

“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่ อาศัย  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 
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(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก” 
เหตุผลในการขอแก้ไข  
1. เพ่ือต้องการสงวนและเก็บรักษาที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ   
2. เพ่ือปรับปรุงประเภทของการจัดสรรที่ดินแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อข้อก าหนดที่ดินประเภทสงวนไว้เพ่ือรักษาสภาพป่าชายเลน  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) ตามท่ีเสนอ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษา
สภาพป่าชายเลน (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเทา) ตามที่เสนอ 

๒.๑๔ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการขยายพ้ืนที่โรงงานซึ่งในข้อก าหนดเดิม
ไม่ได้ก าหนดไว้ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

“ข้อ ๑๒ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้
มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่ เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  
ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้
มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเจ้าของ
โรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่ผังเมืองรวมนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่
โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือควบคุมการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการขยายพ้ืนที่โรงงาน ตามที่เสนอ โดยที่ดิน 
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของให้ตัดค าว่า “หรือเก่ียวข้องกับการเกษตร” ออก 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการขยายพื้นที่โรงงาน 
ตามที่เสนอ 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 
 ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติ 
ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... เพ่ือน ามา
ปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๔ 
ประเด็นย่อย 

๑.๑ ขอยกเลิกท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
เหตุผลในการขอแก้ไข 
๑) ได้ปรับแก้ไขข้อก าหนดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้สามารถประกอบ

กิจการได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มากขึ้น
กว่าผังเดิม จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

๒) การก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรม ควรจะก าหนดจากพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
หรือพ้ืนที่ที่รัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน
วางผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม่)  

ผลการพิจารณา (ความเห็นต่างกัน) 
ความเห็นคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้คงที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ในพื้นที่ ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลม่วงหวาน  
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง และต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ ไว้ แต่ปรับข้อก าหนดให้มี
ความยืดหยุ่น โดยให้เพ่ิมมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน (เพ่ิมสถานรับเลี้ยง 
และสงเคราะห์เด็กกับคนชรา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาจากข้อก าหนดเดิม) สิ่งแวดล้อม 
และไม่ให้กระทบต่อการด าเนินงานของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และเห็นชอบร่างข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเสนอ ขอให้ปรับแก้ไขการเขียนข้อก าหนดในข้อห้าม 
การจัดสรรที่ดินที่ไม่ได้ด าเนินการโดยภาครัฐ โดยแก้ไขเป็น “ห้ามการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยู่อาศัยหรือเพ่ือเกษตรกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการโดยภาครัฐ” เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้วางผัง  โดยให้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข    

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) โดยให้ปรับแก้ไขการเขียนข้อก าหนด
ในข้อห้ามการจัดสรรที่ดินที่ ไม่ได้ ด าเนินการโดยภาครัฐ  
โดยแก้ ไข เป็ น“ห้ ามการจั ดสรรที่ ดิ น เพื่ อการอยู่ อาศั ย 
หรือเพื่อเกษตรกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการโดยภาครัฐ” ตามมติ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๒ ขอยกเลิกท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข 

๑) ได้ปรับแก้ไขข้อก าหนดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้สามารถประกอบ
กิจการได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ประกอบการอุตสาหกรรม 
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 ได้มากขึ้นกว่าผังเดิม จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) 

๒) การก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรม ควรจะก าหนดจากพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
หรือพ้ืนที่ที่รัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม (ตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน
วางผังเมืองรวมจังหวัดรูปแบบใหม่) 

๓) ตามสภาพข้อเท็จจริง ไม่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) โดยใช้ข้อก าหนดแทน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) 
โดยใช้ข้อก าหนดแทน ตามที่เสนอ  

๑.๓ ขอเพ่ิมที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ า (สีฟ้าทแยงขาว) ในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ ๒ แห่ง ได้แก่  
๑) พ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า อ าเภอบ้านไผ่ และ ๒) พ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการก าหนดให้พ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น 
และพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นที่ดินประเภทพ้ืนที่ชุ่มน้ า เพ่ือให้มี
ความชัดเจนว่าเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญ และต้องการอนุรักษ์ไว้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 
- ให้ก าหนดพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยเสือเต้น และแก่งละว้า เป็นที่ดิน

ประเภทที่โล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ชุ่มน้ า (สีฟ้าทแยงขาว) เพ่ือให้มี
ความชัดเจนว่าเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญ และก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลสะอาด  
และต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง เป็น พ้ืนที่ห้ ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภท  
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตามมติคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

- ในระยะกันชน ๕๐ เมตร ซึ่งก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) นั้น มีระยะที่น้อยเกินไป 
ส าหรับการเป็นพ้ืนที่กันชนส าหรับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ดังนั้น ต้องการให้ก าหนดระยะ ๑ - ๒ 
กิโลเมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ชุ่มน้ า (สีฟ้าทแยงขาว) โดยให้คง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ในเขตพ้ืนที่
ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) พ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า อ าเภอบ้านไผ่  
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 และ ๒) พ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้นไว้ตามเดิมและให้เพ่ิมเติมข้อห้ามในข้อก าหนด 
เกี่ยวกับการก าหนดระยะเว้นว่างในระยะ ๑ กิโลเมตร จากเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ า (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพ่ือก าหนดเงื่อนไขในการพัฒนาในบริเวณ 
พ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ เพิ่ มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ ง 
 เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ชุ่มน้ า (สีฟ้าทแยงขาว) 
 โดยให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่งเพื่อการรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
 ระดับชาติ ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) พื้นที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า อ าเภอบ้านไผ่ 
 และ ๒) พื้นที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น ไว้ตามเดิม และให้เพิ่มเติม 
 ข้อห้ามในข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดระยะเว้นว่างในระยะ  
 ๑ กิ โลเมตร จากเขตพื้ นที่ชุ่ มน้ า (ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เพื่อก าหนดเงื่อนไขในการพัฒนา 
 ในบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ า ตามมติของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๔ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ถูกต้องตามข้อมูล
ของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้สอดคล้องกับป่าตามการจ าแนก 
เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีฯ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับแนวเขตป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติ 
ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้สอดคล้อง
กับป่าตามการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดิน ซึ่งได้แบ่งเป็น  
๑) ป่าอนุรักษ์ (Zone C) ๒) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) และ ๓) ป่าที่เหมาะสม  
ต่อการเกษตรกรรม (Zone A) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ถูกต้องและสอดคล้อง 
กับข้อมูลป่า ตามการจ าแนกของกรมป่าไม้และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลป่า ตามการจ าแนก
ของกรมป่าไม้และแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม 
ตามที่เสนอ  
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 ประเด็นที่ ๒  ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯโดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา 
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม   

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกับ) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้ควบคุมประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน โดยการก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในการใช้ประโยชน์
 ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 (สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
 (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้ควบคุมประเภท 
 หรือชนิดของโรงงาน โดยการก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินแทน 

ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๘ 
ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาดของอาคาร ความสูงของอาคาร 
และท่ีว่างส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 
๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง  
สีเขียว) ดังนี้ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนด 

ตามวรรคแรก ให้ใช้ได้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๑๒ เมตร 

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต”  

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพ่ือกิจการ อ่ืน  ให้ ด าเนิ นการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
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เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน รวมทั้ง 
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้ปรับปรุง

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยให้แก้ไขเป็น “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพ่ือรองรับ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) โดยให้แก้ไขเป็น “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพื่อรองรับการพัฒนา 
ด้านอุตสาหกรรม  

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนด 

ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความสูงของอาคารไม่ เกิน ๑๒ เมตร 

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนที่ดินก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”  

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ ดิ น เพ่ือกิจการ อ่ืน  ให้ ด า เนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ เว้นแต่  
ในท้องที่ต าบลส าราญ ต าบลศิลา ต าบลแดงใหญ่ ต าบลบ้านทุ่ม ต าบลบ้านเป็ด  
ต าบลบึงเนียม ต าบลพระลับ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น ต าบลในเมือง 
ต าบลบ้านไผ่  ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา  
ต าบลโจดหนองแก ต าบลเก่างิ้ว ต าบลโสกนกเต็น และต าบลเมืองพล อ าเภอพล” 
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เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
ในท้องที่ต าบลที่อยู่โดยรอบผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่  
และผังเมืองรวมเมืองพล ซึ่งมีบทบาทในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้ปรับปรุง

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้เพ่ิมต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น เข้าไป
ในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับโครงการศูนย์กระจายสินค้าของภาคเอกชน 
และโครงการ Container yard ของภาครัฐ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี ่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อกิจการอื ่น ในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภท ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้เพิ่มต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน ต าบลบ้านหว้า 
อ าเภอเมืองขอนแก่น เข้าไปในพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับโครงการนิคม
อุตสาหกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื ่อก ิจการอื ่น  ในการใช้ประโยชน ์ที ่ด ินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้เพิ่มต าบลท่าพระ ต าบลดอนหัน
ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมืองขอนแก่น เข้ าไปในพื้นที่ส่งเสริม 
การพัฒนา เพื ่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๑.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนด 

ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร 

แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดให้วัดจากระดับพื้นดินที ่ก่อสร้าง 
ถึงพ้ืนดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพ่ื อกิ จการ อ่ืน ให้ ด า เนิ น การ 

หรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน รวมทั้ง

เพ่ือให้ เกิดความยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
ในท้องที่ต าบลที่อยู่โดยรอบผังเมืองรวมเมืองชุมแพ ซึ่งมีบทบาทในการรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนเมือง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ 
๗ (๑) (๔) โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ ไม่มี ระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วย 
โรงงาน”  
  เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๒.๒ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

ข้อห้ามที่เพ่ิมเติมในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่  
๗ (๑) (๔) โรงงานล าดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานล าดับที่ 
๔๔ โรงงานล าดับที่ ๔๕ (๑) (๒) (๓) โรงงานล าดับที่ ๔๙ โรงงานล าดับที่ ๕๐ (๔) 
โรงงานล าดับที่ ๘๙ โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒  

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน”  

เหตุผลในการขอแก้ไข จากการประชุมกลุ่มย่อย (ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม) ในการร่างผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ได้น าประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาประกอบ โดยคณะท างานมีมติให้โรงงาน ๓ ประเภท ได้แก่ โรงงาน
ล าดับที่ ๔๘ (๔) การท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง โรงงานล าดับที่ ๔๘ (๖)  
การท าหมึก หรือคาร์บอนด า โรงงานล าดับที่ ๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด เป็นประเภทโรงงานที่ เป็นข้อห้าม ในพ้ืนที่ทั้ งหมด 
ของจังหวัดขอนแก่น รวมถึงบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิดสูงและเป็นอันตรายต่อชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกับ) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
มติที่ประชุม เห ็นชอบให ้ปร ับปร ุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  

“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
นี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน”  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานล าดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงาน
ล าดับที่ ๔๔ โรงงานล าดับที่ ๔๕ (๑) (๒) (๓) โรงงานล าดับที่ ๔๙ โรงงานล าดับที่ ๕๐ 
(๔) โรงงานล าดับที่ ๘๙ โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒  

ในท้องที่ต าบลส าราญ ต าบลศิลา ต าบลแดงใหญ่ ต าบลบ้านเป็ด 
ต าบลบึงเนียม ต าบลพระลับ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น ต าบลในเมือง 
ต าบลบ้านไผ่ ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา ต าบลโจดหนองแก 
ต าบลเก่างิ้ว ต าบลโสกนกเต็น และต าบลเมืองพล อ าเภอพล ให้เว้นแต่โรงงาน 
ล าดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒  

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน”  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

 
๓.๒.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง
นี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน”  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานล าดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานล าดับที่ ๔๔ โรงงานล าดับที่ ๔๙ 
โรงงานล าดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานล าดับที่ ๘๙ โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงานล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย 
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ ปรับปรุ งข้ อก าหนดประเภทข้ อห้ ามเกี่ ยวกั บ  
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุ อันตราย ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑,๕๑๕ รายการ และมี ๖ หน่วยงานดูและรับผิดชอบ 
การก าหนดห้ามวัตถุอันตรายอาจกระทบต่อการประกอบกิจการบางประเภท  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ โดยคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีมติให้น าหลักการดังกล่าวไปใช้ส าหรับกรณีที่ดิน 
ทุกประเภทของผังอ่ืน รวมทั้งให้ไปพิจารณาทบทวนในส่วนของผังที่ได้ผ่านการพิจารณา  
ของคณะกรรมการผังเมืองไปแล้ว ก่อนปิดประกาศ ๙๐ วัน ด้วย 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสี เขียว) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๔ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) ดังนี้ 

๓.๔.๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม 
  (๒) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่”  
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๓) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
  (๔) การจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยรัฐ 
  (๕) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยรัฐ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

และเกษตรกรรมเพิ่มเติม แต่เนื่องจากมีนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ในที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐและยังไม่แล้วเสร็จ 
จึงมีข้อยกเว้นให้สามารถด าเนินการโดยภาครัฐได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี ่ยวกับ 
การจัดสรรที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) 

 
๓.๔.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ

และเส้นทแยงสีเขียว) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประกอบพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่ในท้องที่ต าบลหนองไผ่ 
ต าบลชุมแพ และต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ 

  (๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย เว้นแต่ในท้องที่ต าบลหนองไผ่ 
ต าบลชุมแพ และต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ”  

เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
และพาณิชยกรรมเพ่ิมเติม แต่ยกเว้นให้ด าเนินการได้ในท้องที่ต าบลที่มีบทบาทรองรับ
การขยายตัวของชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี ่ยวกับ 
การจัดสรรที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามในการประกอบกิจการบางประเภท 
ในพ้ืนทีท่ี่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ใน ๓ พ้ืนที่ ดังนี้ 

๓.๕.๑ เพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร 
จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ความส าคัญระดับชาติ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

“ที่ดินในระยะ ๓๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น และในระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

๑) โรงงานทุกจ าพวกว่าด้วยกฎหมายโรงงาน 
๒) การด าเนินการหรือประกอบกิจการใดในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
๓) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู  จระเข้ 

หรือสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
๗) จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
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  ที่ดินประเภทนี้ในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น และพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า 
เฉพ าะที่ เป็ น ของรั ฐ ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพ่ื อ รักษ าคุณ ภ าพสิ่ งแ วดล้ อม  
แหล่งน้ าธรรมชาติ ระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพ  
หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การประมงเพ่ือยังชีพมิใช่การค้าหรือสาธารณประโยชน์ 
ที่สอดคล้องกับมาตรการอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ าตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ต้องการควบคุมการประกอบกิจการบริเวณ
รอบพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เพ่ือป้องกันมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น 
และระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพื้นที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ตามที่เสนอ 

๓.๕.๒ เพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการในระยะ ๓๐๐ เมตร 
จากริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ าชี ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 
 “ที่ดินในระยะ ๓๐๐ เมตร ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าชี ห้ามใช้ 
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑) โรงงานทุกจ าพวกว่าด้วยกฎหมายโรงงาน 
๒) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
๓) การด าเนินการหรือประกอบกิจการใดในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
เหตุผลในการขอแก้ไข ระยะ ๓๐๐ เมตร จากแม่น้ าชี เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

น้ าท่วม จึงต้องการควบคุมหรือจ ากัดการประกอบกิจการบางประเภทและกิจการ 
ที่มีขนาดใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วม  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าชี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ ขอให้ผู้วางผัง 
หาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยกเว้นล าน้ าที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่จ าเป็น 
ต้องอยู่ติดล าน้ า เช่น การดูดทราย ในการเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้วย  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
 ในระยะ ๓๐๐ เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ าชี 
 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท 
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

๓.๕.๓ ขอเพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท 
ในระยะ ๓๐๐ เมตร จากริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ าพอง และเงื่อนไขเรื่องที่ตั้ง 
ในการประกอบกิจการโรงงาน ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนี้ 

“โรงงานทุกประเภทให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ าพองไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ และ ๒ ห้ามด าเนินการในบ้านจัดสรรเพ่ือการอยู่อาศัย 
อาคารชุด และ บ้านแถวและมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร จากรอบเขต
สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยง 
และสงเคราะห์คนชรา โบราณสถาน สถาบันราชการ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โรงงานจ าพวกที่  ๓ ห้ามด าเนินการในบ้านจัดสรรเพ่ือการอยู่อาศัย  
อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถว และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร จากรอบเขต
สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยง 
และสงเคราะห์คนชรา โบราณสถาน สถาบันราชการ และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข การประกอบกิจการโรงงานอาจส่งผลกระทบ 
ด้านมลพิษต่อแม่น้ าพอง ซึ่งใช้ส าหรับการเกษตรและผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค  
จึงก าหนดระยะ ๓๐๐ เมตร จากแม่น้ าพอง ให้เป็นพ้ืนที่ห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภท 
และเพ่ือลดผลกระทบจากโรงงานที่จะมีต่อชุมชนในที่ดิน ที่ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่ วง) จึ งก าหนดระยะห่ างของโรงงานทุกจ าพวก  
จากสาธารณสถาน รวมถึงสถานรับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็กและคนชรา  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทในระยะ 
๓๐๐ เมตร จากริมฝั่ งตามธรรมชาติของแม่น้ าพอง และเงื่อนไขเรื่องที่ ตั้ ง 
ในการประกอบกิจการโรงงาน ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน 
ทุกประเภทในระยะ ๓๐๐ เมตร จากริมฝั ่งตามธรรมชาติ 
ของแม่น้ าพอง ส าหรับเงื่อนไขเรื่องที่ตั้งในการประกอบกิจการ
โรงงานในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
ที่จะต้องห่างจากสถานศึกษา ศาสนาสถาน สถานพยาบาล สถาน
รับเลี้ยงหรือสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยงและสงเคราะห์คนชรา 
โบราณสถาน สถาบันราชการ และแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 สิ่ งแวดล้อม ให้ เป็นไปตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ ได้ก าหนดไว้ 
เนื่องจากเป็นรายละเอียดมากไป และมีกฎหมายอ่ืนควบคุม 
อยู่แล้ว จึงไม่ควรก าหนดไว้ในผังเมืองรวมระดับจังหวัด แต่ควร
ไปก าหนดไว้ในผังระดับเมือง หรือชุมชนแทน 

๓.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

  (๓) สถานที่ที่ ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง”  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ าหน่าย 
 (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข แก้ไขข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้าม เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการน้ ามันเชื้ อเพลิงและก๊าซ  ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  
ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓ ) สถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ ต้อง 
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง”  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
  “(๓) คลังน้ ามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่ สาม  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจ าหน่าย ในระยะ ๓๐๐ เมตร
จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า และในท้องที่
ต าบลส าราญ ต าบลศิลา ต าบลแดงใหญ่ ต าบลบ้านเป็ด ต าบลบึงเนียม ต าบลพระลับ  
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น ต าบลในเมือง ต าบลบ้านไผ่ ต าบลหัวหนอง  
อ าเภอบ้านไผ่ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา ต าบลโจดหนองแก ต าบลเก่างิ้ว ต าบลโสกนกเต็น 
และต าบลเมืองพล อ าเภอพล 
 (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  
ในระยะ ๓๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ าห้วยเสือเต้น ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากพ้ืนที่ชุ่มน้ า
แก่งละว้า และในท้องที่ต าบลส าราญ ต าบลศิลา ต าบลแดงใหญ่ ต าบลบ้านเป็ด  
ต าบลบึงเนียม ต าบลพระลับ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น ต าบลในเมือง 
ต าบลบ้านไผ่ ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา ต าบลโจดหนองแก 
ต าบลเก่างิ้ว ต าบลโสกนกเต็น และต าบลเมืองพล อ าเภอพล” 

เหตุผลในการขอแก้ไข แก้ไขข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี ่ยวกับการแจ้งการอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความ 
ในพระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุมน้ าม ัน เชื ้อ เพล ิง พ .ศ . ๒๕๔๒  และเพื ่อควบค ุม 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื ้อเพลิงและก๊าซในพื้นที ่ที ่ม ีระบบนิเวศน์อ่อนไหว  
และท้องที่ต าบลที่มีบทบาทรองรับการขยายตัวของชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้าม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและ ก๊าซในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๖.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๒) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ 
สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๓ ) สถานที่ที่ ใช้ ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ ต้อง 
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจ าหน่าย ในท้องที่ต าบลหนองไผ่ ต าบลชุมแพ 
และต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ 

 (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในท้องทีต่ าบลหนองไผ่ ต าบลชุมแพ และต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข แก้ไขข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี ่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือควบคุมการประกอบกิจการ 
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในท้องที่ต าบลที่มีบทบาทรองรับการขยายตัวของชุมชน  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้าม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 
๓.๗ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมทางหลวง ในการใช้ 

ประโยชน์ ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 
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 ข้อก าหนดเดิม 
๓.๗.๑ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่าง

ตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร” 
๓.๗.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ หมายเลข ๑๒ 

หมายเลข ๒๓ หมายเลข ๒๐๑ หมายเลข ๒๐๘  หมายเลข ๒๐๙ และหมายเลข 
๒๓๐๑ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมทางหลวงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

๓.๗.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมี กรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 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 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดระยะร่นจากแนวเขตทางสาธารณะและทางหลวง 
แผ่นดินไว้แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมทางหลวง ในการใช้ประโยชน์  
๔ ประเภท 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ 
ริมทางหลวง ในการใช้ประโยชน์ ๔ ประเภท ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง 
ในการใช้ประโยชน์ ๖ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 

ข้อก าหนดเดิม 
๓.๘.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง ล าห้วย  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๘.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าคลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง ล าห้วย  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

๓.๘.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค” 

๓.๘.๔ ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมี กรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 
 “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง ล าห้วย  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

๓.๘.๕ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) 

“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง ล าห้วย  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 
 ๓.๘.๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า คลอง ล าห้วย หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า คลอง ล าห้วย  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคม 
และขนส่งทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนด 
ระยะร่นจากแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า คู คลอง ล าราง หรือล ากระโดงไว้แล้ว  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง ในการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ริมฝั่ง
แม่น้ า ล าคลอง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 
ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติ 
ให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๖ 
ประเด็นย่อย 

๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๑ และ ๑.๑๓ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตของผังเมืองรวม 
ที่มีการประกาศกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๑๑ และ ๑.๑๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ และ ๑.๑๓ ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.7 
หน้า 122 - 144 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ  

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ และบริเวณ
หมายเลข ๕.๔ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับ
พ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
อยู่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดจะเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมในที่ดินประเภทนั้น 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงบริเวณหมายเลข 
๕.๔ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
บริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงบริเวณหมายเลข ๕.๔ เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับมติการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทจัดรูปที่ดิน 
 เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีฟ้า) เป็นการใช้ 
 ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
 และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๕ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบของงานผังเมืองรวมจังหวัด 
ที่จะไม่ก าหนดสัญลักษณ์ (สี) การใช้ประโยชน์ที่ดินในแม่น้ า ล าคลอง และเพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่ง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ตามที่เสนอ 

๑.๖ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการก าหนดขนาดพ้ืนที่ 
ที่มีขนาดเล็กในแผนที่และแผนผังของงานผังเมืองรวมจังหวัด ที่จะก าหนดขนาดพ้ืนที่
ที่มองเห็นและสามารถจ าแนกสัญลักษณ์สีได้อย่างชัดเจน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๒  ขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน  
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๘ 
ประเด็นย่อย ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน

ตามประเภทชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานจ าพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ในล าดับที่ ๒ (๕) และ (๑๐) ล าดับที่ ๔ (๑) ล าดับที่ ๓๑ ล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ล าดับที่ ๓๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ล าดับที่ ๓๗ ล าดับที่ ๔๐ (๑) ล าดับที่ ๕๗ 
(๑) (๒) และ (๓) ล าดับที่ ๘๔ ล าดับที่ ๙๐ ล าดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซ
ส าหรับก๊าซธรรมชาติ ล าดับที่ ๙๕ (๑) (๒) และ (๓) และล าดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยผ่อนปรนให้โรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภทที่มีความจ าเป็น  
และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักสามารถด าเนินการได้ 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
และให้เพ่ิมโรงงานจ าพวกที่ ๓ ที่ยกเว้นเพ่ิมเติม ได้แก่ โรงงานล าดับที่  ๙ (๑) 
โรงงานล าดับที่ ๑๔ โรงงานล าดับที่ ๒๐ (๑) โรงงานล าดับที่ ๔๑ (๑) โรงงานล าดับที่ 
๖๓ (๒)เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และให้เพิ่มโรงงาน
จ าพวกที่ ๓ ที่ยกเว้นเพิ่มเติม ได้แก่ โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) 
โรงงานล าดับท่ี ๑๔ โรงงานล าดับที่ ๒๐ (๑) โรงงานล าดับที่ 
๔๑ (๑) โรงงานล าดับที่ ๖๓ (๒) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การก าหนดประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน 

๓.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภทชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 

 “(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้าย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานในล าดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) 
ล าดับที่ ๘๙ ล าดับที่ ๙๑ (๒) และล าดับที่ ๙๒ (๒) โรงงานตามประเภทหรือชนิด
ของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เฉพาะโรงงานในล าดับที่ ๒๙ ล าดับที่ ๓๐ ล าดับ
ที่ ๓๘ (๑) และ (๒) ล าดับที่ ๕๙ ล าดับที่ ๖๐ และล าดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบ าบัด 
น้ าเสียรวม ของชุมชน และโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน (๓) โรงงานประเภทอ่ืน 
นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
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เหตุผลในการขอแก้ไข  เนื่ องจากการประกอบกิจการโรงงาน  
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภท 
ที่มีความจ าเป็น และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ  

๓.๑.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภทชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๑) โรงงานจ าพวกที่ ๒ และจ าพวกที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เว้นแต่โรงงานในล าดับที่ ๑๔ ล าดับที่ ๕๑ ล าดับที่ ๗๗ (๑) และ (๒) ล าดับที่ ๙๕ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) และล าดับที่ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือสงวนรักษาพ้ืนที่ เกษตรกรรมชั้นดีไว้ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกข้าวเนื่องจากจังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพที่ส าคัญ 
ของประเทศ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้เพ่ิมเติมโรงงานจ าพวกที่ ๒ 
และโรงงานจ าพวกที่ ๓ ที่ยกเว้น คือ โรงงานล าดับที่ ๒๐ (๑) ล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) 
(๓) (๔) และ (๕) ล าดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) ล าดับที่ ๕๗ (๑) (๒) และ (๓) ล าดับที่ ๘๘ 
เฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าชีวภาพ ล าดับที่ ๘๙ ล าดับที่ ๙๐ ล าดับที่ ๙๑ (๒) 
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ ล าดับที่ ๙๒ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๑ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เพิ่มเติมโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน เนื ่องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการ 
หรือ อุตสาหกรรมที่ ให้บริการแก่ชุมชน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นอุตสาหกรรม 
ทีไ่ม่มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน 

ความเห็นเพ่ิมเติม เนื่องจากข้อก าหนดของที่ดินประเภทนี้ค่อนข้าง 
มีข้อจ ากัดในการประกอบการอุตสาหกรรมจึงเห็นควรอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่เดิมสามารถขยายกิจการได้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิม  
โดยเขียนข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (หมายเหตุ 
โรงงานล าดับที่ ๒๐ (๑), ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๔๓ (๑) (๒), ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๘๘, 
๘๙, ๙๐, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๑) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้เพิ่มเติมโรงงาน
จ าพวกที่ ๒ และโรงงานจ าพวกที่ ๓ ที่ยกเว้น คือ โรงงาน
ล าดับที่ ๒๐ (๑) ล าดับที่ ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
ล าดับที่ ๔๓ (๑) และ (๒) ล าดับที่ ๕๗ (๑) (๒) และ (๓) 
ล าดับที่ ๘๘ เฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าชีวภาพ 
ล าดับที่ ๘๙ ล าดับที่ ๙๐ ล าดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงาน
บรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ ล าดับที่ ๙๒ และโรงงานล าดับที่ 
๑๐๑ เพิ่มเติมโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน เนื่องจาก
เป็นอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมท่ีให้บริการแก่ชุมชน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนด 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบรุนแรง  
ต่อชุมชน 

๓.๒ ขอเพ่ิมข้อก าหนดที่ เกี่ยวกับโรงงานที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
ในร่างข้อก าหนดผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 

ข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ให้หมายความรวมถึงโรงงานในล าดับที่ ๒ (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ล าดับที่ ๔ (๑) (๒) (๔) (๖) และ (๗) 
ล าดับที่ ๕ (๑) ล าดับที่ ๖ (๑) (๒) และ (๕) ล าดับที่ ๘ (๑) และ (๒) ล าดับที่ ๙ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ล าดับที่ ๑๒ (๖) (๗) และ (๘) และล าดับที่ ๑๓ (๘)  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ เพ่ิมข้อก าหนดที่ เกี่ยวกับโรงงานที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
ในร่างข้อก าหนดผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดที่เกี่ยวกับโรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม ในร่างข้อก าหนดผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร  
ตามที่เสนอ  

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  

๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 
 (๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

๒) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
 จากข้อก าหนดเดิม 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 

๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
๓) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 

สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

 (๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ 

กิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
๔) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 

๑๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูง” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้อง 

กับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู ) การใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อกิจการอ่ืนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามทีเ่สนอ 
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 ๓.๔ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๔.๑ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ ห่าน เป็ด ไก่  งู จระเข้  หรือสัตว์ป่า เพื ่อการค ้า สุสานและฌาปนสถาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร และซื้อขาย 
หรือเก็บเศษวัสดุในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ยกเลิกข้อก าหนด 
“(๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า

เพ่ือการค้า 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน) การยกเลิกการห้าม
กิจกรรมบางประเภทเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน โดยพิจารณา 
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพ้ืนที่  
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด (๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ 
หรือสัตว์ป่าเพ่ือการค้า (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและ 
ฌาปนสถาน และ (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร แต่ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก (๙)  ซื้อขาย 
หรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ด าเนินการโดยรัฐ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด (๔) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ 
 แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าเพื่อการค้า (๕) สุสาน
 และฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
 และ (๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร แต่ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก 

(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  เว้นแต่  ด าเนินการโดยรัฐ 
 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๔.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับสวนสนุกหรือสวนสัตว์ ซื้อขาย
หรือเก็บเศษวัสดุในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ยกเลิกข้อก าหนด 
“(๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ 

(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับ
นโยบายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุม
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด (๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ด าเนินการโดยรัฐ ในการใช้ประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด (๙) สวนสนุกหรือสวนสัตว์ ทั้งนี้ 
ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก (๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่
ด าเนินการโดยรัฐ ในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๕ ขอเพ่ิมและปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย ในการใช้ปะโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 

“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย

โรงแรม ตาม (๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ตาม (๘) หรือการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัย ตาม (๙) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการดังกล่าว เฉพาะในบริเวณ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๑๑๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ (สากเหล็ก) – พิจิตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๑๑๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ สายก าแพงเพชร - พิจิตร ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ - พิษณุโลก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 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” 
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 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้โรงแรม การจัดสรรที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม
และการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยสามารถด าเนินการได้ในบางพ้ืนที่ของที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร เห็นชอบให้เพ่ิมข้อห้ามโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม แต่ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้าม
เกี่ยวกับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
และการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) โดยเห็นควรให้พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงข้อก าหนด 
ให้กิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
และการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สามารถด าเนินกิจการได้ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง  
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบตามความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพิจิตร โดยเห็นควรให้โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยสามารถด าเนินการ
ได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใน ๗ ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองหลุม 
ต าบลวังโมกข์ และต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารมี ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก 
ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ ต าบลโพธิ์ไทรงาม และต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง 
ในอนาคตตามศักยภาพและเหมาะสมการขยายตัวของเมือง รวมทั้ งโอกาส 
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยได้ท าการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ด้านกายภาพ เช่น 
เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่ เสี่ยงภัยน้ าท่วม สมรรถนะดิน ข้อมูลปริมาณผลผลิต 
ทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวและกระจายตัว
ด้านที่อยู่อาศัยที่พักและโรงแรม เป็นต้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดข้อห้ามโรงแรมตามกฎหมาย 

 ว่าด้วยโรงแรม จัดสรรที่ดิน เพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม  
 และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ในที่ดินประเภทชนบท
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถด าเนินการได้ใน ๗ ต าบล 
 ได้แก่ ต าบลหนองหลุม ต าบลวังโมกข์  และต าบลบ้านนา 
 อ าเภอวชิรบารมี ต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก ต าบลเขาทราย 
 อ า เภอทับคล้อ ต าบลโพธิ์ ไทรงาม  และต าบลโพทะเล  
 อ าเภอโพทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม
 ต่อการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตตามศักยภาพ
 และเหมาะสมการขยายตัวของเมือง รวมทั้งโอกาสการขยายตัว
 ทางด้านเศรษฐกิจ ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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 ๓.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง  

ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ ไม่
หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๒ ) คลั งน้ ามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ ามัน  ลั กษณ ะที่ ส าม  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจ าหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน 
เชื้อเพลิง” 

๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง  

ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ ไม่
หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจ าหน่าย 
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน

เชื้อเพลิง” 
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน  
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน  
๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) 

ยกเลิกข้อก าหนด 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์ - 

พิษณุโลก ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมทางหลวงแผ่นดินให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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17. 

ยกเลิกข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่ง 
ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภคการ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแล 
อยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน  
๔ ประเภท ได้แก่  ที่ ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู ) ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน ๔ ประเภท 
ได้ แก่  ที่ ดิ น ป ระ เภ ท ชุ มช น  (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ป ระ เภ ท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

 
เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 

ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือ 
ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ พิจารณาประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามผัง 
ผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต และการทบทวน 
แก้ไข หรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสุ โขทัย เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับปรุง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ 
และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่  โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๔ 
ประเด็นย่อย 
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  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 และบริเวณหมายเลข ๓.๘ และบริเวณหมายเลข ๓.๙ บางส่วน  
เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ด าเนินการวาง 
ผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(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 และบริเวณหมายเลข ๓.๘ และบริเวณหมายเลข ๓.๙ บางส่วน   
เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บริเวณ
 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 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข 
๔.๒ บางส่วน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๒ และ ๓.๔ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับการวางผังเมืองรวมเมือง 
และผังเมืองรวมชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) บริ เวณหมายเลข ๗.๑  
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
บริเวณหมายเลข ๔.๒ บางส่วน  และที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๔ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
 เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน)  
 บริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๒ 
 บางส่วน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 บริเวณหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๔ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
 (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ ตามที่เสนอ  
 

๑.๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๙ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตพ้ืนที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๙ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
(สีน้ าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๖ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 

(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๙ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
บริเวณหมายเลข ๖ ตามที่เสนอ 

๑.๒ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) 

๑.๒.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียว
อ่อน มีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับสภาพและแนวทาง 
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

๑.๒.๒ ขอแก้ไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
บริเวณหมายเลข ๒.๒ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับสภาพและแนวทางการพัฒนา 
พ้ืนที่อุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ เป็นที่ดิน
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) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๒ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 

(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ บางส่วน เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๓.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑  
ถึงหมายเลข ๔.๑๓ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จ านวน ๔ บริเวณ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้
บังคับพ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓  
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) จ านวน ๔ บริเวณ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๑๓ เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สี เขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จ านวน ๔ บริเวณ 

๑.๔. การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ บางส่วน เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๐ 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้ตรงตามสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุ โขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่ดินประเภท 
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๐ ตามที่เสนอ  

 
ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 

ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา  
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุ โขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภท (สีชมพู) และประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็น 
 ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท 
 ได้แก่ ที่ดินประเภท (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

 

 



 - 224 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น  
๙ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ดังนี้ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๑ (๒) 
เฉพาะโรงงานบรรจุก๊ าซส าหรับก๊าซ ธรรมชาติ  และโรงงานล าดับที่  ๔๓ (๑)  
เฉพาะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) ล าดับที่ ๓๘ (๑) (๒) ล าดับที่ ๔๒ (๑) 
ล าดับที่ ๔๔ ล าดับที่ ๔๙ ล าดับที่ ๕๗ (๑) ล าดับที่ ๕๙ ล าดับที่ ๖๐ ล าดับที่ ๘๘ เว้นแต่ 
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ล าดับที่ ๘๙ 
ล าดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ล าดับที่ ๑๐๕ และล าดับที่ ๑๐6 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ ไม่มีระบบวิธี 
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้และด้วยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัย เป็นพ้ืนที่ 
ท าการเกษตร ดั้งนั้นโรงงานที่ควรเกิดขึ้นจึงควรเป็นโรงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 
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 ๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โดยขอแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซธรรมชาติ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการได้และด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร
ดังนั้น โรงงานที่ควรเกิดขึ้นจึงควรเป็นโรงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  
และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๒ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ 

๓.๒ .๑  ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ ดิ น 
เพ่ือกิจการอื่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่  
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
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 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น เพ่ื อกิ จการอ่ืน  ให้ ด า เนิ นการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และสอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดในปัจจุบัน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห ็นชอบ ให้ป รับปรุง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ  

๓.๒.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอยกเลิกข้อก าหนด ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  

๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  

(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในบริเวณที่ศักยภาพน้อยในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของจังหวัดสุโขทัย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดความสูงของอาคาร  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
(สีน้ าตาลอ่อน) ดังนี้ 
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 ๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้  ในระยะ ๕ กิโลเมตร จากอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จะก าหนดให้ควบคุม
ความสูงอาคารเพิ่มเติม 

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะ ๕ กิโลเมตร  

จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง 
โครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์  
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแก้ไข การควบคุมความสูงอาคาร ในระยะ ๕ กิโลเมตร  
จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยไม่ให้มีความสูง
เกิน ๑๒ เมตร (แต่ไม่ควบคุมความสูงของโครงสร้างส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่ง
สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อห้ามของกรมศิลปากร และแนวทางการจัดการพื้นที่ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดความสูงอาคาร ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดความสูง
ของอาคาร ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) 

ในกรณีที่ดินเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
จะเพ่ิมข้อห้ามเกี่ยวกับการควบคุมความสูง 

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ตามวรรคสอง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้าง
ส าหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
ของชั้นสูงสุด 
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  (๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อห้ามเรื่องของการควบคุม 

ความสูงในเขตพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดความสูงของอาคาร ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดความสูงของ

อาคาร ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ  

๓.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขต 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย  

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม  
และจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมได้” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณในระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ ให้ด าเนินการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม  
และจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมได้ เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ 
เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ หรือเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) และให้สอดคล้อง 
กับการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๕ สามารถด าเนินการในบริเวณ
ดังกล่าวได้ จึงควรมีการอนุญาตให้ พ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการประกอบ
อุตสาหกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
ความเห็นคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เห็นชอบให้ปรับปรุง 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕     
ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา  
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณระยะขนาน 
๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ระยะ ๕ กิโลเมตร 
จากเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการห้ามจัดสรรที่ดิน 
 เพื่อประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

บริเวณระยะขนาน ๔๐๐ เมตร กับเขตทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑๒๕ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ระยะ ๕ กิโลเมตร จากเขตอุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๕ ขอยกเลิกและปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ จ านวน 
๔ ประเภท ดังนี้ 

๓.๕.๑ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ จ านวน  
๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) 

โดยขอยกเลิกข้อก าหนด 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายอื่นที ่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณริมฝั่งแม่น้ า ควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ จ านวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์  จ านวน ๓ ประเภท คือ  
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

๓.๕.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

โดยขอแก้ไขจากข้อความเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ า  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ายม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ ายมไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ า หรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยเกิดปัญหาอุทกภัย 
ขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางของจังหวัด จึงมีความจะเป็นที่จะต้อง
ก าหนดที่ว่างริมแม่น้ ายมให้มีความกว้าง ให้สอดคล้องกับความกว้างของแม่น้ ายม 
ในแต่ละบริเวณซึ่งระยะของที่ว่างที่มีความเหมาะสมของที่ว่างริมแม่น้ ายมนั้น 
ควรมีความกว้างประมาณ ๑๐ เมตร เพ่ือใช้เป็นแนวพ้ืนที่ป้องกันน้ าท่วม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ ว่าง 
 ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
 ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ 
 และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ  

๓.๖ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนี้ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 “ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ืออุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๙) สถาบันการศึกษา 
(๑๐) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทนี้  ให้มีที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ 

ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต โดยต้องมีพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชน
โดยรอบแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่าง” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงท าให้
สามารถอนุญาตการก่อสร้างโรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้หลายประเภท แต่ยังมีโรงงาน 
บางประเภทที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในจังหวัดสุโขทัย แต่เป็นโรงงานที่อาจเกิดอันตราย 
ต่อชุมชนได้ จึงควรก าหนดให้มีพ้ืนที่ที่สามารถอนุญาตก่อสร้างโรงงานนอกเหนือ 
จากการห้ามโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเขตพ้ืนที่ของผังเมืองรวม
จังหวัดสุโขทัย แต่ควรห่างจากชุมชนและมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบการ
อุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุ โขทัย  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ  

๓.๗ ขอปรับปรุงข้อห้ ามเกี่ยวกับคลังน้ ามัน เชื้อเพลิ งและคลังก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลวในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู )  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โดยขอแก้ไขจากข้อความเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 

ที่ ไม่ ใช่ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง 
สถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซสถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(..) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อการจ าหน่าย” 
  (..) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 

สถานที่ บ รรจุ ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลวประเภทห้ องบรรจุ  และสถานที่ เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับถ้อยค าเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดสุ โขทัย  กรมโยธาธิการและผั งเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคลังน้ ามันเชื้อเพลิงและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
(สีน้ าตาลอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับคล ังน้ าม ัน เชื ้อเพล ิง 
และคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี
เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ เพื่ อส่ งเสริมเอกลั กษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ  

๓.๘ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

โดยเพิ่มข้อก าหนด ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

 



 - 233 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท  คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ าตาล) ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ 
ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
ตามที่เสนอ  

๓.๙ ขอเพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย และซื้อขายหรือ 
เก็บเศษวัสดุ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) โดยขอเพ่ิมข้อห้าม  ดังนี้ 

“(๑๐) ก าจัดมูลฝอยในระยะ ๕๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน แม่น้ า 
และล าคลอง 

(๑๑)  ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในระยะ ๕๐๐ เมตร จากเขตทางหลวงแผ่นดิน 
แม่น้ า และล าคลอง" 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากสุโขทัยเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
จึงควรควบคุมทัศนียภาพของเมืองท่องเที่ยว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอย และซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอย และซ้ือ
ขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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18. 
 
 
 

เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด  
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
ร้อยเอ็ด  พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (ส ีเข ียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ ไข  เพ่ื อส่ งเสริมและเพ่ิม โอกาสในการลงทุ น 
ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจาก 
การประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล  
การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท  คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท  
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๒ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น ๑๒ 
ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๒.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.9 
หน้า 164 - 174 
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๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน”  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงาน
ล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ  

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน”  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่ล าดับที ่๙๒ 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน”  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอเพ่ิมข้อยกเว้นโรงงานล าดับที่ ๙๒ โรงงานผลิตน้ าแข็ง 
เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น และล าดับที่ ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ 
ให้ประกอบกิจการได้ เนื่องจากสถานบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นกิจการด้านพลังงาน 
ที่จ าเป็นด้านขนส่ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิ จการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) โดยขอเพิ่มข้อยกเว้นโรงงานล าดับที่
๙๒ โรงงานผลิตน้ าแข็ง เฉพาะที ่ใช้แอมโมเนียเป็นสาร 
ท าความเย็นและล าดับท่ี ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซให้ประกอบ
กิจการได ้ เนื ่องจากสถานบริการก๊าซธรรมชาติ  (NGV)  
เป็นกิจการด้านพลังงานที่จ าเป็นด้านขนส่ง ตามมติของคณะ 
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที ่ด ินประเภทชุมชน (ส ีชมพู)  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)   

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 

ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้  หากเป็นการด าเนินกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมให้น าที่ว่างดังกล่าวจัดเป็นพ้ืนที่สีเขียวส าหรับปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชน 
โดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ” 

 

 



 - 237 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  ให้ด าเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน 

ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ในปัจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ   

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อย

ละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้  หากเป็นการด าเนินกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมให้น าที่ว่างดังกล่าวจัดเป็นพ้ืนที่สีเขียวส าหรับปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชน 
โดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ 

กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
เหตุผลในการขอแก้ ไข เพ่ือส่ งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน 

ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ในปัจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห ็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อกิจการอื ่น  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ขอให้ยกเว้น
กิจการโรงสีข้าว ซึ่งเป็นโรงงานล าดับที่  ๙ (๑) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งเป็น
อาคารที่มีขนาดสูงกว่า ๒๓ เมตร 
มติที่ประชุม       เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ขอให้ยกเว้นกิจการโรงสีข้าว ซึ่งเป็น
โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งเป็นอาคาร 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ที่มีขนาดสูงกว่า ๒๓ เมตร ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
 

๒.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า

ร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเป็นการด าเนินกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมให้น าที่ว่างดังกล่าวจัดเป็นพ้ืนที่สีเขียวส าหรับปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชน
โดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้ ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิน 

 ๑๒ เมตร 
๒. ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีพ้ืนที่อาคาร 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ิมเงื่อนไขของการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน 

เพ่ือสงวนรักษาพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ในการเพาะปลูก  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว) 
และให้เพ่ิมวิธีวัดความสูง “การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 เพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
 และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง สีเขียว)  
 และให้เพิ่มวิธีวัดความสูง “การวัดความสูงของอาคารให้วัด 
 จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว 
 หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง 
 ของชั้นสูงสุด” ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
 จังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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 ๒.๓ ขอยกเลิกข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม และการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์ประเภทชุมชน  
(สีชมพู)  

เหตุผลในการขอแก้ไข จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความต้องการให้ยกเลิกข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและ 
การประกอบ พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เพ่ือขยายโอกาส
การลงทุนและการพัฒนาพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมืองและ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
ไม่เห็นชอบให้ขอยกเลิกข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม แต่เห็นชอบ 
ให้ยกเลิกข้อห้ามการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ในการใช้ประโยชน์ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ขอยกเลิกข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม แต่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามการประกอบ 
พาณิชยกรรม ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในการใช้
ประโยชน์ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๒.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

โดยขอปรับปรุงข้อก าหนด (ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน/ประชุมประชาชน) 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดสรร ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของพ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด 

เป็นข้อก าหนดใหม่ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรร 

ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 
ยกเว้นตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) โดยวัดจากกึ่งกลางถนน
ลึกเข้าไปข้างละ ๒๐๐ เมตร และจากสุดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ทางไปจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ 
ระยะออกไปอีก ๕๐๐ เมตร  

เหตุผลในการขอแก้ไข จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความต้องการให้ปรับปรุงข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม  
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้ยกเว้นตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด

ประเภทข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ (๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่ 

 

 



 - 240 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยและมีพื้นที ่ไม่เกินร้อยละสิบห้า 
ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด ยกเว้นตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ตอนเลี่ยงเมือง)  
โดยวัดจากกึ่งกลางถนนลึกเข้าไปข้างละ ๒๐๐ เมตร และจากสุดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทางไปจังหวัดมหาสารคาม ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๓ ระยะออกไปอีก ๕๐๐ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภท
ข้อห้ ามการจัดสรรที่ ดิน เพ่ือประกอบพาณิ ชยกรรมในที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ไปมหาสารคาม) 
เป็นถนนเชื่อมระหว่างเมือง ไม่ควรจัดสรรเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นที่รวมของชุมชน มีการเข้าออกของยานพาหนะซึ่งใช้ความเร็วสูง อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓ (ไปมหาสารคาม) 
เป็นถนนเชื่อมระหว่างเมือง ไม่ควรจัดสรรเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
ซึ่ งกิ จกรรมดั งกล่ าวเป็ นที่ รวมของชุ มชน มีการเข้ าออก 
ของยานพาหนะซึ่งใช้ความเร็วสูง อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนได้ ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามโรงแรมประเภทที่ ๑ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงแรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเพ่ิมจากข้อก าหนด (ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน) 
ดังนี้ 

(๖) โรงแรมประเภทที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันมีการก่อสร้างโรงแรมประเภทที่ ๑ 

ในบริเวณที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพ 
วิถีเมืองพุทธและศีลธรรมอันดีงามของจังหวัด 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามประเภทข้อห้ามโรงแรมประเภทที่  ๑  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยให้ปรับข้อความ ดังนี้ “(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม” เพ่ือให้เกิดการลงทุนเฉพาะในบริเวณที่มีการรองรับของสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
มติที่ประชุม เห ็น ชอบให ้ป ร ับปร ุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ ามประเภท 

ข้อห้ามโรงแรมประเภทที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยให้
ปรับข้อความดังนี้ “(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” 
เพื่อให้เกิดการลงทุนเฉพาะในบริเวณที่ มีการรองรับของ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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 ๒.๖ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามอาคารพักอาศัยรวม ในที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเพ่ิมจากข้อก าหนด (ฉบับปิดประกาศ ๑๕ วัน) 
ดังนี้ 

(๙) อาคารพักอาศัยรวม 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือป้องกันการรุกล้ าพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัด 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้าม ดังนี้ (๙) อาคารพักอาศัยรวม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้าม ดังนี้ (๙) อาคารพัก
อาศัยรวม ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๗ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับข้อก าหนดให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเล ียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

๒.๘ ขอยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมเขตทาง โดยยกเลิกข้อก าหนด 
การควบคุมที่ว่างริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
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- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมเขตทางในที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สี ม่วง) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมเขตทาง 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ  

๒.๙ ขอยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิโดยยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ยกเลิกข้อก าหนดเดิม 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมฝั่งแม่น้ า คลอง หรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
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19. 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดการควบคุมที่ว่างริมฝั่งแม่น้ า
 คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภท
 ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
 และเกษตรกรรม (ส ีขาวมีกรอบและเส ้นทแยงส ีเข ียว)  
 และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม

จังหวัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม  
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดนครพนม ที่ประชุมทั้งสองคณะ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๖  
และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่  โดยมีขั้นตอน 
ในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๓ 
ประเด็นย่อย 

๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๗, ๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๒ 

๑.๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๗, และ ๑.๑๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมชุมชน 
ที่ด าเนินการอยู่ 

เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณที่ ๑.๔, ๑.๗ และ ๑.๑๑ ได้แก่ พ้ืนที่
บริเวณชุมชนท่าอุเทน ชุมชนเมืองนครพนม และชุมชนธาตุพนม ตามล าดับ ปัจจุบัน 
ได้มีการด าเนินการจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง จึงก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ชุมชนทั้ง ๓ บริเวณ ในผังเมืองรวมจังหวัดให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑, 
๑.๗ และ ๑.๑๑ ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมชุมชนที่ด าเนินการอยู่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๗ และ ๑.๑๑ ให้สอดคล้องกับ 
ผังเมืองรวมชุมชนที่ด าเนินการอยู่ ตามที่เสนอ  

 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.10 
หน้า 175 - 191 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๑.๒ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๐ และ ๑.๑๒ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

เหตุผลในการขอแก้ไข บริเวณที่ ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๐ และ ๑.๑๒ 
ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณชุมชนบ้านแพง ชุมชนศรีสงคราม ชุมชนนาหว้า ชุนชนวังยาง  
ชุมชนเรณูนคร และชุมชนนาแก ซึ่งเดิมได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชุมชนตามเขต 
การปกครองของเทศบาลต าบลแต่ละแห่ง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าได้มีการขยายตัว 
ของพ้ืนที่ชุมชนเดิม จึงได้ก าหนดขอบเขตชุมชนให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการแก้ไขที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕,  
๑.๑๐ และ ๑.๑๒ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕, ๑.๑๐ และ ๑.๑๒ เพื่ อรองรับ 
การขยายตัวของเมือง 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องการมีการน าร่างผังเมืองจังหวัดมาปรับปรุง 
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการปรับปรุงข้อก าหนดและยกเลิกบัญชีแนบท้าย 
ประกอบกับได้ก าหนดพ้ืนที่ที่สามารถประกอบกิจการเพ่ือรองรับการพัฒนา 
ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมไว้  
โดยสอดคล้องกับการก าหนดเขตส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ และนโยบายก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
จากการปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 (สีเขียว) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม 
และการค้า ซึ่งเป็นการปรับร่างผังเมืองรวมจังหวัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้น าการพัฒนา 
เป็นผังเชิงนโยบายที่มีการควบคุมและเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาอย่างกว้าง ๆ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ ตั้งอยู่ที่ต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ริมทางหลวงชนบท  
นพ.๓๐๖๖ และบริเวณหมายเลข ๒.๒ ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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 เนื่องจากการได้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม 
และการค้า ซึ่งเป็นการปรับร่างผังเมืองรวมจังหวัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้น าการพัฒนา
นาเป็นผังเชิงนโยบายที่มีการควบคุมและเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาอย่างกว้าง ๆ  
โดยให้การนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ศึกษาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ 
ตั้งอยู่ท่ีต าบลนาเข อ าเภอบ้านแพง ริมทางหลวงชนบท นพ.๓๐๖๖ 
และบริเวณหมายเลข ๒.๒ ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าบ่อสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๗  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ  
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการขอปรับบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยการยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ 
และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู )  
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น ๑๔ 
ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ 
และโรงบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
"(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) โรงงานล าดับที่ ๕ (๒) (๓) โรงงานล าดับที่ ๗ (๒) (๓) (๕) โรงงาน

ล าดับที่ ๙ (๒) โรงงานล าดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖) โรงงานล าดับที่ ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) 
โรงงานล าดับที่ ๑๕ โรงงานล าดับที่ ๑๖ โรงงานล าดับที่ ๑๗ โรงงานล าดับที่โรงงาน
ล าดับที ่๑๘ โรงงานล าดับที่ ๑๙ โรงงานล าดับที่ ๒๙ โรงงานล าดับที่ ๓๐ โรงงานล าดับที่
๓๑ โรงงานล าดับที่ ๓๒ (๒) โรงงานล าดับที่ ๓๘ (๑) โรงงานล าดับที่ ๓๙ โรงงาน
ล าดับที่ ๔๐ โรงงานล าดับที่ ๔๓ โรงงานล าดับที่ ๔๖ โรงงานล าดับที่ ๔๗ โรงงาน
ล าดับที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โรงงานล าดับที่ ๕๐
(๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานล าดับที่ ๕๔ โรงงานล าดับที่ ๕๗ โรงงานล าดับที่ ๕๙ โรงงาน
ล าดับที ่๖๐ โรงงานล าดับที่ ๖๗ โรงงานล าดับที่ ๖๘ โรงงานล าดับที่ ๗๓ โรงงานล าดับที่ 
๗๔ โรงงานล าดับที่ ๗๖ โรงงานล าดับที่ ๗๗ โรงงานล าดับที่ ๗๙ โรงงานล าดับที่ ๘๑
(๒) (๓) โรงงานล าดับที่ ๘๒ โรงงานล าดับที่ ๘๖ โรงงานล าดับที่ ๘๗ โรงงานล าดับที่
๘๘ โรงงานล าดับที่ ๑๐๒ โรงงานล าดับที่ ๑๐๓ โรงงานล าดับที่ ๑๐๔ โรงงานล าดับที่
๑๐๕ โรงงานล าดับที่ ๑๐๖ และโรงงานล าดับที่ ๑๐๗ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

(๓) โรงงานที่ ไม่มี ระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ 
หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”  
 เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม  
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ โดยอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ 
ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ  
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
คร้ังท่ี/วันที่ประชุม 

 ๓.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๒ 
(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ

ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”  

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ เกิดความยืดหยุ่น  โดยเปิดโอกาส 
ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และสอดรับการนโยบายในการพัฒนา ทั้งเป็นเขต
ส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ และ
ก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในการก าหนดข้อห้ามการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ประกอบกับการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และอันตราย 
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะก าหนดห้าม
เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่  
โดยอาจยกเว้นโรงงานประเภทหรือบางชนิดที่จ าเป็นต่อพ้ืนที่ให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) โดยขอให้ เพ่ิ มข้ อยกเว้ น ให้ โรงงานล าดั บที่  ๙๙  
สามารถด าเนินการหรือประกอบกิจการได้เฉพาะหน่วยงานทหาร 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) โดยขอให้เพิ่มข้อยกเว้นให้โรงงานล าดับที่  ๙๙ 
สามารถด าเนินการหรือประกอบกิจการได้เฉพาะหน่วยงานทหาร 

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 
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  ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๑ ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

ข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนด 

ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)  
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเมื่อผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม 
ได้ประกาศกฎหมายบังคับใช้และมีผลให้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) สามารถเริ่มบังคับใช้ได้นับตั้งแต่
วันที่ประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม ซึ่งมี พ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
เต็มจังหวัดอยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ในการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ  

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนด 

ตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดัง ต่อไปนี้ 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) แต่ไม่
หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด 

(๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพ่ือกิจการอ่ืน  ให้ด า เนิ นการ 

หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ในท้องที่ 
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 บริเวณพ้ืนที่เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๓๓ ในท้องที่อ าเภอเมืองนครพนม และบริเวณพ้ืนที่เป็นเส้นขนานระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ในท้องที่อ าเภอบ้านแพง 

ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นในท้องที่ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน
ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม บริเวณพ้ืนที่เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๓ ในท้องที่อ าเภอเมืองนครพนม 
และบริเวณพ้ืนที่เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๒ ในท้องที่อ าเภอบ้านแพง” 

เหตุผลในการแก้ไข ปรับเพ่ิมข้อก าหนดที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือเปิดโอกาส 
ในการลงทุนในบริเวณพ้ืนที่เตรียมไว้รองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยไม่ให้เกิด 
การพัฒนาแบบกระจายตัวในพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
และยังเป็นการสอดรับกับนโยบายเขตส่งเสริมการลงทุน ตามที่จังหวัดนครพนม  
ได้ถูกก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม เห็นชอบให้ปรับปรุง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบในหลักการปรับปรุงข้อก าหนด
เกี่ยวกับเกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเข ียว) แต่ให้คงไว้เฉพาะ “ส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร ที่ไม่ใช่
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” และตัดข้อยกเว้นท้ายข้อห้ามในข้อก าหนดออก  
โดยก าหนดพื้นที่ที่ต้องการยกเว้นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือเป็นรองรับการพัฒนาเมืองชายแดน ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ดังนี้  

“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพ่ือกิจการอ่ืน  ให้ด า เนิ นการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ 
ในท้ องที่ ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ ต าบลหนองญาติ  ต าบลท่ าค้ อ  
ต าบลนาราชควาย ต าบลนาทราย ต าบลน้ าผึ้ง ต าบลกุรุคุ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมืองนครพนม 
ต าบลโนนตาล ต าบลเวินพระบาท และต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอท่าอุเทน” 

มติที่ประชุม เห ็นชอบในหลักการปรับปรุงข ้อก าหนด เกี่ยวกับการใช้ 
 ประโยชน์ที่ ดินเพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ ป ระโยชน ์ที ่ด ิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ให้คงไว้เฉพาะ 
 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ 
 หรือประกอบกิจการได้ในอาคาร ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
 ขนาดใหญ่”และตัดข้อยกเว้นท้ายข้อห้ามในข้อก าหนดออก 
 โดยก าหนดพื้นที่ที่ต้องการยกเว้นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย  
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 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นรองรับการพัฒนาเมืองชายแดน 
 ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 

 “ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่ในท้องที่ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ 
ต าบลหนองญาติ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาราชควาย ต าบลนาทราย 
ต าบลน้ าผึ้ง ต าบลกุรุคุ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมืองนครพนม
ต าบลโนนตาล ต าบลเวินพระบาท และต าบลโพธิ ์ตาก 
อ าเภอท่าอุเทน” 

๓.๓ ขอเพ่ิมข้อก าหนดที่เกี่ยวกับพ้ืนที่เพ่ือรองรับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
ก. ที่ดินประเภทนี้ ในท้องที่ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน และต าบล

อาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม (ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครพนม) 
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

ในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๒ (อยู่ในรายการ
ล าดับที่ ๑๑)  

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ข. ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณพ้ืนที่เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๓ ในท้องที่อ าเภอเมืองนครพนมและบริเวณพ้ืนที่
เป็นเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ 
ในท้องที่อ าเภอบ้านแพง 

ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) โรงงานประเภทอ่ืนที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ

หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕)  สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือเปิดพ้ืนที่ไว้รองรับการประกอบอุตสาหกรรม 

และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับที่ตั้งสะพานมิตรภาพ 
แห่งที่ ๓ นครพนม – แขวงค าม่วน และเป็นพ้ืนที่ทีม่ีโครงการรถไฟรางคู่ด้วย 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม เห็นชอบให้มีการก าหนดพ้ืนที่

เพ่ือรองรับการประกอบอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบในหลักการที่มีการก าหนดพ้ืนที่ 
เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในการส่งเสริม สามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
แต่ให้ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการยกเว้นในข้อห้ามของข้อก าหนดและง่ายต่อการบังคับใช้  
และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่ มข้อก าหนดที่ เกี่ ยวกับพื้ นที่ เพื่ อรองรับ 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในการส่งเสริม สามารถจัดตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรม แต่ให้ก าหนดพื้นที่เพื่อการยกเว้นในข้อห้าม
ของข้อก าหนดและง่ายต่อการบังคับใช้ และสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนา ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ดังนี้ 
 “(๓) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม เว้นแต่ 
ในท้องท่ีต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ ต าบลหนองญาติ 
ต าบลท่าค้อ ต าบลนาราชควาย ต าบลนาทราย ต าบลน้ าผึ้ง 
ต าบลกุรุคุ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมืองนครพนม ต าบลโนนตาล 
ต าบลเวินพระบาท และต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอท่าอุเทน 

(๔) การจัดสรรที่ ดินเพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรม เว้นแต่ 
ในท้องที่ต าบลในเมือง ต าบลหนองแสง ต าบลอาจสามารถ ต าบล
หนองญาติ ต าบลท่าค้อ ต าบลนาราชควาย ต าบลนาทราย ต าบล
น้ าผึ้ง ต าบลกุรุคุ ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมืองนครพนมต าบล 
โนนตาล ต าบลเวินพระบาท และต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอท่าอุเทน” 

 
๓.๔ ขอปรับปรุงเกี่ยวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับ

การประกอบพาณิชยกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)  

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“ที่ดินประเภทนี้  ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ซึ่งไม่ใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร ขนาดพ้ืนที่อาคาร 
ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรเท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่ งไม่ใช่ 
การจัดสรรที่ดินและการประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่” 
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 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น และให้เอกชนสามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินประกอบพาณิชยกรรมได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยขอให้ปรับข้อความให้ครอบคลุมและเป็นไปตาม
รูปแบบการเขียนข้อก าหนด ดั งนี้  ที่ ดิ นประเภทนี้  ซึ่ ง เอกชน เป็น เจ้ าของ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
พาณิ ชยกรรม  เกษตรกรรม เกี่ ยวข้องกับ เกษตรกรรม  การสาธารณู ป โภค 
และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการ ตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) การประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

และเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยกเว้นเรื่องความสูงของเสาโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้าแรงสูง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้ปรับ
ข้อความให้ครอบคลุมและเป็นไปตามรูปแบบการเขียนข้อก าหนด 
ดังนี้ ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ ตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) การประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก  

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม และเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการยกเว้น
เรื่องความสูงของเสาโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้าแรงสูง 

๓.๕ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ข้อก าหนดจ าเป็นที่ยืดหยุ่นในการใช้ควบคุมและการ
ก าหนดข้อห้ามดังกล่าวของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ซึ่งพ้ืนที่
ชุมชนนั้นยังมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมและอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ 
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 เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า จึงขอยกเลิกข้อห้ามเพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าได้ ส าหรับพ้ืนที่ชุมชนที่มีความเป็น
ชุมชนเมืองสูง ทางส านักงานจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบังคับใช้  
ซึ่งมีการก าหนดพ้ืนที่และข้อก าหนดที่มีรายละเอียดตามความเหมาะสมในแต่ละการใช้
ประโยชน์ที่ดินอยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข ้อก าหนดประเภทข ้อห ้ามเกี ่ยวก ับ 
การเลี้ยงสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
เพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๖ ขอยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการซื้อขายเศษวัสดุ  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที ่(จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับซื้อขายเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับซื้อขาย

เศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ  

๓.๗ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง และการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

โดยขอปรับปรุงข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“สถานที่ ใช้ในการเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” 
“สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ 
สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 
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 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย” 
“คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับข้อก าหนดให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีปรับปรุงใหม่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการ
ก๊าซปิโตรเล ียมเหลว ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๘ ขอเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

โดยขอเพ่ิมข้อก าหนด ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือก าหนดการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ 

ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่ งอยู่ ในบริเวณของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทชุมชน (สีชมพู) หรือไม่สามารถแสดงให้ปรากฏในแผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคตได ้

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในข้อก าหนดที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดิน 
ในข้อก าหนดที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๙ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ดังนี้ 
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 ๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โดยแก้ไขจากข้อก าหนดเดิม  
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม”  
๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
โดยแก้จากข้อก าหนดเดิม  
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้ใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”  

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”  
เหตุผลในการขอแก้ไข เป็นการปรับปรุงรูปแบบการเขียนข้อก าหนดที่ดิน 

เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สปก.) ที่อยู่ในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน ในข้อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินประเภท
ปฏิร ูปที่ดิน ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน  
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ  

๓.๑๐ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวง
แผ่นดินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)  

ยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ สายอุดรธานี–

นครพนม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ สายหนองคาย – ต่อเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีควบคุม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข 
๒๒ (ธาตุนาเวง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (บ้านต้อง) ทางหลวงแผ่นดิน 
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 หมายเลขหมายเลข ๒๐๒๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (กุสุมาลย์) – บรรจบทางหลวง 
หมายเลข ๒๑๒ (โพนศิวิลัย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๑ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ (ธาตุน ้อย) 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 สายอากาศอ านวย – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๒  
(ศรีสงคราม) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๙ 
(บ้านเซือม) – นาหว้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๗๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข 
๒๒ (กุรุคุ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๓ (หนองฮี) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๓๔๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ (ดอนเชียงบาน) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๒๑๓๒ (ดงขวาง)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๙๐ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ (โนนสมบูรณ์ ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๒ (ปฏิรูป)  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๑๗ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 
๖ เมตร” 

 เหตุผลในการขอแก้ไข มีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับ
ดูแลพื้นที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางอยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบการยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างริมเขตทาง ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่ว่างริมเขตทาง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ  

๓.๑๑ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน 
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
หรือการสาธารณูปโภค” 
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20. 
 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือ
แหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน ๒ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ ว่าง 
 ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน ๒ ประเภท 
 ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร 
ผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด แต่จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร  
และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดก าแพงเพชร ที่ประชุมทั้งสองคณะ 
มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร 
พ.ศ. .... ก่อนประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
ก าแพงเพชร พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน  
๖ ประเด็นย่อย 

๑.๑ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๓, ๑.๕ และบริเวณหมายเลข ๑.๙ 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้สอดคล้องกับขอบเขตเทศบาล 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.11 
หน้า 191 - 217 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒ และบริเวณหมายเลข ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการก าหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมในผังเมืองรวม 
จังหวัดควรจะก าหนดจากพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่ที่รัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพราะเป็นผังในระดับนโยบาย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข
๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามขอบเขตพ้ืนที่เท่าที่
ผู้ประกอบการมีโฉนดมายืนยัน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เห็นควรให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยการก าหนดพ้ืนที่ควรก าหนดเป็นบริเวณ 
ไม่ควรก าหนดตามเขตโฉนด ทั้งนี้ ควรเพ่ิมข้อก าหนดให้มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ 
เช่น การก าหนดระยะถอยร่นจากแม่น้ าฯลฯ 
 คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข
๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และเห็นควร 
ให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) โดยการก าหนด 
พ้ืนที่ควรก าหนดเป็นบริเวณตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๒ 
และ ๒.๓ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)  
และเห็นควรให้คงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) โดยการก าหนดพื้นที่ควรก าหนด 
เป็นบริ เวณ  ตามความเห็นกรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บางส่วน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง  
สีเขียว) บางส่วน และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้บังคับ
พ้ืนที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอยู่ใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดจะเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมในที่ดินประเภทนั้น 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บางส่วน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง  
สีเขียว) บางส่วน และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล)  
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางส่วน
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บางส่วน และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บางส่วน ตามที่เสนอ  

๑.๔ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ  
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๓ ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพกายภาพของพ้ืนที่ที่มีความเป็นชุมชนและย่านการค้าประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาด าเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ตามที่เสนอ เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๓ ให้เปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สี เขียว) เพื่ อให้สอดคล้องกับสภาพกายภาพของพื้นที่ 
ที่ มีความเป็นชุมชนและย่านการค้า ประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาด าเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ 

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดก าแพงเพชร 
คือ “ผู้น าการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 
โบราณสถานที่ส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจาณาด้านผังเมือง เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕.๑  
และ ๕.๓ ส าหรับบริเวณหมายเลข ๕.๒ และ ๕.๔ เนื่องจากพ้ืนที่มีขนาดเล็กมาก 
ใหเ้ขียนเป็นข้อก าหนดเพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
ประโยชน์ที่ดินแทน ตามมติของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 
๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง
และแหล่งน้ าสาธารณะ ตามกฎหมายควบคุมอาคารก าหนดให้มีระยะถอยร่นของอาคาร
และการก าหนดการประโยชน์เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ริมฝั่งแม่น้ าในระยะที่เท่ากันกับกฎหมายควบคุม
อาคารในการปฏิบัติจะบังคับใช้ในการก าหนดที่เข้มกว่าการก าหนดการประโยชน์ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) จึงไม่มี
ผลในการปฏิบัติ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็นข้อห้าม 
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  จ านวน ๓ ประเภท  
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน
ร าคาญและอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงและก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว  
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงและก าหนดเป็น 

ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ประเด็นที่  ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกเป็น  
๑๑ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ก าหนดตามบัญชีท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงานล าดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่  ๘๘ เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน และโรงงาน
ล าดับที่ ๑๐๕ 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภทที่มีความจ าเป็น 
และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ  

๓.๑.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
 “(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 
ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ก าหนดตามบัญชีท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นโรงงานล าดับที่  ๔๓ (๑) (๒) ล าดับที่  ๘๙ ล าดับที่  ๙๑ (๒)  
และล าดับที่ ๙๒ (๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือประเภทที่มี
ความจ าเป็นและส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) โดยในข้อห้าม (๑) ให้ยกเว้นโรงงานล าดับที่ ๔๔ (โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์
ซึ่งมิใช่ใยแก้ว) เพ่ิมเติมด้วย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
โดยในข้อห้าม (๑) ให้ยกเว้นโรงงานล าดับที่  ๔๔ (โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ ยวกับการผลิตยางเรซินสั งเคราะห์ 
ยางอีลาสโตเมอร์พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว) 
เพิ่มเติมด้วย ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด

 ก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๑.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภทชนิดและจ าพวก  ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ก าหนดตามบัญชีท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน” 

 

  



 - 264 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
คร้ังที่/วันที่ประชุม 

 
 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยจะก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่และอาจยกเว้นโรงงานบางประเภท หรือบางชนิด หรือประเภทที่มีความจ าเป็น 
และส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่มากนักให้สามารถด าเนินการได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๒ ขอปรับปรุงและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

๓.๒.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 

ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตและให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

(๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 

ร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตและให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
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 ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  ให้ด าเนินการหรือ

ประกอบกิจการได้ในอาคารซึ่งไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสอดคล้อง 

กับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๒.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 

สี่สิบของแปลงที่ดินยื่นอนุญาตและให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี 
ความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยจะควบคุม
เฉพาะกิจกรรมตามข้อห้ามเท่านั้น 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่ อกิ จการอ่ื น  ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

 

 

  



 - 266 - 

  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๓ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) 

๓.๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงม้า โค
กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๕) เลี้ยง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๖) เลี้ยง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้  

หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า ยกเว้นบริเวณ 
หมายเลข ๑.๒ บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ และบริเวณหมายเลข ๑.๑๕” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นชุมชนชนบทซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนยังมีการเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือการค้าในพ้ืนที่โดยทั่วไป 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร เห็นชอบให้ปรับปรุง

ข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู
จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภท 
ข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให้คงตามข้อความเดิม เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอยู่อาศัยการประกอบกิจการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในพ้ืนที่ได้ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่  งู จระเข้  
หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เพื่อการค้า ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยให้คงตามข้อความเดิม เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย การประกอบกิจการ
ดั งกล่ าวอาจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบในพื้ นที่ ได้  ตามมติ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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 ๓.๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
และจัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) 

(๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย เว้นแต่ การจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือการอยู่อาศัยพ้ืนที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง 

(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม เว้นแต่การจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒ ไร่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง”  

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” 

 เหตุผลในการขอแก้ไข 
 ๑) เพ่ือป้องกันการขยายตัวของเมืองรุกล้ าพ้ืนที่เกษตรเนื่องจาก

จังหวัดก าแพงเพชรเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส าคัญของภาคเหนือพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เหมาะสมกับการท าการเกษตร 

 ๒) กิจกรรมด้านเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลักของที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม การจัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรห้าม 

(๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
 “(๗ ) จัดสรรที่ ดิน เพ่ือการอยู่ อาศัย  เว้นแต่การจัดสรรที่ ดิน 

เพ่ือการอยู่อาศัยที่พ้ืนที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่าแปลงละ ๒๐๐ ตารางวา และมีที่ว่าง 
ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๕๐  ของที่ ดิ นแปลงย่อยแต่ละแปลง การจัดสรรที่ ดิ น 
เพ่ือการเกษตรกรรม ให้มี พ้ืนที่แปลงย่อยไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลง” 

 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
 “(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย” 
 เหตุผลในการขอแก้ไข 
 ๑) เนื่องจากเจตนารมณ์ของการใช้ที่ดินประเภทนี้เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่

เกษตรชั้นดีไว้ไม่ต้องการให้เมืองรุกล้ าพ้ืนที่เกษตรชั้นดี 
 ๒) กิจกรรมด้านเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลักของที่ดินประเภท

อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม การจัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมจึงเป็นกิจกรรม 
ที่ไม่ควรห้าม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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 เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเก่ียวกับซื้อขายเศษวัสดุ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อห้ามในก าหนดเดิม 
“(๙) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๐) ซื้อขายเศษวัสดุ” 
เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑๑) ก าจัดมูลฝอย 

(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเจตนารมณ์ของการใช้ที่ดินประเภทนี้

เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรชั้นดีไว้ มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพ่ือเกษตรกรรมเป็นหลักไม่ส่งเสริม
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับดินและแหล่งน้ า 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผัง

เมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับซื้อขายเศษวัสดุ  ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
โดยเห็นควรให้ (๑๑) ก าจัดมูลฝอย และ (๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุให้ยกเว้น
กิจการที่ด าเนินการโดยรัฐ เนื่องจากพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายต าบลหากห้าม
กิจกรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
ซื้อขายเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว)  
โดยเห็นควรให้ (๑๑) ก าจัดมูลฝอย และ (๑๒) ซื้อขาย 
หรือเก็บเศษวัสดุ ให้ยกเว้นกิจการที่ด าเนินการโดยรัฐ เนื่องจาก
พื้นที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมหลายต าบลหากห้ามกิจกรรม
เหล่านี้ โดยเด็ดขาดอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้  ตามมติ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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 ๓.๓.๔ ขอเพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

โดยเพิ่มข้อห้ามในข้อก าหนด ดังนี้ 
“(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

พิเศษ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภค 

ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดผู้คนและยวดยานเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
ระบบถนนของชุมชนในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถรองรับได้ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม 
ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ  

๓.๓.๕ ขอยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก 
และสนามกอล์ฟ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอยกเลิกข้อห้ามเดิม 
“(๑๑) สวนสนุก 
  (๑๒) สนามกอล์ฟ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ควรควบคุมในข้อก าหนด 

ระดับเมือง/ชุมชนและจากศักยภาพของพ้ืนที่ก็ไม่น่าจะเกิดกิจกรรมเหล่านี้ในพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุกและสนามกอล์ฟ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการสวนสนุก
และสนามกอล์ฟ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๔ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่โดยรอบโบราณสถาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) 
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 โดยเพิ่มข้อก าหนด ดังนี้ 
“ที่ดินในเขตโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนและก าหนดเขตที่ดิน 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือการอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างอาคารที่อยู่ติด 
เขตโบราณสถานภายในระยะ ๕๐ เมตร ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร 
และเกินกว่าระยะ ๕๐ เมตร จนถึงระยะ ๑๐๐ เมตร ให้มีความสูงอาคารไม่เกิน 
๙ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนที่ดาดฟ้า
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณคด ีประวัติศาสตร์ไม่ให้อาคารบดบังหรือสูงเกินโบราณสถาน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่โดยรอบโบราณสถาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และเห็นควรให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่โดยรอบโบราณสถานในที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ด้วย 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถาน 

และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารในพื้นที่
โดยรอบโบราณสถานในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ๒ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และเห็นควรให้เพิ่มข้อก าหนด
เกี่ยวกับที่ดินในเขตโบราณสถานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อการก่อสร้างอาคารในพื้นที่โดยรอบโบราณสถานในที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว) ด้วย 

๓.๕ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๕.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) 
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 จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง  

ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

 (๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการร้าน จ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๔) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย 
(๕) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๕.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 จากข้อห้ามในก าหนดเดิม 

“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 
ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซส าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๓) คลังน้ ามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

เพ่ือจ าหน่าย ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๙ และบริเวณหมายเลข ๒.๑๑” 
เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของพ้ืนที่ 
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๕.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อห้ามในก าหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามัน

เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่ เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซส าหรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึง
สถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๓) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อจ าหน่าย ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๓.๑ 
 (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 
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 ๓.๖ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ยกเลิกข้อก าหนด 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมทางหลวงแผ่นดินอ่ืนนอกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแล 
อยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน 
ให้ มีที่ ว่ างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ริมทางหลวงแผ่นดินให้มีที่ ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ  

๓.๗ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง
หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน 
๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้ อยกว่ า ๖ เมตร เว้นแต่ เป็ นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการ
สาธารณูปโภค” 

๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 
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 ๓. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง  
สีเขียว) 

ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มี

ที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
ไม่น้อยกว่า๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง เพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ขอยกเลิกข้อก าหนดเดิม ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มี

ที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
ไมน่้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแลอยู่แล้ว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือ
แหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ  จ านวน  
๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ  จ านวน ๔ ประเภท 
ได้ แก่  ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว ) ที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

๓.๘ ขอปรับปรุงและเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๔ ประเภท ได้แก ่ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

๓.๘.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีน้ าตาล) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

จากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
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 เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วย 

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีน้ าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

 
๓.๘.๒ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

โดยเพิ่มข้อก าหนด ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูป 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีน้ าตาล) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ  
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 ๓.๙ ขอเพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยเพิ่มข้อก าหนด ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ในเขตอนุรักษ์ป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวน 

และคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า ล าธารและทรัพยากร 
ธรรมชาติอ่ืน ๆตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวน
คุ้มครองสัตว์ป่าและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในการใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๑๐ ขอเพ่ิมข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 

โดยเพิ่มข้อก าหนด ดังนี้ 
“ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณคดี  ประวัติศาสตร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
โดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๒) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
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 (๕) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถวตึกแถวหรือบ้านแถว 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุดอาคารชุดหรือหอพักการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือก่อสร้างอาคารที่อยู่ติดกับบริเวณโบราณสถานภายในระยะ ๕๐ เมตร ให้มีความสูง
ของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และเกินกว่าระยะ ๕๐ เมตร จนถึงระยะ ๑๐๐ เมตร  
ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดิน  
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนที่ดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการก าหนดสีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) เพ่ิมเติม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ  

 
๓.๑๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์หลักของที่ดินประเภทอนุรักษ์

ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
จากข้อความในข้อก าหนดเดิม 
“ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 

เป็นข้อความในข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษ์ 
และรักษาสภาพแวดล้อม” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพ้ืนที่  คือ 
การอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดีโดยไม่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่อาจเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์หลักของที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์หลักของที่ดิน
 ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
 สีเขียว) ตามที่เสนอ  
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21. เรื่อง  ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เริ่มด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  

มาตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๗  ต่ อมาในปี  พ .ศ . ๒๕๕๔  กรมโยธาธิการและผั งเมื อ ง  
ได้มีหนังสือให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้ พิจารณาประเด็นปัญหาการปฏิบัติตามผัง 
ผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคตและการทบทวน 
แก้ไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง  
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ....ก่อนประกาศใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ. .... เพ่ือน ามาปรับปรุงใหม่  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต จ านวน ๓ 
ประเด็นย่อย 

๑.๑ ขอปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒ 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินจากท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) จาก ๑ บริเวณ (หมายเลข ๒ เดิม) เป็น ๒ บริเวณ คือ 
หมายเลข ๒.๑ เป็นเขตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และหมายเลข ๒.๒ เป็นเขตสัมปทาน
โรงแต่งแร่โปแตซ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และหมายเลข ๒.๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ
หมายเลข ๒.๒ ตามที่เสนอ  

๑.๒ ขอปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
๘ บริเวณ 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดมีความต้องการเปิดโอกาส
และส่งเสริมให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาเมือง ประกอบกับชุมชนเมือง 
และชนบทมีแนวโน้ มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒ นาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ของรัฐบาลและการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด  

ครั้งที ่3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1.12 
หน้า 218 - 230 
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ตามที่เสนอ  

๑.๓ ขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมส าหรับ 
ท าการเกษตร และพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ าท่วมอยู่บ่อยครั้ง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง 
กับพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมโดยรอบ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ (บางส่วน) ปรับแก้ไขเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข  
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
ประเภทอนุรักษ์ป่ าไม้  (สี เขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้  
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากต้องการปรับแนวเขตป่าไม้ เขตอุทยาน
แห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง  
สีขาว) โดยปรับแนวเขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 - 280 - 

 ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
คร้ังที่/วันที่ประชุม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สี
เขี ย ว อ่ อน มี เส้ น ท แยงสี ข าว ) โดยป รับ แน ว เขตป่ า ไ ม้  
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ถูกต้องตามข้อมูลของกรมป่าไม้ 
ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ  

๑.๕ ขอยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่อยู่บริเวณ
ดังกล่าวโดยได้ก าหนดพ้ืนที่กันชนระยะ ๕๐ เมตร รอบพ้ืนที่โรงงานในการใช้ประโยชน์  
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ ยก เลิ กการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ โล่ ง 
เพื่อนันทนาการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

ประเด็นที่  ๒ การขอยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยการปรับบัญชีท้าย
กฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ 
ประเภท คือ ที ่ด ินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มีกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันความเดือดร้อน 
ร าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง และก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท 
ได้แก่  ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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 ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๓ การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓.๑ ขอปรับปรุงข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากข้อก าหนดเดิม 
“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  

การพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ” 

ข้อ ๙ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
  “ข้อ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ” 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา  
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของผังเมืองรวม
จังหวัด 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับการเขียนข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับการเขียนข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๒ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔ ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

จากข้อก าหนดเดิม  
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากที่ก าหนดตามวรรคแรก 

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
๑) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารให้มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 

เว้นแต่โครงสร้างส าหรับการใช้รับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  
การวัดความสูงให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด 
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 ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาต” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบ

กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่”  
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 เพื ่อก ิจการอื ่น  ในการใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภทชุมชน  
 (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
 ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที ่ด ิน
 ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
 และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๓ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่  
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม  
“(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้  
และโรงบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้  

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ก าหนดตามบัญชีท้ ายประกาศ

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานบ าบัด
น้ าเสียรวมของชุมชน 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๓) โรงงานประเภทอ่ืน ๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน” 

เป็นข้อห้ามในข้อก าหนดใหม่ของที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้  

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ก าหนดตามบัญชีท้ ายประกาศ

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 
(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) โรงงานประเภทอ่ืน ๆ นอกจาก (๑) ที่ไม่มีระบบวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยจะ 
ก าหนดห้ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ 
 ปรับปรุงการควบคุมเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โดยควบคุม 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท และมีมลพิษสูง 
๑๔ ประเภท 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี ่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๔ ขอปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยู่อาศัยและประกอบการพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
ห้าม (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
      (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
ห้าม (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๙ 

(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่บริเวณหมายเลข ๓.๙ 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและการบริการ 

ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งมีนักศึกษา
และบุคลากรจ านวนมาก โดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจะมีนักศึกษา 
จากประเทศลาวและเวียดนามเข้ามาศึกษา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
และเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดประเภทข้อห้ามเกี่ยวกับ 
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

 
๓.๕ การปรับปรุงรูปแบบการเขียนข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในการใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
(๕) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน นกกระจอกเทศ เป็ด ไก่ งู

จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
(๗) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า 
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเป็นผังระดับนโยบาย

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
การห้ามกิจกรรมบางประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบ  
ต่อพ้ืนที่ (จะไม่ละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน) การยกเลิกการห้าม
กิจกรรมบางประเภทเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน โดยพิจารณา 
ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน 
นกกระจอกเทศ เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าเพ่ือการค้า (โดยตัดค าว่า “นกกระจอกเทศ” ออก) 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร  
แพะ แกะ ห่าน นกกระจอกเทศ เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า  
เพื่อการค้า (โดยตัดค าว่า “นกกระจอกเทศ” ออก) ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

๓.๖ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุในการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ยกเลิกข้อก าหนด 
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 
เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือส่งเสริมการน าขยะมาใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะ 

ในพ้ืนที่เมือง  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ในการใช้ประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ในการใช้ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ตามที่เสนอ  

 
๓.๗ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขาว) 

โดยขอแก้ไขจากข้อห้ามในข้อก าหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว  ที่มิใช่ 
การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร และขนาดพ้ืนที่อาคารไม่เกิน  
๒๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับวิทยุ
โทรทัศน์หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

เป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยก าหนดให้ที่ดิน
ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถประกอบ
กิจการบางประเภทได ้
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขาว) โดยขอให้เพ่ิมข้อห้ามที่เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัย ดังนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  โดยให้เพิ่ม 
ข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย ดังนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคาร
อยู่อาศัยรวมตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
 

๓.๘ ขอปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน  
๓ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข ปรับข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๓ ประเภท 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
 การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน ๓ ประเภท ได้แก่ การใช้  
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใช้ประโยชน์
 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
 และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใช้ประโยชนที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท 
ได้แก่ การใช้ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และการใช้
ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข  เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแล
พ้ืนที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดิน 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางในการใช้ประโยชนที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ 
การใช้ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ริมทางหลวงแผ่นดินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง ในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ การใช้ประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) และการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  

๓.๑๐ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า  
ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
จ านวน ๔ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมก ากับดูแล 
อยู่แล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง  
หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน  
๔ ประเภท ได้แก่  ที่ ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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  ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ ว่าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ จ านวน ๔ ประเภท 
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ  
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