






คํานํา 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ไดบัญญัติวา “บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 59 บัญญัติวา “รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ  

ในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่ นคงของรัฐหรือเปนความลับ

ของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวได

โดยสะดวก” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ไดบัญญัติ 

ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ 

ที่แตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับคณะกรรมการผังเมือง

เปนคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายดังกลาวขางตน สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  จึงไดรวบรวมมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษา คนควา รวมทั้งเปนคูมือใหกับหนวยงาน

ภาครัฐที่เก่ียวของไดใชประโยชนในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอไป 

สําหรับเอกสารสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเปนเลมที่ 16 

เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 – เดือนพฤศจิกายน 2558  

โดยเปนขอมูลที่ตอเนื่องจากเอกสารสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมือง เลมที่ 1 – 15 ซึง่ขอมูลเหลานี้ 

จะเปนประโยชนตอสาธารณะ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ จึงดําเนินการ

จัดพิมพเอกสารนี้ขึ้น เพ่ือมุงหวังใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิชาการผังเมือง สวนราชการ

ที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กันยายน 2563 





สารบัญ 
  หนา 

เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๒ 
1. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 1 
2. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 11 
3. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 40 
4. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 53 
5. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 69 
6. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 78 
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8. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 120 
9. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 134 
10. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 142 
11. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 159 
12. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย 160 
13. เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 160 
14. เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  162 
15. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 163 
16. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 163 
17. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี 164 
18. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 164 
19. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพ้ี จังหวัดอุตรดิตถ  165 
20. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 166 
21. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 166 
22. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี 167 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 
23. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง จังหวัดลพบุรี 169 
24. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง จังหวัดพิษณุโลก  170 
25. เร่ือง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง จังหวัดสตูล  170 
26. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี 171 









 

เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๒ 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

1. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 
ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ เร่ิมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาต้ังแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดมีหนังสือใหจังหวัดที่ยังไมไดประกาศบังคับใช พิจารณาประเด็นปญหา 
การปฏิบัติตามผัง ผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
ในอนาคต และการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จากการประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการผัง เมือง
ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ. .... กอนประกาศใชบังคับ และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 
พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง แกไข 
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอแกไขแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
มีประเด็นยอย ๗ ประเด็น ดังนี้ 

๑.๑ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามประกาศ
เขตการปกครองตามราชกิจจาฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ บริเวณหมายเลข ๑.๒, ๑.๓, ๑.๗, ๑.๘, 
๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๔ 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเปนไปตามขอเท็จจริงและสอดคลองกับ
เขตเทศบาล ท่ีประกาศตามราชกิจจาฯ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามประกาศ
เขตการปกครองตามราชกิจจาฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ บริเวณหมายเลข ๑.๒, ๑.๓, ๑.๗, 
๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามประกาศเขตการปกครองตามราชกิจจาฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บริเวณหมายเลข ๑.๒, ๑.๓, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙, 
๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๔ 

๑.๒ ขอเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณเมืองใหมชองสะงํา เปนบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ิมเติมพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) เนื่องจากนโยบาย 
ของจังหวัดตองการสงเสริมใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนชุมชนเมืองใหม จึงตองจัดหา 
และเตรียมพ้ืนที่รองรับโครงการเมืองใหมชองสะงํา ซึ่งไดดําเนินการตามแมบท
เมืองใหมชองสะงําแลว 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที ่27 ม.ีค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.1 
หนา 10 – 21 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณเมืองใหมชองสะงํา เปนบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณเมืองใหมชองสะงํา 
เปนบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๕, ๑.๑๒ และ ๑.๑๓ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของเมือง 

เหตุผลในการขอแกไข ตองการกําหนดพื้นที่ชุมชน (สีชมพู) ใหครอบคลุม
ความเปนเมืองในปจจุบัน และใหสามารถรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
ไดอยางนอย ๒๐ ป ใหสอดคลองกับการเติบโตของประชากรในอนาคต  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๕, ๑.๑๒ และ ๑.๑๓ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของเมือง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๕, ๑.๑๒ และ ๑.๑๓ 
ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนการใชประโยชนทีด่ิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง 
๔.๑๖ และขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) ตามแนวเขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไมใหถูกตองตามขอมูล 
ของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหสอดคลองกับปาตามการจําแนก
เขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับใหถูกตองตามขอเท็จจริง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนการใชประโยชนที ่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๑๖ และปรับปรุง 
การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามแนว
เขตท่ีดินประเภทอนุรักษปาไมใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และใหสอดคลองกับปาตามการจําแนกเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรและท่ีดินตามมติคณะรัฐมนตรี ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง 
๔.๑๖ และปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามแนวเขตท่ีดินประเภท
อนุรักษปาไมใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และใหสอดคลองกับปาตามการจําแนก
เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 
ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) และเพ่ิมเติมที่ดินประเภท
ที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ถึง ๕.๑๖ 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเปนไปตามขอเท็จจริงในการใชประโยชน
แหลงน้ําในปจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) และเพ่ิมเติมที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ถึง ๕.๑๖ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) และเพ่ิมเติมที่ดินประเภทที่โลงเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ถึง 
๕.๑๖ ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) 
บริเวณหมายเลข ๒.๒ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริเวณหมายเลข ๒.๒ (ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา) มีที่ตั้งอยูใกลกับพ้ืนที่ตนน้ํา (ลําหวยติ๊ดชู) อยูในพ้ืนที่ลุม
น้ําชั้น ๑ A ซึ่งอยูติดกับพ้ืนที่ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาฝงซายหวยศาล เกรงวา
อุตสาหกรรมจะกอใหเกิดผลกระทบดานมลพิษแกตนน้ํา ประกอบกับบริเวณหมายเลข 
๒.๒ เปนพ้ืนที่เชื่อมโยงการขนสงระหวางเสนทางสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔ และทางหลวงชนบทสาย ศก.๔๐๐๑ ซึ่งเปนเสนทางขนสงสินคาและ
ทางหลักในการเดินทางไปดานชายแดนถาวรชองสะงําและพ้ืนที่เมืองใหมชองสะงํา 
เชื่อมตอประเทศกัมพูชา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) 
บริเวณหมายเลข ๒.๒ 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ในรางผังเมืองรวมจังหวัดศรีษะเกษไมมีขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) จึงขอใหจัดทําขอกําหนดเพ่ิมเติมดวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) บริเวณหมายเลข ๒.๒ 
ตามที่เสนอ โดยใหรับความเห็นของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปดําเนินการ 

๑.๗ ขอเพ่ิมเติมที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) จํานวน ๒ บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ 

เหตุผลในการขอแกไข คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดฯ ขอเพ่ิมเติม
โบราณสถานเมืองคงโคก อําเภอปรางคกู และโบราณสถานภูเขาฝาย อําเภอขุนหาญ 
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ําตาลออน) เนื่องจากเปนโบราณสถานท่ีมีการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
กับกรมศิลปากรแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมที่ดินประเภท

อนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) จํานวน ๒ บริเวณ 
คือ บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ และใหตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานจากสํานักศิลปากรที่ ๑๑ (อุบลราชธานี) 
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  ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ไมเห็นชอบใหเพ่ิมเติมที่ดินประเภทอนุรักษ
เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) จํานวน ๒ บริเวณ คือ 
บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ และเห็นควรยกเลิกบริเวณสีน้ําตาลออน (การใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย) ทั้งหมด เน่ืองจากจํานวนพ้ืนที่
แปลงที่ดินของเขตโบราณสถานสวนมากเปนพ้ืนที่โบราณสถานขนาดเล็ก โดยพ้ืนที่
ขนาดใหญมีขนาด ๔๖๖ ไร ๑ งาน และพ้ืนที่ขนาดเล็กสุดขนาด ๑ ไร ๑ งาน ซ่ึงถานําลง
ในแผนท่ี มาตราสวน ๑ ตอ ๓๐๐,๐๐๐ ทําใหไมสามารถมองเห็นได และประกอบกับ
พ้ืนที่ เขตโบราณสถานมีกฎหมายที่ควบคุมดูแลเฉพาะอยูแลว โดยใหไปเพ่ิม 
เปนขอกําหนดแทน 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหเพิ่มเติมที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) จํานวน ๒ 
บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ และเห็นควรยกเลิก
บริเวณสีน้ําตาลออน (การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ 
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศ ิลปว ัฒนธรรมไทย) ทั้งหมด 
เนื่องจากจํานวนพื้นที่แปลงที่ดินของเขตโบราณสถานสวนมาก
เปนพื้นที่โบราณสถานขนาดเล็กมาก โดยพื้นที่ขนาดใหญมีขนาด 
๔๖๖ ไร ๑ งาน และพื้นที่ขนาดเล็กสุดขนาด ๑ ไร ๑ งาน 
ซึ่งถานําลงในแผนท่ี มาตราสวน ๑ ตอ ๓๐๐,๐๐๐ ทําให 
ไมสามารถมองเห็นไดประกอบกับพื้นที่เขตโบราณสถาน 
มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลและเฉพาะอยูแลว ทั้งนี้ โดยให 
ไปเพ่ิมเปนขอกําหนดแทนตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

ประเด็นที่ ๒ ขอปรับบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ ออก โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนด การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา เน่ืองจากการประกอบกิจการ
โรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปน 
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน มีประเด็นยอย 
๗ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท ชนิด 

และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี และโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานที่มีความเส่ียงสูง ๑๒ ประเภท ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) โรงงานที่ไมมีระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๓) โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เวนแต โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 

ของชุมชน” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 

วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยผอนปรนใหโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือ ประเภทที่มีความจําเปน 
และสงผลกระทบตอชุมชนไมมากนัก สามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใช
ประโยชนที่ดินจํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ 
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 ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอยกเลิกขอกําหนด 
“(๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร 

แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ  โทรทัศน หรือ
สัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแก ไข เพ่ือเปนการรองรับการปรับปรุ ง การขยาย 
และการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ใหสามารถติดตั้งอุปกรณและเคร่ืองจักร 
ที่ใชในกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลตามยุทธศาสตรจังหวัด 
นโยบายของรัฐบาล และเพื่อเปนการสงเสริมและกระตุนการพัฒนาพ้ืนที่  
ของจังหวัดในดานตาง ๆ ดวย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับขอหามในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอเพ่ิมขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน 
เพ่ือการอยูอาศัย การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และการอยูอาศัย 
และประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอกําหนดใหม มีดังนี ้
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๙) การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงและ

อาคารขนาดใหญ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมสําหรับ 

ทําการเกษตรตามวิสัยทัศนของจังหวัดศรีสะเกษ เปนแหลงผลิตอาหารชั้นดี 
ของประเทศ จึงควรสงวนพื้นที่เพ่ือการทําเกษตรกรรมตอไป 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย
การจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม และการอยูอาศัยและประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน
เพื่อการอยูอาศัยการจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
และการอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
และอาคารขนาดใหญในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตร กรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ซ่ึงเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมใหใช

ประโยชนที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 

วาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

 

  



- 9 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
และกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“(๓) สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมาย

วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายรวมถึงสถานีบริการรานจําหนาย
กาซ สถานที่ใชกาซและสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซ 

(๔) สถานท่ีที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๔) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงเพ่ือจําหนาย 
(๕) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท 

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมาย
ควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงและเจตนารมณ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง
และกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง ในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๖ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา 
ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ยกเลิกขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมี

ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา 
หรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับ
ดูแลอยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา 
ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติ จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน 
ริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะให มีที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ จํานวน ๔ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินริมทางหลวง
แผนดินใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม “การใชประโยชน
ที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา ๖ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลอยูแลว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินใหมี
ที่วางตามแนวขนานริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ริมทางหลวงแผนดินใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ตามที่เสนอ 

 

2. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 
ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร เร่ิมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมี
หนังสือขอใหจังหวัดที่ยังไมไดประกาศบังคับใช พิจารณาและใหความเห็นตอกรณี
ประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด 
และการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
สกลนคร พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยใหมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีประเด็นยอย 
๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑.๑ ขอปรับปรุงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ 
โดยปรับแนวเขตใหตรงกับขอบเขตผังเมืองรวมชุมชนคําตากลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพปจจุบันไดมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองเพ่ิมขึ้นอยางหนาแนนจากเทศบาลตําบลคําตากลาไปยัง อบต.คําตากลา โดยยาน
พาณิชยกรรมหลักและศูนยราชการของชุมชนคําตากลาตั้งอยูระหวางเขตเทศบาล
ตําบลคําตากลาและเขตองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา และในปงบประมาณ 
๒๕๕๗ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร รวมกับเทศบาลตําบล 
คําตากลา และองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา ไดมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนคําตากลา โดยมีขอบเขตพ้ืนที่วางผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล
ตําบลคําตากลา และองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ โดยปรับ
แนวเขตใหตรงกับขอบเขตผังเมืองรวมชุมชนคําตากลา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑ โดยปรับแนวเขตใหตรงกับขอบเขตผังเมืองรวม
ชุมชนคําตากลา ตามท่ีเสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) หมายเลข ๓.๔ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.2 
หนา 21 - 51 
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 ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากพ้ืนที่ บริ เวณดั งกล าวอยู ติ ดกั บ 
แหลงทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ชุมน้ําหนองหาร และพื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําทวม 
อยูบอยครั้ง ดังนั้น จึงควรมีการจํากัดการขยายตัวของเมืองเพ่ือเปนการแกปญหา
ไมใหเมืองขนาดใหญไปรุกล้ําพ้ืนที่แหลงน้ํา และเพ่ือปองกันการเกิดปญหาน้ําทวม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) หมายเลข ๓.๔ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) หมายเลข ๓.๔ (บางสวน) เปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๑.๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บางสวนของบริเวณหมายเลข ๔.๒, 
๔.๓ และ ๔.๔ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดสกลนครมีความตองการ 
เปดโอกาสและสงเสริมใหมีการลงทุนในดานตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาเมือง 
ประกอบกับชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น จึงได
กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทการอยูอาศัยและพาณิชยกรรมไวเพ่ือรองรับ
การขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกลาว  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บางสวนของบริเวณหมายเลข 
๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แตตองการให
มีการปรับแกไขพ้ืนที่บางสวน โดยใหปรับลดพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมบางสวนแลวเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่อยูในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและพ้ืนที่ที่อยูในเขต
ชลประทานเน่ืองจากมีการลงทุนดานสาธารณูปโภคของรัฐ และพ้ืนที่เหลานี้  
ควรสงวนรักษาพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรมชั้นดี 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บางสวนของบริเวณหมายเลข ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ เปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และใหปรับลดพ้ืนที ่
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบางสวนแลว
เปลี่ยนเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
ในพื้นที่ที่อยูในเขตจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรและพื้นที่ที่อยู 
ในเขตชลประทาน เน่ืองจากมีการลงทุนดานสาธารณูปโภค
ของรัฐ และพ้ืนที่เหลานี้ควรสงวนรักษาพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรม
ชั้นดี ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๑.๔ ขอปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไม 
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาต ิใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไม
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาติใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเพ่ิมที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) 
บริเวณอางเก็บนํ้าหวยโปง 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ืออนุรักษเปนแหลงกักเก็บน้ําสําหรับชุมชนพังโคน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) 
บริเวณอางเก็บนํ้าหวยโปง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (สีฟา) บริเวณอางเก็บน้ําหวยโปง ตามท่ีเสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๖ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
บริเวณหมายเลข ๒ 

เหตุผลในการขอแกไข จากการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
จังหวัดสกลนคร มีความตองการใหปรับลดขนาดพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่กําหนดไวเดิม 
เนื่องจากไดมีการปรับแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหสามารถประกอบ
กิจการบางประเภทเพิ่มขึ้นไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
บริเวณหมายเลข ๒ โดยไดมีการปรับแกไขตามขอคิดเห็นของคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมซ่ึงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา ตั้งอยูตําบลเด่ือศรีคันไชย มีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๗๐๐ ไร
สามารถรองรับคนงานไดประมาณ ๕๓,๐๐๐ คน หรือ ๓๕๓ โรงงาน (ตามเกณฑ
และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ คนงาน ๑๒ คนตอพ้ืนที่โรงงาน ๑ ไร 
แรงงาน ๑๕๐ คน ตอโรงงาน โดยเพ่ิมพ้ืนที่ถนนและบริการสาธารณะภายใน 
อีกรอยละ ๓๐ และเพ่ิมพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบเพ่ือลดผลกระทบ) ที่ดินบริเวณดังกลาว
ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ ซึ่งอยูหางจาก
จุดตัดของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ 
ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ เปนระยะทาง ๑๐.๗ กิโลเมตร 
หางจากยานชุมชนเด่ือศรีคันไชย ๔ กิโลเมตร และยานศูนยกลางชุมชนพังโคน 
๑๐ กิโลเมตร และอยูหางจากลําหวยปลาหาง ๔.๖ กิโลเมตร โดยมีการปรับปรุง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ไมเปนมลพิษ 
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ในปจจุบัน ดังนี้ 

“ขอ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคาใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการประกอบอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรื ออุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตร คลังสินคา การอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง 

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ 
๗ (๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๙๑ (๒) และ ๙๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๗ (๑) (๒), ๕๘ (๒) (๕) (๖), 
๕๙, ๖๐ และ ๘๘ (ยกเวนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานชีวภาพ) ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา” 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไป ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข ๒  
โดยปรับปรุงขอกําหนดเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ในปจจุบัน 
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โล งเพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการ
โรงงานมีกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม และที่คลังสินคา  
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ทีด่ินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ เสนทแยงสีเขียว) 
และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปน 
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน มีประเด็นยอย  
๙ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ขอเพ่ิมเติมและปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และ 
ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

๓.๑.๑ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในท่ีดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) 

ขอเพ่ิมเติมจากขอกําหนดเดิม 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ในบางชุมชนของจังหวัดสกลนคร 
เปนชุมชนเกษตรและยังคงมีการประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก จึงมีความตองการ
เลี้ยงสัตวเพ่ือการคา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอปรับปรุงจากขอกําหนดเดิม 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวของกับเกษตรกรรม 

การอยูอาศัยที่มิใชอาคารขนาดใหญพาณิชยกรรมท่ีมิใชอาคารขนาดใหญ สถาบัน
ราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม

การอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดสกลนครมีความตองการ 
เปดโอกาสและสงเสริมใหมีการลงทุนในดานตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาเมือง ประกอบ
กับชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน จากการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและการขยายตัวทางด านเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล และการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น จึงได
กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ไวเพ่ือรองรับ
การขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกลาว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๑.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ขอปรับปรุงจากขอกําหนดเดิม 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม

การอยูอาศัยที่มิใชอาคารขนาดใหญ สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม 

สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอม” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการรองรับการพัฒนาดานที่อยูอาศัย
และดานพาณิชยกรรมจากการขยายตัวของชุมชน และจํากัดการขยายตัว 
จากกิจกรรมดังกลาว ไมใหขยายตัวไปถึงพ้ืนที่อนุรักษ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 

๓.๒.๑ ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูง 

ไมเกิน ๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ 
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
หาสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข ๑.๖ และหมายเลข ๑.๘  

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน 
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความยืดหยุน และสอดคลองกับแนวทาง 
การพัฒนาในปจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนสวางแดนดินและชุมชนพังโคนเปนเมือง 
ที่มีบทบาทเปนศูนยกลางลําดับที่สอง ที่มีหนาที่ใหบริการดานการคา การบริการ
ใหกับอําเภอขางเคียง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูง 

ไมเกิน ๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ 
โทรทัศนหรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

(๒) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
เจ็ดสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากขึ้น โดยจะควบคุม

เฉพาะกิจกรรมตามขอหามเทานั้น 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากกิจกรรม
บางประเภท โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ ซึ่งจะถูกควบคุมหากเปนอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญจะไมสามารถทําไดในที่ดินประเภทนี้ (ทั้งจังหวัดจะประกอบโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเขาขายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญไมไดเลย) เพ่ือไมใหเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาจึงเปดโอกาสใหกิจกรรมบางประเภท (กิจการอ่ืนในการใช
ประโยชนที่ดิน) ที่เขาขายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญสามารถดําเนินการได 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ดังนั้น จึงขอใหยกเวนการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม จํานวน ๑๐ ประเภท หรือชนิด ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ ๒ (๒) (๕), 
๘ (๑), ๙ (๑) (๒) (๔), ๔๓ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะปุยหมักและปุยอินทรีย) และ ๕๕ 
และการประกอบกิจการประเภทคลังสินคา 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม หรือพ้ืนที่ที่โลงเพ่ือนันทนาการและ 

สิ่งแวดลอม และพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืน ๆ  ที่ไมมีผลกระทบกับชุมชน 
ซึ่งไดกําหนดและอนุญาตใหสามารถมีเตาเผาขยะในพ้ืนที่ได ดังนั้น เพ่ือไมใหพลังงาน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ไดจากเตาเผาขยะดังกลาวทิ้งไปโดยเปลาประโยชนจึงอยากจะใหมีโรงงานไฟฟา 
ที่ไดพลังงานจากเตาเผาขยะดังกลาวสามารถดําเนินการไดดวย นอกเหนือจาก
โรงงานไฟฟาที่ไดอนุญาตใหสรางได เชน โรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวภาพ 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน 

เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
จํานวน ๑๐ ประเภทหรือชนิด ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ ๒ (๒) 
(๕), ๘ (๑), ๙ (๑) (๒) (๔), ๔๓ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะปุยหมักและ
ปุยอินทรีย) และ ๕๕ และการประกอบกิจการประเภทคลังสินคา 
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมือง เพื่อพิจารณาดานผังเมือง 

๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูง 

ไมเกิน ๖ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ 
โทรทัศน หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
แปดสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากจังหวัดสกลนครมีความตองการเปด

โอกาสและสงเสริมการลงทุนในดานตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาเมือง ประกอบกับ
ชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นจึงกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรมไวเพ่ือรองรับการขยายตัวจาก 
การพัฒนาเมืองดังกลาว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๔ ที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 

๖ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ โทรทัศน 
หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

(๒) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
แปดสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
เหตุผลในการขอแกไข เปดใหผู ประกอบการสามารถประกอบกิจการ 

ที่สามารถสงเสริมดานการทองเที่ยวและกิจการโรงงานขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับ 
การเล้ียงสัตว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่ โลง 
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอปรับปรุงและเพ่ิมขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก 

๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัย ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒ 
(๒) โรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๓๘, ๔๘ (๒) (๓) (๑๑) (๑๒),

๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๑, ๕๒, ๕๗, ๕๘ (๒) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๘๘ (เวนแต
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย) และ ๑๐๑ (เวนแต
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน) 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม 
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ 
๗ (๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๙๑ (๒) และ ๙๒ 

(๒) โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๗ (๑) (๒), ๕๘ (๒) (๕) 
(๖), ๕๙, ๖๐ และ ๘๘ (ยกเวนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานชีวภาพ) 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปนมลพิษ 
ตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและ
เสนทแยงสีมวง) ตามที่เสนอ และใหยกเวนโรงงานประเภท ๘๘ 
ทีผ่ลิตพลังงานไฟฟาจากขยะชุมชนเพิ่มเติม 

๓.๓.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวง
นี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ 
๗ (๑) (๔), ๙๑ (๒) และ ๙๒ 

(๒) โรงงานลําดับที่ ๓๘, ๔๘ (๒) (๓) (๑๑) (๑๒), ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), 
๕๒ (๒) (๓), ๕๗ (๑) (๒), ๕๘ (๒) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๘๘ (เวนแตโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวภาพ) และ ๑๐๑ (ยกเวน
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานเผาของเสียรวมของชุมชน) 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม 
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอและใหยกเวนโรงงานประเภท ๘๘ ที่ผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากชีวมวล และขยะชุมชนเพิ่มเติม 

๓.๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

.ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๒) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒ 
(๓) โรงงานลําดับที่ ๗ (๓) (๕), ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๖), ๓๘, ๔๘ (๑) 

(๒) (๓) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒), ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๑, ๕๒, ๕๗ (๑) 
(๒), ๕๘ (๒) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๘๘ (เวนแตโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 
และพลังงานแสงอาทิตย) และ ๑๐๑ 

(๔) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบ
และเสนทแยงสีขาว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) โรงงานลําดับที่ ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๖), ๓๘, ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) 
(๘) (๑๑) (๑๒), ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๑, ๕๒, ๕๗ (๑) (๒), ๕๘ (๒) (๕) (๖), 
๕๙, ๖๐, ๘๘ (ยกเวนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม และพลังงาน
แสงอาทิตย) และ ๑๐๑ (ยกเวนโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน) 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธี 
การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปน
ตอพ้ืนที่ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง
เพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน 
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๔ ขอยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการกําจัดสารพิษ 
และวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายในการใชประโยชนที่ดิน ๒ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยง 
สีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลอยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการกําจัดสารพิษและวัตถุอันตราย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย ในการใชประโยชนที่ดิน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทที่โลง เพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการ
กําจัดสารพิษและวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตรายในการใชประโยชนที่ดิน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน 
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอเพ่ิมขอกําหนดประเภทขอหามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข ไมตองการสงเสริมใหมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่เพ่ือการเล้ียงสัตว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดประเภทขอหามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบให เพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามจัดสรรท่ีดิน 

เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการการเลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัย ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและรองรับการพัฒนา 
ดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ ยวกับ 
การจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย ในการใชประโยชนที่ดิน 
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว)ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและ 
เสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและรองรับการพัฒนา 
ดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดนิประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ 
การจัดสรรท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน 
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทท่ีโล ง 
เพื่อนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๘ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภท 
หองชุด อาคารชุด ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๓.๘.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ยกเวนบริเวณท่ีหางจากเขตท่ีดินประเภทชุมชนไมเกิน ๓,๐๐๐ เมตร 
๓.๘.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ

และเสนทแยงสีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม  
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 

อยูอาศัยรวม ยกเวนบริเวณท่ีหางจากเขตท่ีดินประเภทชุมชนไมเกิน ๑,๐๐๐ เมตร 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดสกลนครมีความตองการ

เปดโอกาสและสงเสริมใหมีการลงทุนในดานตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนาเมือง 
ประกอบกับชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด ดังนั้น จึงได
กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท หองชุด อาคารชุด หอพัก และอาคาร 
ที่อยูอาศัยรวม ไวเพ่ือรองรับการขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกลาว 

๓.๘.๓ ที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก ยกเวนบริเวณ 

ที่ขนานกับริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ ระยะทางไมเกิน ๕๐๐ เมตร 
เหตุผลในการขอแกไข เปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถพัฒนาพ้ืนที่ 

ที่อยูอาศัยเพ่ือรองรับการทองเท่ียวและการขยายตัวจากการพัฒนาเมือง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภท
หองชุด อาคารชุด ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยู
อาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาว  มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และท่ีดิน
ประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการการเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 

ขอเพ่ิมเติมจากขอกําหนดเดิม 
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม การทองเท่ียวหรือเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยที่มีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร 
การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการเทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
ที่ ดินประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเปนเจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การอยูอาศัย การทองเท่ียวหรือเก่ียวของกับ 
การทองเท่ียว เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตว

ปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพ่ือการคา 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ 
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
(๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
(๘) สนามแขงรถ 
(๙) สนามแขงมา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๑๐) สนามยิงปน 
(๑๑) สนามกอลฟ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนที่ดินที่อยูในบริเวณริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ํายาม 
ลําหวยปลาหาง ลําน้ําอูน ลําน้ําก่ํา ลําน้ําพุง อางเก็บน้ําน้ําอูน อางเก็บน้ําน้ําพุง 
และหนองหาร ในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร และริมฝงหวยเสาขวัญ และ 
หวยสองคอน ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร จึงตองการเพ่ิมความยืดหยุน 
ใหสามารถการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และการประกอบพาณิชยกรรมได 
แตไมสงเสริมใหมีการขยายตัวทางดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม และไมสงเสริม
ใหมีการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคาในบริเวณรอบแหลงน้ําเพ่ือเปนการอนุรักษแหลงน้ํา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) ตามที่เสนอ 

๓.๑๐ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอเพ่ิมเติมจากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่ งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม และไซโลเก็บผลผลิต 
ทางการเกษตร หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรที่ดินที่มีความสูง
ของอาคารไมเกิน ๖ เมตร การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด เวนแตโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ  
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด และขนาดพ้ืนที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
เทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย

กฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๔) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
เหตุผลในการขอแกไข ตองการเพ่ิมความยืดหยุนใหสามารถทําการกอสราง 

ที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และการประกอบพาณิชยกรรมได แตไมสงเสริมใหมี 
การขยายตัวทางดานท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
ดานผังเมืองใหเพ่ิมขอหามการอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง 

๓.๑๑ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคาร
โดยรอบเขตโบราณสถาน ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 

๓.๑๑.๑ ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอเพ่ิมเติมในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารท่ีมีความสูงเกิน 

๑๒ เมตร ใหมีระยะหางบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาว 
ถึงขอบนอกสุดของอาคารท่ีขออนุญาต การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือเปนการอนุรักษโบราณสถาน และสงเสริมภูมิทัศน
ใหแกแหลงทองเท่ียว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเขต
โบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

 

  



- 33 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๑๑.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ขอเพ่ิมเติมในขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารท่ีมีความสูงเกิน 

๑๐ เมตร ใหมีระยะหางบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาว 
ถึงขอบนอกสุดของอาคารท่ีขออนุญาต การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเขต
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๑๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบ
เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 

๓.๑๒.๑ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ในอาคารท่ีมีความสูงเกินกวา 

๖ เมตร ใหมีระยะหางจากปริมณฑลโดยรอบเขตโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ และวัดคําประมง ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัด
จากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัด
จากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”. 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารท่ีมีความสูงเกิน 

๑๐ เมตร ใหมีระยะหางบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาวถึงขอบนอกสุด
ของอาคารท่ีขออนุญาต การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
อาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร” 

เหตุผลในการขอแกไข แกไขใหสอดคลองกับประกาศกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพ่ือประโยชน 
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเขต
โบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถาน ท่ีขึ้ นทะเ บียน 
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๑๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารท่ีมีความสูงเกินกวา 

๖ เมตร ใหมีระยะหางจากปริมณฑลโดยรอบเขตโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
และวัดปาภูดินแดง วัดปาอุดมสมพร พระธาตุศรีมงคล วัดนิพพานธนพลาราม 
วัดไตรสิกขา - ธรรมลตาราม ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร การวัดความสูงของอาคาร 
ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา 
ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารท่ีมีความสูงเกิน 

๑๐ เมตร ใหมีระยะหางบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไมนอยกวา
๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาวถึงขอบนอกสุดของอาคาร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ขออนุญาต การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางอาคาร 
ถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร” 

เหตุผลในการขอแกไข แกไขใหสอดคลองกับประกาศกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพ่ือประโยชน 
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบ
เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง 
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 
วาดวยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ 
สถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๓ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 

๓.๑๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เพ่ือให
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลวในการใชประโยชนที ่ด ิน
ประเภทชุมชน(สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการการเลี้ยงสัตว และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เพ่ือให
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการ
กาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทท่ีโลง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เพ่ือใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ 

๓.๑๓.๒ ขอยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง และการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในอําเภอวานรนิวาส 
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอพังโคน 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือตองการเปดโอกาสใหมีการลงทุนในการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง และการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในอําเภอวานรนิวาส 
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอพังโคน 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง และการประกอบกิจการ
กาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในอําเภอวานรนิวาส 
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอพังโคน ตามที่เสนอ 

๓.๑๔ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนาน 
ริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก 

(๑) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ ใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ” 
(๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี – 

นครพนม) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๘ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๐๗ เริ่มตนจากบริเวณท่ีแยกออกมาจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๒๒ (วานรนิวาส) จนมาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๐๙๔ (บานเชื่อม) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๕ เร่ิมตนจากบริเวณที่แยก
ออกมาจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (สูงเนิน) จนมาบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๙๔ (สี่แยกบานอากาศ) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวง
ไมนอยกวา ๑๒ เมตร การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ 
บริเวณหมายเลข ๓.๖ ในเขตชุมชน เริ่มตนจากบริเวณที่อยูหางจากฝงตะวันออก
ของลําหวยผักสะไหล เปนระยะทาง ๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ (สกลนคร - นาแก) จนไปบรรจบกับบริเวณ 
ที่อยูห างจากฝ งตะวันตกของลําหวยชั้น เปนระยะทาง ๒๐ เมตร ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๖ เมตร บริเวณนอกเขตชุมชน 
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินไมนอยกวา ๑๒ เมตร ” 

(๓) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ 
เสนทแยงสีเขียว) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ ทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๒๐๙๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๙๔ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๙๖ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๑๗๗ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘๕ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๓๙ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๖ ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๓๕๕ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๘ ใหมีที่ ว าง 
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินไมนอยกวา ๑๖ เมตร การใชประโยชนที่ดิน 
ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ บริเวณหมายเลข ๔.๕ ในเขตชุมชนเร่ิมตน 
จากบริเวณที่อยูหางจากฝงตะวันออกของลําหวยผักสะไหลเปนระยะทาง ๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ (สกลนคร - นาแก)
จนไปบรรจบกับบริเวณที่อยูหางจากฝงตะวันตกของลําหวยชั้นเปนระยะทาง ๒๐ เมตร
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินไมนอยกวา ๖ เมตร บริเวณนอกเขต
ชุมชน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๑๖ เมตร” 

(๔) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

 ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๘ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน 
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๕) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข ๒๒๗ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๙๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๒๑๘ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๘๐ ใหมีที่วางตามแนวขนาน 
ริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๑๖ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลพ้ืนที่วาง 
ตามแนวขนานริมเขตทาง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยง
สีขาว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกํ าหนดเก่ียวกับการควบคุมที่ ว า ง 
ตามแนวขนานริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๕ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีมวง) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
การเลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน 
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

๓.๑๕ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนาน 
ริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๗ ประเภท ไดแก 

(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ํายาม ลําหวยปลาหาง 

และหนองหาร ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา 
๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง ลําหวย หรือแหลงน้ํา

สาธารณะใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา  คลอง  
ลําหวย หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสราง 
เพ่ือการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

(๓) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ํายาม ลําน้ําก่ํา 

ลําน้ําพุง ลําน้ําอูน ลําหวยปลาหาง และหนองหาร ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสราง 
เพ่ือการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

(๔) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ําก่ํา ลําน้ําพุง ลําน้ําอูน

หวยเสาขวัญ หวยสองคอน ลําหวยปลาหาง หนองหาร และอางเก็บน้ํา น้ําอูน 
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร 
เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

(๕) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ําก่ํา ลําน้ําพุง 

ลําน้ํายาม ลํานํ้าอูน หวยเสาขวัญ หวยสองคอน ลําหวยปลาหาง หนองหาร อางเก็บน้ํา
น้ําอูน และอางเก็บน้ําน้ําพุง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 
ของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค” 

(๖) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําน้ําพุง ใหมีที่วางตามแนวขนาน 

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพ่ือการคมนาคมทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค” 

(๗) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม  
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ําพุง หวยเสาขวัญ 

อางเก็บน้ําน้ําพุง อางเก็บน้ําน้ําอูน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางนํ้า 
หรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแล 
อยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมฝง
แมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสี เขียว) ที่ดินประเภทที่ โล ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ที่ดินประเภทท่ีโลง
เพ่ือนันทนาการ การเล้ียงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบ
และเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ท่ีดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการการเลี้ยงสัตว 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและ
เสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ตามท่ีเสนอ 

 

3. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาต้ังแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดมีหนังสือขอใหจังหวัดที่ยังไมไดประกาศบังคับใช พิจารณาและใหความเห็น 
ตอกรณีประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนที่
ของจังหวัดและการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยใหมีขั้นตอนในการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.3 
หนา 52 - 66 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและเพ่ิมโอกาส 
ในการพัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบการกิจการอุตสาหกรรม 
มีกฎหมายในการควบคุมดูแล เพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญและอันตราย 
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม โดยปรับเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแทน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภท ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปน
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 
ไดแกที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน มีจํานวน 
๑๑ ประเด็น ดังนี้ 

๒.๑ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคาร ท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ 

เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทัศน หรือ
สัญญาณส่ือสารทุกชนิดการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินกอสราง
ถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง
ยอดผนังชั้นสูงสุด 

๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากบริเวณ ๑.๗, 

๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๓, ๑.๑๗, ๑.๒๐, ๑.๒๑ และ ๑.๒๒  ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญได” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากข้ึน และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใชประโยชน
ทีด่ินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่กําหนด 

ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคาร ที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร 

แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทัศน หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิดการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินกอสรางถึงพ้ืนดาดฟา 
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังชั้นสูงสุด 

๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือ 

ประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากข้ึน และสอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน  
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยใหแกไขเปนขอกําหนดใหม ดังนี้ “สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใช
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตประเภทหรือชนิดโรงงานใหดําเนินการ 
ไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ 
๙ (๑) (๒) (๖), ๑๑ (๓), ๑๔, ๓๔ (๑), ๕๒ (๓) และ ๘๘ (๒)” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว)โดยใหแกไขเปนขอกําหนดใหม ดังนี้ “สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ไดในอาคารไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตประเภท
หรือชนิดโรงงานใหดําเนินการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ ๙ (๑) (๒) (๖), 
๑๑ (๓), ๑๔, ๓๔ (๑), ๕๒ (๓) และ ๘๘ (๒)” ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่กําหนด 

ตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคาร ที่มีความสูงไมเกิน 

๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทัศน 
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิดการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินกอสราง
ถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง
ยอดผนังชั้นสูงสุด 

๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
โดยใหมีการแกไข ดังนี้ “สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการ
หรือประกอบกิจการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 

มติที่ประชุม ไม เห็นชอบใหปรับปรุ งขอกําหนดการใชประโยชนที่ ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) โดยใหมีการแกไข ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนใหดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ”ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๑.๔ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอยกเลิกขอกําหนด 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่กําหนด 

ตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน 

๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทัศน
หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพ้ืนดิน 
ที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสราง
ถึงยอดผนังช้ันสูงสุด 

๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน โดยควบคุมเฉพาะกิจกรรมตามขอหามเทานั้น 
เน่ืองจากมีที่ดินของเอกชนในการใชประโยชนที่ดินประเภทน้ีจึงตองการปรับ
ขอกําหนดใหมีความยืดหยุนมากขึ้นและกระตุนการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ตามที่เสนอ 

๒.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒ 
(๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม

การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวย
โรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่  
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีอนุญาตใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ
เสนทแยงสีเขียว) หากหามโรงงานทุกจําพวกจะสงผลกระทบพ้ืนที่เปนอันมากทําให
พ้ืนที่ทั้ง ๓ อําเภอ ไมสามารถดําเนินการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไดเลย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใหบริการ 
ตอชุมชน จึงขอใหพิจารณาเพ่ิมประเภทโรงงานท่ีสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่  
โดยใหกําหนดประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถดําเนินการได ซึ่งพิจารณาจากการกําหนด
ประเภทอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ 
เร่ือง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

  



- 46 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่อง การกําหนดประเภท หรือชนิดของโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรม
บริการหรืออุตสาหกรรมท่ีใหบริการแกชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกําหนดใหสามารถ
ประกอบกิจการโรงงานไดจํานวน ๕๖ ประเภท/ชนิดโรงงานจากบัญชีประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมด ๓๑๑ ประเภท/ชนิดโรงงาน ไดแก โรงงาน ลําดับที่ ๒ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑), ๔ (๑) (๒) (๔) (๖) (๗), ๕ (๑), ๖ (๑) (๒) (๕), ๘ 
(๑) (๒), ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๑๒ (๖) (๗) (๘), ๑๓ (๘), ๑๔, ๒๐ (๑), ๓๔ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๔๓ (๑) (๒), ๕๑, ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๗๗ (๑) (๒), ๘๘ 
เฉพาะโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยพลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ, 
๘๙, ๙๐, ๙๒, ๙๕ (๑) (๒) (๓) (๔) และ ๑๐๑ เฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดหามโรงงานทุกประเภทหรือ
ชนิดโรงงาน ในท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) แตใหกําหนดเฉพาะ
อุตสาหกรรมหลักที่มีผลกระทบรุนแรง และโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ไมมีระบบควบคุมมลพิษ 

๒.๓ ขอยกเลิกขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยและประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและรองรับการพัฒนา 
ดานการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ปจจุบันจังหวัดกาฬสินธุมีการขยายตัวของเมืองสูง 
ดังนั้น จึงตองการสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาดานการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 
นอกจากน้ีในพ้ืนที่บริเวณการใชประโยชนดังนั้น จึงตองการสงเสริมและเพ่ิมโอกาส 
ในการพัฒนาดานการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ปจจุบันเปนพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลที่ไดยกฐานะเปนเทศบาลแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยและประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
แตใหกําหนดยกเลิกขอหามในบางบริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๓.๙, ๓.๑๑ และ 
๓.๑๓ ซึ่งเปนพ้ืนที่รองรับชุมชนเมืองที่มีอยูเดิม ซึ่งมีความตองการในดานที่พักอาศัย
และกิจกรรมบริการชุมชน โดยมีพ้ืนที่รวมทั้ง ๓ บริเวณ ๕๓๕,๘๙๙ ไร 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และประกอบพาณิชยกรรมในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แตใหกําหนดยกเลิกขอหาม
ในบางบริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๓.๙, ๓.๑๑ และ ๓.๑๓ 
ซึ่งเปนพื้นที่รองรับชุมชนเมืองที่มีอยูเดิม ซึ่งมีความตองการ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในดานที่พักอาศัยและกิจกรรมบริการชุมชน โดยมีพื้นที่
รวมท้ัง ๓ บริเวณ ๕๓๕,๘๙๙ ไร ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๒.๔ ขอยกเลิกขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการไซโลผลิตผลทางการเกษตร 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเปนผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทครอบคลุมพ้ืนที่
ขนาดใหญ การหามกิจกรรมบางประเภทจะมุงเนนกิจกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นและ 
อาจสงผลกระทบตอพ้ืนที่ (จะไมละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน)
การยกเลิกการหามกิจกรรมบางประเภทเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชน โดยพิจารณาปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและกิจกรรมในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการไซโลผลิตผลทางการเกษตร
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการไซโล
ผลิตผลทางการเกษตร ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒.๕ ขอยกเลิกขอหามเก่ียวกับการกําจัดมูลฝอย ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันมีการขยายตัวของประชากรสูงขึ้น ทําให
มีปริมาณขยะมากขึ้น ดังนั้น จึงไดกําหนดใหสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
ไดในพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินดังกลาวได เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเก่ียวกับการกําจัดมูลฝอยในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดิน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๖ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 

๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอกําหนดเดิม 
“เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา 

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“เลี้ยงงู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา

เพ่ือการคา” โดยจะหามเฉพาะสัตวบางชนิดที่อาจสรางเหตุเดือดรอนรําคาญใหแกประชาชน 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการปศุสัตวและเกษตรกรรมอยู 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยใหคงขอหามไวตามเดิม เนื่องจากบริเวณ
ชุมชนไมควรมีกิจการดานปศุสัตวขนาดใหญหรือเพ่ือการคาที่อาจกอเหตุรําคาญ
และสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในชุมชน 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวเพื่อการคา 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยใหคง 
ขอหามไวตามเดิม เนื่องจากบริเวณชุมชนไมควรมีกิจการ 
ดานปศุสัตวขนาดใหญหรือเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญ 
และสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในชุมชน ตามท่ีเสนอ 

๒) ท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) 
ขอยกเลิกขอหาม 
“เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการปศุสัตวและเกษตรกรรมอยู 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเก่ียวกับการเล้ียงสัตวเพ่ือการคา ในที่ดินประเภท
อนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) 

 

  



- 49 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา
ในที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ําตาลออน) ตามที่เสนอ 

๒.๗ ขอเพ่ิมขอกําหนดในที่ดินเอกชนในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอหนอง
กุ งศรี  อํ า เภอห วย เม็ก  ในการใชประ โยชนที่ ดินประเภทอนุรักษป า ไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอเพ่ิมขอความ 
“ที่ดินประเภทน้ีในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอหนองกุงศรี อําเภอหวยเม็ก 

นอกจากการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดไวในวรรคสองแลว ใหใชประโยชนที่ดิน
เพ่ือคลังน้ํามัน สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันลักษณะท่ี ๑ สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน
ลักษณะท่ี ๒ สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันลักษณะท่ี ๓ สถานีบริการนํ้ามันประเภท ก 
สถานีบริการนํ้ามันประเภท ข สถานีบริการนํ้ามันประเภท ค สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ง สถานีบริการนํ้ามันประเภท จ สถานีบริการนํ้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีโครงการศึกษาหาแหลงน้ํามันในพ้ืนที่
อนุรักษปาไม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ ไมเห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดในที่ดินเอกชนในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอหนองกุงศรี 
อําเภอหวยเม็ก ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรั กษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) เนื่องจากตองการควบคุมกิจการคลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บ
รักษาน้ํามันไมใหรุกล้ําพ้ืนที่ปาไมที่ควรสงวนรักษาไว 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดในที่ดินเอกชนในเขตอําเภอ 
ทาคันโท อําเภอหนองกุงศรี อําเภอหวยเม็ก ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสน
ทแยงสีขาว) เนื่องจากตองการควบคุมกิจการคลังน้ํามัน
และสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันไมใหรุกล้ําพื้นที่ปาไมที่ควร
สงวนรักษาไว ตามที่เสนอ 

๒.๘ ขอปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
และกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 จากขอกําหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานท่ีที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาต 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

(๓) สถานท่ีบรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับ
กาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความ
รวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซสถานที่ ใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๒) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนาย 
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท

โรงบรรจุสถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและกิจการ
กาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงและกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) 

๒.๙ ขอปรับปรุงและเพ่ิมขอกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใหใชประโยชนที่ ดิน 
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที ่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการใชประโยชนที ่ดิน 
จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 จากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ซ่ึงเปนที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ใหใชที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทน้ีใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับขอกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใหใชประโยชน

ที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงและเพ่ิมขอกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใหใชประโยชนที่ดิน 
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงและเพ่ิมขอกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใหใช
ประโยชน ที่ ดิ นตามกฎหมายว าด วยการปฏิ รู ปที่ ดิ น 
เพื่อเกษตรกรรมในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๒.๑๐ ขอยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมเขตทาง ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมเขตทาง ในการใชประโยชน
ที่ดินจํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมเขตทาง 

ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) ตามที่เสนอ 

๒.๑๑ ขอยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) 

ยกเลิกขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมและขนสง 
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลอยูแลว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและ 
เสนทแยงสีขาว) และท่ีดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ําตาลออน) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมฝงแมน้ํา คลอง 
หรือแหลงน้ําธรรมชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๗ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ท่ีดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) และท่ีดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) ตามที่เสนอ 

 

4. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย เร่ิมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาต้ังแตป ๒๕๔๗ จากการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติใหถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. .... กอนประกาศใชบังคับ และคณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน 
๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑.๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ดังนี้ 
๑.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยปรับตามแนวเขตเทศบาล 

ที่เพ่ิมข้ึน 
เหตุผลในการขอแกไข ปรับตามแนวเขตเทศบาลที่เพ่ิมข้ึน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยปรับ 
ตามแนวเขตเทศบาลที่เพ่ิมขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) โดยปรับตามแนวเขตเทศบาลที่เพิ่มข้ึน ตามที่เสนอ 

๑.๑.๒ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ 
โดยปรับใหสอดคลองกับเขตรางผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเมืองบุรีรัมยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
สงผลตอแนวโนมของการขยายตัวของเมืองมีมากกวาที่กําหนดไว โดยมีการกอสราง
ศูนยราชการจังหวัดบุรีรัมยแหงใหม มีพ้ืนที่ประมาณ ๓.๘ ตารางกิโลเมตร (๒,๔๐๐ ไร) 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕
8 
วาระท่ี ๓.1.4 
หนา 67 - 85 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เร่ิมกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยูหางจากศาลากลางจังหวัดเดิมประมาณ ๖ กิโลเมตร 
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบในอนาคต อีกทั้ง มีการกอสรางสนามกีฬา 
นิวไอโมบายสเตเดียม ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยยูไนเต็ด พ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐ ไร 
และมีการกอสรางสนามแขงรถชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ใกลบริเวณสนามกีฬา
นิวไอโมบายสเตเดียม พ้ืนที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร รองรับการแขงขันรถยนตทางเรียบ
และรถจักรยานยนตทางเรียบทุกรายการ มีระยะทางรวม ๔.๕๕๔ กิโลเมตร พรอมดวย
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน โรงแรม และอัฒจรรย เปนตน และคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมือง ไดมีมติการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให 
ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมยขยายเขตผังครอบคลุมพ้ืนที่ อปท. จํานวน ๑๑ แหง มีพ้ืนที่
ประมาณ ๓๙๘ ตร.กม. ตามท่ีคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมยเสนอ 
และเห็นชอบปรับตามแนวเขตรางผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมยที่ขยายปจจุบัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ โดยปรับให
สอดคลองกับเขตรางผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย ตามที่เสนอ 

๑.๑.๓ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๗ และ ๑.๓๗ ใหเปนไปตามเขตเทศบาล 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการกําหนดเขตพ้ืนที่ประเภทชุมชน  
(สีชมพู) เดิมกําหนดตามเขตที่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน 
ลําปลายมาศและผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย แตในปจจุบันไดยกเลิกการวางผัง
ไปแลว จึงขอปรับเขตการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เพ่ือควบคุม
การใชประโยชนที่ดินตามแนวเขตเทศบาล 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๗ และ ๑.๓๗ ใหเปนไปตามเขตเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๗ และ ๑.๓๗ ใหเปนไปตาม 
เขตเทศบาลตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัด ไดทําการศึกษา 
ความเหมาะสมพ้ืนที่ดังกลาว เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้งเปนเขตนิคม
อุตสาหกรรมบุรีรัมยซ่ึงต้ังอยู ณ บรเิวณตาํบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ โดยปรับตําแหนงที่ตั้ง 
และแนวเขตใหถูกตองและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ไดศึกษาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง ไมเห็นชอบใหปรับปรุง
การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ 
เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่สาธารณประโยชนของรัฐโดยใหไปศึกษาหาพ้ืนที่ 
ที่ เหมาะสมในการกําหนดเปนพ้ืนที่ การใชประโยชนที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
และคลังสินคา และใหนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาตอไป 

ผลการดําเนินการ 
๑. เนื่องจากพ้ืนที่ที่อุตสาหกรรมกําหนดไว เปนพ้ืนที่จากผลการศึกษา 

การจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย ซึ่งเปนพ้ืนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชรวมกัน และไมไดกําหนดไวในพ้ืนที่อ่ืน 

๒. จากการประสานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแจงวา ไมได  
มีการศึกษาหาพ้ืนที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน นอกเหนือจากพ้ืนที่  
ที่กําหนดไวในรางผังเมืองรวมจังหวัด 

๓. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไดเปดโอกาสใหสามารถทําไดในอุตสาหกรรมหลัก
ของจังหวัดบุรีรัมย เชน อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทแปรรูปขั้นตน 
เชน โรงสีขาว โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานมันเสน โรงงานนํ้าตาล เปนตน 
รวมทั้งอุตสาหกรรมรอง ไดแก อุตสาหกรรมท่ัวไป เชน โรงงานผลิตพลังงานจาก
ไฟฟาแสงอาทิตย โรงงานแปรรูปยางพารา อูซอมรถ การซอมแซมเครื่องมือเกษตร 
เปนตน สามารถรองรับตอการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมในปจจุบันได 

ดังนั้น จึงขอยกเลิกและไมกําหนดพ้ืนที่ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ในผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ โดยปรับแนวเขต 
ใหถูกตองครอบคลุมพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนดให
จัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม โดยใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบุรีรัมย ไปตรวจสอบกับมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจะไดกําหนด
ขอบเขตใหชัดเจนแลวรายงานใหคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบ
ตอไป 

๑.๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เปลี่ยนแปลงตามสภาพของพ้ืนที่มีการขยายตัว
ของชุมชน ในเขตบริเวณพ้ืนที่ที่เปนองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบให เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูล
ของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติใหถูกตอง 
ตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม 
เขตอุทยานแหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไม 
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา 
และเพ่ิมโอกาสการลงทุนดานอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มีกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอน
รําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปน 
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๓ ประเด็น 
ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่กําหนด 

ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารท่ีไมใชอาคารขนาดใหญ

หรืออาคารสูงแตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ  
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

(๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหนําที่วางดังกลาว
จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม เพ่ือเปนแนวกันชนโดยรอบไมนอยกวารอยละ ๔๐” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตโรงงาน 
ตามประเภท ชนิดและจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมมีผลบังคับใชรวมถึงโรงงานที่ไดรับอนุญาตภายหลัง
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับที่มีประเภท ชนิดและจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
ซึ่งเคยขออนุญาตไวกอนผังเมืองรวมน้ีมีผลใชบังคับ” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนาในปจจุบัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยใหมีการกําหนดประเภทโรงงานที่ยกเวนให 
ดังตอไปน้ี (๓) ยกเวน ใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน จํานวน ๖ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานลําดับที่ ๓ (๑), ๔ (๖), ๙ (๑) 
(๒), ๑๑ (๓) และ ๖๐ (๑)  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยใหมีการกําหนดประเภทโรงงานท่ียกเวนใหประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จํานวน 
๖ ประเภท หรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานลําดับที่ ๓ (๑), ๔ (๖), 
๙ (๑) (๒), ๑๑ (๓) และ ๖๐ (๑) ตามมติกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารท่ีไมใชอาคารขนาดใหญ 

หรืออาคารสูงแตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ โทรทัศน
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  

(๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเ พ่ือกิจการอ่ืน ใหดําเนินการ 

หรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคลอง 

กับแนวทางการพัฒนาในปจจุบัน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีกําหนด 

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารท่ีไมใชอาคารขนาดใหญ

หรืออาคารสูง แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ  
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 

(๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหนําที่วาง
ดังกลาวจัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม เพ่ือเปนแนวกันชนโดยรอบไมนอยกวา 
รอยละ ๓๐” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือ

ประกอบกิจการไดในอาคาร ท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตโรงงานตาม
ประเภท ชนิด และจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช รวมถึงโรงงานที่ไดรับอนุญาตภายหลัง
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับที่มีประเภท ชนิดและจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
ซึ่งเคยขออนุญาตไวกอน ผังเมืองรวมน้ีมีผลใชบังคับ” 

เหตุผลในการขอแก ไข เพ่ือส งเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน 
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนาในปจจุบัน  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ื อกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยใหมีการกําหนด
ประเภทโรงงานที่ยกเวนให ดังตอไปนี้ (๓) ยกเวนใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จํานวน ๗ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานลําดับที่ ๓ 
(๑), ๔ (๖), ๙ (๑) (๒), ๑๑ (๓), ๖๐ (๑) และ ๘๘ ยกเวนการผลิตจากถานหินและนิวเคลียร 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) โดยใหมีการกําหนดประเภทโรงงาน 
ที่ยกเวนใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน จํานวน ๗ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงาน
ลําดับที่ ๓ (๑), ๔ (๖), ๙ (๑) (๒), ๑๑ (๓), ๖๐ (๑) และ ๘๘ ยกเวน
การผลิตจากถานหิน และนิวเคลียร ตามมติกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ดานผังเมือง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ 
๘๙ และโรงงานลําดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่  
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๗ 
(๑) (๔), ๘๙,๙๑ (๒) และ ๙๒ 

(๒) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต 
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายวาดวย
โรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม โดยจะกําหนด
หามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเส่ียงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผลกระทบตอพ้ืนที่
โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรมในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
บุรีรัมย มีความตองการใหยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
เพ่ือเปดโอกาสใหธุรกิจขนาดเล็ก (SME) สามารถรวมกลุมเพ่ือจะดําเนินการจัดสรร
อุตสาหกรรม ภายใตระบบควบคุมที่ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตอง 
ขอยกเลิกขอหามการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนด

เกี่ยวกับขอหามการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ดานผัง เมือง  มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ไมเห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนด
เก่ียวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากจังหวัดไดเตรียมพ้ืนที่รองรับ 
การจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมไวแลว  

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 
เนื่องจากจังหวัดไดเตรียมพื้นที่รองรับการจัดสรรที่ดิน 
เพื่ออุตสาหกรรมไวแลว  

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย
และประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอปรับปรุงขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย” 
“(๘) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๗) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการอยูอาศัย เวนแต บานเดี่ยวที่มี

ขนาดแปลงต้ังแต ๑๐๐ ตารางวา และไมเกิน ๕๐ แปลง” 
“(๘) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่งของ 

การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยและมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละหาของพ้ืนที่ทั้งโครงการทั้งหมด” 
เหตุผลในการขอแกไข ในการกําหนดขอหามการจัดสรรที่ดินในท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) นั้น เพ่ือตองการควบคุมการกระจายตัว
ในการประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เพ่ือไมใหกิจกรรมดังกลาวเขา
ไปในบริเวณที่ไมมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ อาจสงผลถึงปริมาณน้ําที่ใช  
ในการเกษตรไมเพียงพอ รวมทั้งปองกันการกอตัวของที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนน
มากเขาไปบุกรุกพ้ืนที่เกษตรกรรม แตในปจจุบันมีแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรที่อาศัยในชุมชน ที่ซึ่งถูกกําหนดอยูในพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินดังกลาว 
จึงเปนเหตุผลในการปรับขอกําหนดประเภทขอหามใหมีความยืดหยุนใหสามารถ
ดําเนินการได เพ่ือตอบสนองความตองการที่ พักอาศัย โดยกําหนดเงื่อนไข 
การประกอบกิจการดังกลาวไว เพ่ือเปนที่อยูอาศัยที่มีสภาพแวดลอมที่ดี ไมใช
กระจุกตัวหนาแนน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
และประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับที่ดินของเอกชนเปนเจาของหรือมีสิทธิ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการอยูอาศัยประเภท 
บานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรที่ดินโดยมีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร และขนาด
พ้ืนที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร เทานั้น” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม 
การอยูอาศัยการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 
และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๓) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 

อยูอาศัยรวม 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงวนรักษาพ้ืนที่ปาไม รวมทั้ง

ตองการควบคุมการกระจายตัวในการประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย
เพ่ือไมใหกิจกรรมดังกลาวเขาไปในบริเวณที่ไมมีระบบสาธารณูปโภค และเพ่ือเปน
การปองกันกิจกรรมดังกลาวที่อาจทําใหเกิดการบุกรุก หรือสงผลกระทบตอพ้ืนที่ปาไม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปร ับปร ุงข อกําหนดเกี ่ยวก ับที ่ด ินของเอกชนเป นเจ าของ 
หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับที่ดินของเอกชน 
เปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๖ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามไซโลผลิตผลทางการเกษตร 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอยกเลิกขอกําหนดในขอหาม  
“(๖) ไซโลผลิตผลทางการเกษตร” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากกําหนดพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดิน

ประเภทชุมชน (สีชมพู) ครอบคลุมพ้ืนที่เมือง ซึ่งประชาชนในชุมชนตาง ๆ มีอาชีพ
หลักเปนเกษตรกร จึงมีความจําเปนตองมีที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร ที่อยูไมไกลมาก
จากแหลงผลิต 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามไซโลผลิตผลทางการเกษตร ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามไซโลผลิตผล 
ทางการเกษตร ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอเพ่ิมขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรมในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอเพ่ิมขอกําหนดในขอหาม ดังนี้ 
“(๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดบุรีรัมยมีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมดานการกีฬาโดยมีนักทองเท่ียวและนักกีฬา เขารวมกิจกรรมดังกลาว 
เปนจํานวนมาก ทําใหมีความตองการท่ีพักแรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมยมีนโยบายอนุญาต โดยเปดโอกาสใหมี
โรงแรมได โดยคํานึงทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่ จึงกําหนดความสูงไมเกิน ๙ เมตร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดเก่ียวกับขอหามโรงแรมตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอเพ่ิมขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอเพ่ิมขอกําหนดในขอหาม ดังนี้ 
“(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ที่มีขนาดตั้งแต 

๑,๐๐๐ ตารางเมตร” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือตองการเปดโอกาสใหนักลงทุนในทองถิ่น 

ที่ตองการจะดําเนินประกอบพาณิชยกรรมการคาปลีกคาสง ในพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
ไมเห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบพาณิชยกรรมประเภท
คาปลีกคาสง ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการกําจัดมูลฝอย ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ขอยกเลิกขอกําหนดในขอหาม ดังนี้ 
“(๗) กําจัดมูลฝอย เวนแตเปนกิจกรรมที่อยูภายใตการควบคุมดูแล 

ของราชการสวนทองถ่ิน หรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากชุมชนเมืองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับชุมชนเมืองมีแนวโนวขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีจํานวนประชากรมากข้ึน
ซึ่งมีผลตอปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการ
กําจัดมูลฝอย ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง ไมเห็นชอบใหยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการกําจัดมูลฝอย ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ถาใหมีการดําเนินการในเร่ืองของการกําจัดมูลฝอย ควรจะกระทํา 

โดยหนวยงานของรัฐหรือที่รัฐเห็นชอบดวย 
2. ควรออกระเบียบหรือหลักการในเร่ืองของการจัดตั้งโรงงานกําจัด 

มูลฝอยใหมีการควบคุมที่รัดกุมมากข้ึน เพ่ือจะไดไมสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ 

 

  



- 66 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการกําจัดมูลฝอย 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให
ดําเนินการไดเฉพาะหนวยงานของรัฐหรือที่รัฐเห็นชอบ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๓.๑๐ ขอเพ่ิมขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ลงในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอเพ่ิมขอกําหนด ดังนี้ 
“เขตโบราณสถานที่อยูในที่ดินประเภทนี้  ใหใชประโยชนที่ดินเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมยมีเขตโบราณสถานที่ 
ขึ้นทะเบียนฯ กระจายตัวอยูในบริเวณจังหวัด และมีกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ควบคุมดูแลอยูแลว อีกทั้ง  
ไมสามารถแสดงขอบเขตใหปรากฏบนแผนผังไดครบ จึงควรเพ่ิมในรายละเอียด 
ของขอกําหนดที่มีการใชประโยชนที่ดินประเภทนี้อยูแทน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ไวในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ไวใน
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๑ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑๑.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลอง
กับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห ็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๑๑.๒ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและ การประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือตองการเปดโอกาสใหมีการลงทุนในการประกอบ
กิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเช้ือเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๑๒ ขอยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนาน 
ริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

(๑) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ และ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๖๖ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา 
๖ เมตร ท้ังนี้ ในกรณีที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบทใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร” 
เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลพ้ืนที่วาง 

ตามแนวขนานริมเขตทาง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมที่ วาง 
ตามแนวขนานริมเขตทาง ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๓ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 

(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมี

ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง เพ่ือการคมนาคมทางนํ้าหรือ 
การสาธารณูปโภค” 

(๒) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
ไมนอยกว า ๖ เมตร เวนแต เปนการกอสร างเพ่ือการคมนาคมทางน้ํ าหรือ 
การสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรมใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

 

  



- 69 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแล
อยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมฝง
แมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  
สีมวง) ตามที่เสนอ 

 

5. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด

มาตั้ งแตป  ๒๕๔๗ ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดมีหนังสือขอใหจังหวัดที่ยังไมประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด พิจารณา 
และใหความเห็นตอกรณีประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผังผลกระทบ 
ตอการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด และการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนราง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .. .. เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม 
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน 
๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑.๑ ขอปรับขอบเขตท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหถูกตองและเหมาะสม
ตอการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขยายเขตใหตรงกับเขตผังเมืองรวม
ชุมชนดงหลวงท่ีกําลังดําเนินการวางและจัดทําอยู 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.5 
หนา 86 - 97 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม  เขตอุทยานแหงชาติ ใหถูกตอง 
ตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม
เขตอุทยานแหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไม 
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๗ (บางสวน) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข เปนการปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลอง
กับผลการศึกษากําหนดพ้ืนที่การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร ซ่ึงดําเนินการโดยจังหวัดมุกดาหารรวมกับการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทยเพ่ือรองรับการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๔.๗ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นวา 
ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร รวมกับสํานักผังประเทศ 
และผังภาค ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๗ (บางสวน) 
ดังกลาวใหมีความชัดเจน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหแกไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการผังเมือง 
วาระท่ี ๕ เรื่อง การขอยกเลิกขอกําหนดการบังคับใช 
ผังเมืองรวมจังหวัดในทองที่ที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามนโยบายรัฐบาลของการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

  



- 71 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชีทาย
กฎกระทรวงออกและกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการลงทุน 
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา เนื่องจาก 
การประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญและอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบ 
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมืองมีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปน 
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๐ ประเด็น 
ดังนี้ 

๓.๑ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมริมฝงแมน้ําโขง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ใหการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตองมีระยะ
ถอยรนจากริมฝงแมน้ําโขงฟากตะวันตก ไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ เมตร 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
ไดแก 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒ 
(๒) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม 

การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่ 
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๒ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตลําดับที่ ๙๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการ
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่ 
ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๕) จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ยกเวนบริเวณริมทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๒๑๒ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๒ 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ยกเวนบริเวณหมายเลข 

๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ ที่เปนเสนขนาน
ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากเสนกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ และทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๒ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนที่ไดรับ
การพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีศักยภาพ 
ในการพัฒนา ซึ่งนํามาสูการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นแลว 
การท่ีมุกดาหารไดเปนประตูการคา เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
และที่ทวีปเอเชีย จึงตองมีการเปดพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาดังกลาวเพ่ือเปนนโยบาย
ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยไดกําหนดใหสามารถดําเนินการไดในบางบริเวณ 
ที่ไดรับการพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
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 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน  
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับ 
การจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมใหสามารถ
ดําเนินการได ในบริเวณหมายเลข ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙, 
๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ ท่ีเปนเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ 
เมตร จากเสนกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒  
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๒ ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรมในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม บริเวณพ้ืนที่เปนเสนขนาน 

ถอยรนจากเสนกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๒ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนที่
ไดรับการพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
ศักยภาพในการพัฒนา ซ่ึงนํามาสูการลงทุนตาง  ๆของภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นแลว
การท่ีมุกดาหาร ไดเปนประตูการคาที่เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาคลุม
แมน้ําโขงและทวีปเอเชีย จึงตองมีการเปดพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาดังกลาว 
เพ่ือเปนนโยบายตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ท่ี ๒/๒๕๕๗ ไดกําหนดใหจังหวัดมุกดาหารเปนเขตสงเสริม 
การลงทุนดวย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ ยวกับ 
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมใหสามารถดําเนินการ
ได ในบริเวณพื้นที่ที่เปนเสนขนานถอยรนจากเสนกึ่ งกลาง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๒ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภท
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวม” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือใหมีการบริการหอพักเอกชนเพ่ือรองรับนักศึกษาที่มีจํานวนมากข้ึน
และมาจากจังหวัดอ่ืน ๆ โดยไดกําหนดขอหามอาคารสูงและอาคารขนาดใหญทุก
พ้ืนที่ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการอยูอาศัยประเภท
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ 
การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ โดยยกเวนหอพัก บริเวณหมายเลข ๒.๗ 

๓.๖ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง ตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดินจํานวน 
๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามทีเ่สนอ 

๓.๗ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
กาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
กาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที ่ด ิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิงในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางริมทางหลวงแผนดิน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอยกเลิกขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ หมายเลข 

๒๐๔๒ หมายเลข ๓๐๒๔ หมายเลข ๒๓๗๐ และหมายเลข ๒๒๙๒ ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๒ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลอยูแลว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางริมทางหลวงแผนดิน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมที่วาง 
ริมทางหลวงแผนดินในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนาน 
ริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

ขอยกเลิกขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตาม

แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับ
ดูแลอยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา 
ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภทไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๐ ขอเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ขอเพ่ิมขอกําหนด ดังนี้ 
“ขอ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนที่ดิน 

เพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๕) สถาบันการศึกษา 
(๖) สถานพยาบาล” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือควบคุมการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ไดขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข
๔.๗ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือใชจัดตั้ง
เปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบใหเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นวา 

ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร รวมกับสํานักผังประเทศ 
และผังภาค ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๗ (บางสวน) 
ดังกลาวใหมีความชัดเจนกอนนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหแกไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการผังเมือง 
วาระท่ี ๕ เรื่อง การขอยกเลิกขอกําหนดการบังคับใช 
ผังเมืองรวมจังหวัดในทองที่ที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามนโยบายรัฐบาลของการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   

 

6. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาต้ังแตป ๒๕๔๗ จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวงผั งเมืองรวมจังหวัดลพบุรี  พ.ศ. . . . .  กอนประกาศใชบั งคับ 
และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนราง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยมีขั้นตอน
ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน ๕ ประเด็น 
ดังนี้ 

๑.๑ ขอเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๑.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๑) ประกอบดวยผังเมืองรวมเมือง

ลพบุรี ผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม ผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานิคม เทศบาลตําบล 
เขาพญาเดินธง มีความสําคัญในระดับจังหวัด 

๑.๑.๒ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๒) ประกอบดวยผังเมืองรวมชุมชน
แกงเสือเตน ผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง ผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานิคม ตําบล 
ชอนนอย ตําบลดีลัง เทศบาลตําบล เขาพระยาเดินธง 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.6 
หนา 97 - 116 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๑.๓ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๓) ประกอบดวยผังเมืองรวมชุมชน 
ทาวุงผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง ผังเมืองรวมชุมชนบางงา ผังเมืองรวมเมืองบานหมี่ 
ผังเมืองรวมชุมชนหนองมวง ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตําบลสระโบสถ  
และผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ 

๑.๑.๔ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๔) ประกอบดวยอําเภอเมือง (ตําบล
โคกลําพาน ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลปาตาล ตําบลกกโก และตําบลตะลุง) รองรับรถไฟ
ความเร็วสูง 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีการปรับแกแนวเขตผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ใหถูกตองตามขอเท็จจริงในปจจุบัน และปรับแกแนวเขตเทศบาลตําบล 
ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล รวมถึงปรับแกแนวเขตพ้ืนที่ที่รองรับรถไฟฟาความเร็วสูง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

๑.๒.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณเทศบาลตําบลดีลัง เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับใหสอดคลองกับสภาพและแนวทางการอนุรักษ
พ้ืนที่ซึ่งมีความสําคัญทางการเกษตรและอัตลักษณของชุมชน 

๑.๒.๒ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณเทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง ตําบลมวงคอม ตําบลนิคมลํานารายณ 
ตําบลชัยบาดาล ตําบลหวยหิน และตําบลดีลัง 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในผังเดิมไดกําหนดท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคาไว ๒ บริเวณ คือ บริเวณที่ ๑ ในเขตเทศบาลตําบลดีลัง
บางสวนและบริเวณที่ ๒ ในเขตตําบลมวงคอมบางสวน รวมพ้ืนที่ ๑๑.๔๙๑ ตาราง
กิโลเมตร เหตุผลในการเพ่ิมพ้ืนที่สีมวง เนื่องจากกลุมเครือขายอุตสาหกรรมจังหวัดยื่น
หนังสือตอผูวาราชการจังหวัดแจงความประสงคขอเพ่ิมพ้ืนที่ อุตสาหกรรม 
เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดในภาคอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) โดยรอบเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเข่ือนปาสักชลสิทธิ์มีความสําคัญ 
ตอจังหวัดลพบุรีจึงจําเปนตองรักษาพ้ืนที่โดยรอบเขื่อนไมใหมีการประกอบการ 
ที่จะสรางมลพิษตอเข่ือน  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 

๑.๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) 

๑.๔.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก ๑) ประกอบดวยตําบล
ชอนสารเดช ตําบลสะแกราบ ตําบลคลองเกตุ ตําบลหนองแขม ตําบลชอนมวง ตําบล 
เกาะแกว ตําบลโคกสําโรง ตําบลดงมะรุม ตําบลเพนียด ตําบลวังเพลิง ตําบลวังขอนขวาง
ตําบลเขาแหลม และตําบลหวยโปง บริเวณบางสวนเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) เพ่ือเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับ
การเกษตร เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๑.๔.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก ๒) ประกอบดวย
ตําบลชองสาริกา ตําบลหวยขุนราม ตําบลนาโสม เพ่ือนันทนาการ การรักษา
สภาพแวดลอม การทองเที่ยวและพลังงานสะอาด 

๑.๔.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก ๓) ประกอบดวย
ตําบลหนองมะคา ตําบลวังทอง ตําบลยางราก ตําบลโคกเจริญ ตําบลดงดินแดง 
ตําบลโคกแสมสาร ตําบลมหาโพธิ์ ตําบลนิยมชัย ตําบลทุงทาชาง ตําบลหวยใหญ 
ตําบลบอทอง ตําบลชอนสมบูรณ ตําบลยางโทน ตําบลชอนสารเดช ตําบลดอนดึง 
ตําบลหนองกระเบียน ตําบลหนองเมือง ตําบลดงพลับ ตําบลหินปก ตําบลบางกะพ้ี 
ตําบลบานกลวย ตําบลนิคมลํานารายณ ตําบลบานทราย ตําบลหนองทรายขาว 
ตําบลพุคา ตําบลหลุมขาว ตําบลวังจั่น ตําบลถลุงเหล็ก ตําบลศิลาทิพย ตําบล 
บานใหมสามัคคี ตําบลชัยนารายณ ตําบลหวยหิน ตําบลเขาแหลม ตําบลเกาะรัง 
ตําบลหนองยายโตะ ตําบลทะเลวังวัด ตําบลแกงผักกูด ตําบลซับจําปา ตําบล 
ลํานารายณ ตําบลนํ้าสุด ตําบลมะนาวหวาน ตําบลเขานอย ตําบลบัวชุม ตําบลหนองรี 
ตําบลลําสนธิ ตําบลเขารวก ตําบลกุดตาเพชร ตําบลหนองบัว เพ่ือเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย การสงวนรักษาสภาพ
ทางธรรมชาติ การสงเสริมเศรษฐกิจทางการเกษตร และพลังงานสะอาด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอบเขตของผังเมืองรวมชุมชน ครอบคลุม
เขาไปในพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทําใหพ้ืนที่ประเภทนี้ลดลง 
และปรับแกแนวเขตเทศบาลตําบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท

และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณปาซับลังกา ปาวังเพลิง ปามวงคอม ปาลํานารายณ 
ปาชัยบาดาลและปาเขาเพนียด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเดิมไดกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
ในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาหามลาสัตวปา และเขตสหกรณนิคมชัยบาดาล 
ตามกฎหมายของปาไมที่ถูกตอง โดยเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม และปรับแนวเขตปาไมทุกประเภทที่มีเงื่อนไขตามกฎกระทรวง 
ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดลพบุรี 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณปาซับลังกา ปาวังเพลิง ปามวงคอม ปาลํานารายณ 
ปาชัยบาดาล และปาเขาเพนียด 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณปาซับลังกา 
ปาวังเพลิง ปามวงคอม ปาลํานารายณ ปาชัยบาดาล และ 
ปาเขาเพนียด ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฏกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ิมโอกาสการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการประกอบ
กิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกัน
ความเดือดรอนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชน 
หรือสิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินจํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปน 
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๓ ประเด็น 
ดังนี้ 

๓.๑ ขอปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน ๕ ประเภท ดังนี้ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย 
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งสงผล
กระทบตอพ้ืนที่โดยอาจจะยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที่
ใหสามารถดําเนินการไดและดวยพ้ืนที่ สวนใหญของจังหวัดลพบุรี เปน พ้ืนที่ 
ทําการเกษตร ดังนั้น โรงงานที่ควรเกิดขึ้นจึงควรเปนโรงงานที่มีความเก่ียวของกับ
การเกษตร และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) แบงเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียชุมชน” 

- ช ๑ เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานลําดับที่ ๑, ๒ (๔), ๓ (๑) (๒), ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖), ๕ (๒) 

(๓), ๖ (๔), ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๙ (๕), ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๖), ๑๒ (๑) (๒) (๓) (๙), ๑๓ (๑) 
(๒) (๓) (๔), ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔), ๒๒ (๑) (๒) (๓), ๒๔, ๒๗ (๑) (๒) (๓), 
๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๑) (๒), ๓๔ (๓) (๔) (๕) (๖), ๓๘ (๑) (๒), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๓), ๔๔, 
๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๖ (๑) (๒) (๓), ๔๗ (๑) (๒), ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑), ๔๙, ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๔), ๕๑, ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔), ๕๓ (๑) (๘) (๙), ๕๕, ๕๖, ๕๗ (๑) 
(๒) (๓), ๕๘ (๒) (๔) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๖๒, ๖๔ (๑) (๒) (๓), ๗๔ (๒) (๕), ๗๖ (๑) (๒), ๗๙ (๑) 
(๒), ๘๘ เวนแตพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล 
และพลังงานน้ํา, ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ เวนแตการดําเนินการในอาคารพาณิชยกรรมประเภทคา
ปลีกคาสง ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 - ที่ดินประเภทชุมชน ช ๒ (สีชมพู) 
“(๑) โรงงานลําดับที่ ๑, ๒ (๔), ๓ (๑) (๒), ๔ (๔), ๕ (๒) (๓), ๖ 

(๔), ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๙ (๕), ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๖), ๑๒ (๙), ๑๓ (๑) (๒) (๓) 
(๔), ๑๔, ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๒๒ (๑) (๒) (๓), ๒๗ (๑) (๒) (๓), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ 
(๑) (๒), ๓๔ (๓) (๔) (๕) (๖), ๓๘ (๑) (๒), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๓), ๔๔, ๔๕ 
(๑) (๒) (๓), ๔๖ (๑) (๒) (๓), ๔๗ (๑) (๒) (๓), ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑), ๔๙, ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๔), ๕๑, ๕๒ (๑) (๒), ๕๓ (๘) (๙), ๕๕, 
๕๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๖๒, ๖๔ (๒) (๓), ๗๔ (๒) (๕), ๗๖ (๑) (๒), 
๗๙ (๑) (๒), ๘๘ เวนแตพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงาน
ชีวภาพ และพลังงานน้ํา, ๙๐, ๙๑ (๒), ๙๙, ๑๐๑ และ ๑๐๒ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

- ที่ดินประเภทชุมชน ช ๓ (สีชมพู) 
“(๑) โรงงานลําดับที่ ๑, ๒ (๔), ๓ (๑), ๔ (๔), ๕ (๒) (๓), ๖ (๔), 

๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๙ (๕), ๑๑ (๒) (๓) (๔) (๖), ๑๒ (๙), ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔), 
๑๕ (๒), ๒๒ (๑) (๒) (๓), ๒๗ (๑) (๒) (๓), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๑) (๒), ๓๔ (๓) 
(๔) (๕) (๖), ๓๘ (๑) (๒), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒) (๓), ๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๖ 
(๑) (๒) (๓), ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔), ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
(๑๑), ๔๙, ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๔), ๕๑, ๕๓ (๘) (๙), ๕๕, ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๕๘ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๔ (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) (๑๔), ๗๔ (๒) (๕), ๗๖ (๑) (๒), ๗๙ (๑) (๒), ๘๘ เวนแตพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล และพลังงานนํ้า, ๘๙, 
๙๑ (๒), ๙๒ เวนแตการดําเนินการในอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีก คาสง, 
๙๙, ๑๐๑ และ ๑๐๒ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

- ที่ดินประเภทชุมชน ช ๔ (สีชมพู) 
“(๑) โรงงานลําดับที่ ๑, ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐), ๓ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕), ๔ (๑) (๔) (๖), ๕ (๒) (๓), ๖ (๔), ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๙ (๕), ๑๑ 
(๒) (๓) (๔) (๖), ๑๒ (๙), ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๗) (๘), ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๑๙ (๑) 
(๒), ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔), ๒๒ (๑) (๒) (๓), ๒๓ (๒), ๒๔, ๒๕, ๒๖ (๑) (๒), ๒๗ 
(๑) (๒) (๓), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๑) (๒), ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๓๘ (๑) 
(๒), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๓), ๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๖ (๑) (๒) (๓), ๔๗ (๑) 
(๒) (๔), ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑), ๔๙, ๕๐ (๑) (๒) 
(๓) (๔), ๕๑, ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔), ๕๓ (๕) (๘) (๙), ๕๕, ๕๖,  ๕๘ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๖๒, ๖๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๖๔ (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔), ๖๕, ๖๖, ๖๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘), 
๗๓, ๗๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๗๙ (๑) (๒), ๘๔ (๔), ๘๗ (๗), ๘๘ เวนแตพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ํา, 
๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ เวนแตการดําเนินการในอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง 
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 ๙๕ (๓), ๙๗, ๙๙, ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓ (๑) (๒) (๓) 
(๔), ๑๐๔, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท 

ชนิด และจําพวก ท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๑) โรงงานลําดับที่ ๑, ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 

(๑๑), ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗), ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖), ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๘ (๑) (๒), ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖), ๑๐ (๑) (๒) (๓), ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗), ๑๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑), ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘), ๑๔, ๑๕ (๑) (๒), ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๑๙ (๑) (๒), ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔), ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔), ๒๒ (๑) (๒) (๓) (๔), 
๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔), ๒๔, ๒๕, ๒๖ (๑) (๒), ๒๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘), 
๒๘ (๑) (๒), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๑) (๒), ๓๓, ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๓๕, 
๓๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๓๗, ๓๘ (๑) (๒), ๓๙, ๔๐ (๑) (๒), ๔๑ (๑) (๒), ๔๒ (๑) (๒), 
๔๓ (๑) (๒) (๓), ๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๖ (๑) (๒) (๓), ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔), 
๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓), ๔๙, ๕๐ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕), ๕๑, ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔), ๕๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙), 
๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๕๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, 
๖๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๖๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) (๑๔), ๖๕, ๖๖, ๖๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘), ๖๘, ๖๙, ๗๐, 
๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๗๕ (๑) (๒) (๓), ๗๖ (๑) (๒), ๗๗ (๑) 
(๒), ๗๘ (๑) (๒), ๗๙ (๑) (๒), ๘๐, ๘๑ (๑) (๒) (๓), ๘๒, ๘๓, ๘๔ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕), ๘๕, ๘๖, ๘๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗), ๘๙, ๙๐, ๙๑ (๑) (๒), ๙๓, 
๙๔, ๙๕ (๑) (๒) (๓) (๔), ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๑๐๑, ๑๐๒, 
๑๐๓ (๑) (๒) (๓) (๔), ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖ และ ๑๐๗ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหผังมีความยืดหยุน และกําหนดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมไวในขอกําหนดแทน 

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิดและจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 
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 ๓.๑.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)  
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
ที่ดินประเภทนี้ซึ่ งเอกชนเปนเจาของหรือครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน และใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ 
ตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) โรงงานลําดับที่ ๒ (๑) (๒) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑), ๕ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖), ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๘ (๑) (๒), ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), 
๑๒ (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๑), ๑๓ (๗) (๘), ๑๔, ๑๕ (๑) (๒), ๒๐ (๑) (๒) (๔), ๒๘ 
(๑) (๒), ๓๕, ๖๖, ๘๐, ๘๙, ๙๐, ๙๒, และ ๑๐๕ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหผังมีความยืดหยุน และกําหนด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมไวในขอกําหนดแทน 

๓.๑.๕ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยแบง
ออกเปน ๓ ประเภท 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวก ท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔), ๓๘ (๑), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) 

(๓), ๔๔, ๔๕ (๑) (๒), ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๕๙, ๖๒, ๗๓, ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๙ 
และ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหผังมีความยืดหยุน และกําหนดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมไวในขอกําหนดแทน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี เห็นชอบใหปรับปรุงขอหาม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลง  
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เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) และท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหปรับปรุง 
ขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (ส ีเข ียวออนและเสนทแยง สีขาว) โดยใหจังหวัดลพบุรีระบุประเภท 
หรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่มีในพ้ืนที่ที่อนุญาต
ใหดําเนินการได แลวนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยใหจังหวัด
ลพบุรี  ระบุประเภทหรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ท่ีมีในพื้นที่ท่ีอนุญาตใหดําเนินการได 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๓.๒ ขอเพ่ิมเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ท่ีดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) และที่ดินประเภทชุมชน ช ๓ 

(สีชมพู) 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวก ท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม” 
- ที่ดินประเภทชุมชน ช ๔ (สีชมพู) 
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 ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวก ท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม” 
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๑ (สีเขียว) 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม” 
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๓ (สีเขียว)  
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม” 
๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ

และเสนทแยงสีเขียว) 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรม ในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับ
พ้ืนที ่

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ช ๑, ช ๓, ช ๔ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๓ และท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑, ช ๓, ช ๔ ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๓ และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอเพ่ิมเติมขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ 
๓.๓.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ

และเสนทแยงสีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“โรงแรมทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรม 

ตามประเภท ชนิด และจําพวก ท่ีกําหนดใหดําเนินการได” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมประเภทที่ ๑  

และโรงแรมประเภทที่ ๒” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือประกอบกิจการโรงแรมในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๓.๓.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมประเภทที่ ๑ 

และโรงแรมประเภทที่ ๒” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือประกอบกิจการโรงแรมในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให เพ่ิมเติมขอห ามเกี่ ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ และท่ีดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (ส ีขาวมีกรอบและเส นทแยงสีเขียว) ยกเว นที ่ด ิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหเพ่ิมเติม 
ขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก.๑ และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ยกเวนที่ดินประเภทอนุรักษ 
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมือง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ และท่ีดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ยกเวนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๔ ขอเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
ขอแกไขจากขอหามเดิม 
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม” 
๓.๔.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ 
ขอแกไขจากขอหามเดิม 
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม” 
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๒ 
ขอแกไขจากขอหามเดิม 
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม” 
๓.๔.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ

และเสนทแยงสีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามเดิม 
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรมในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ช ๒ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒ และที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ ที่ดินประเภทชนบทและ 

 

  



- 90 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒ และท่ีดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัย ในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๓.๕.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
ขอแกไขจากขอหามเดิม 
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ (๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย” 
๓.๕.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย” 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย” 
๓.๕.๓ ทีด่ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๒, ก ๓ 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย” 
๓.๕.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 

และเสนทแยงสีเขียว) 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย” 
๓.๕.๕ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ก ๒, ก ๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให เพิ่มเ ติมขอหามเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดิน 
เพื่อการอยูอาศัย ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ก ๒, ก ๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 
ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอเพ่ิมเติมขอหามเกี่ยวกับการดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ทีไ่มใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญในขอกําหนด 
ใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“อาคารทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร” 
๑. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภท ช ๑ เปนที่ดินประเภทชุมชน มีความสําคัญ 

ในระดับจังหวัด ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการอยูอาศัย สถาบันราชการ ศูนยกลาง
ทางธุรกิจ การคา การบริการ ศูนยกลางคมนาคมขนสงที่ใหบริการแกประชาชน
โดยทั่วไป ในระดับพ้ืนที่จังหวัดและภูมิภาค การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ 
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 

๒. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทชุมชน ช ๒ มีความสําคัญในระดับอําเภอ มีวัตถุประสงค

เพ่ือรองรับการอยูอาศัย ศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การบริการ และอุตสาหกรรม 
การผลิตและบริการการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ” 

๓. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๓ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทชุมชน ช ๓ มีความสําคัญในระดับเทศบาลตําบล 

และบริการในเขตอําเภอ มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการอยูอาศัย ศูนยกลาง
ใหบริการชุมชนและสงเสริมเกษตรกรรม การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ 
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 
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 ๔. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๔ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทชุมชน ช ๔ มีความสําคัญในการรองรับรถไฟความเร็วสูง 

มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการอยูอาศัย ศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การบริการ 
ศูนยกระจายสินคา นันทนาการ สถาบันการศึกษา สาธารณูปการ สถานท่ีราชการ 
ศูนยกลางคมนาคมขนสงที่ใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไปในระดับพ้ืนที่ จังหวัด 
และภูมิภาค การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได 
ในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ” 

๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒, ก ๓ 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให ใชประโยชนที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ” 

๑. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๗) อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ” 
๒. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๒ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๒ มีวัตถุประสงค 

เพ่ือเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การรักษาสภาพแวดลอม
การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร 
ทีไ่มใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 

๓. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๓ 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๓ มีวัตถุประสงค 

เพ่ือเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย 
การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ การสงเสริมเศรษฐกิจการเกษตรและพลังงาน
สะอาด การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได
ในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 

๓.๖.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดิน 

เพ่ือการเกษตรกรรมหรือเก่ียวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การอนุรักษและสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค 

เพ่ือรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี พ้ืนที่ตนน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่รับน้ําหลาก  
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 การอนุรักษและการรักษาสภาพแวดลอม การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ 
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 

๓.๖.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการสงวน 

และคุมครองดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวน้ํา ตนน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครอง
สัตวปา และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 

สงวนและคุมครอง ดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธารและ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการปาไม 
การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติเทานั้น การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับการดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑, ช ๒, ช ๓, ช ๔ ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ก ๑, ก ๒, ก ๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเก่ียวกับการดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑, ช ๒, ช ๓, ช ๔ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒, ก ๓ ท่ีดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และ
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอปรับแกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเปนเจาของ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหขอกําหนดมีความยืดหยุนทําใหผูประกอบการ
และประชาชนสามารถพัฒนาพ้ืนที่ไดมากขึ้น 
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 ๓.๗.๑ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครอง 

โดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรท่ีดินโดยมีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร 
ขนาดพ้ืนที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร เทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ

ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

๓.๗.๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยซึ่งมิใชการจัดสรรท่ีดิน 
โดยมีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ

ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี..” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับแกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเปนเจาของ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับแกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในท่ีดิน
ซึ่งเอกชนเปนเจาของ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง 
สีขาว) และท่ีดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ 
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 ๓.๘ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนด “ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู ขยายพ้ืนที่
โรงงานไดเฉพาะในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน 
ที่เปนที่ตั้งของโรงงานเดิม ซ่ึงเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยูกอนวันที่กระทรวงน้ีมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ไมเกินหนึ่งเทาของพื้นที่โรงงาน
ที่ใชในการผลิตเดิม” 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหขอกําหนดมีความยืดหยุนทําใหผูประกอบการ
และประชาชนสามารถพัฒนาพ้ืนที่ไดมากขึ้น 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนด “ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอน
วันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู ขยายพ้ืนที่โรงงานได
เฉพาะในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้ง
ของโรงงานเดิม ซ่ึงเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยูกอนวันที่กระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ท้ังนี้ไมเกินหนึ่งเทาของพื้นท่ีโรงงานท่ีใช 
ในการผลิตเดิม”  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนด “ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และ
ยังประกอบกิจการอยูขยายพ้ืนที่โรงงานไดเฉพาะในท่ีดิน
แปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน 
ที่เปนที่ตั้งของโรงงานเดิมซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีมี
ผลใชบังคับ ทั้ งนี้  ไม เกินหนึ่งเทาของพื้นที่ โรงงานท่ีใช 
ในการผลิตเดิม” ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ขอเพ่ิมขอกําหนด ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเขตปฏิรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดในบางพ้ืนที่

ที่ทําการประกาศยกเลิกเขตปาและเปนเขตปฏิรูปที่ดินของท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามท่ีเสนอ 

๓.๑๐ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตจัดรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ขอเพ่ิมขอกําหนด ดังนี้ 
“เขตจัดรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทน้ี ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการจัดรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเขตจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดในบางพ้ืนที่ 

ที่ทําการประกาศยกเลิกเขตปาและเปนเขตจัดรูปที่ดินของท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตจัดรูปที่ดินใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตจัดรูปที่ดิน ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่เสนอ  

๓.๑๑ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตสหกรณนิคมชัยบาดาล ใหใช
ประโยชนที่ดินตามระเบียบ หลักเกณฑของสหกรณนิคมชัยบาดาลและประกาศ
กรมสงเสริมสหกรณ 

ขอเพ่ิมขอกําหนด ดังนี้ 
“เขตจัดรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทน้ี ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเขตจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดในบางพ้ืนที่

ที่ทําการประกาศยกเลิกเขตปาและเปนเขตจัดรูปที่ดินของท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตสหกรณนิคมชัยบาดาล ใหใชประโยชนที่ดิน 
ตามระเบียบ หลักเกณฑของสหกรณนิคมชัยบาดาลและประกาศกรมสงเสริมสหกรณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตสหกรณนิคมชัยบาดาล 
ใหใชประโยชนที่ดินตามระเบียบ หลักเกณฑของสหกรณ 
นิคมชัยบาดาลและประกาศกรมสงเสริมสหกรณ ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑๒ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตโบราณสถาน ใหใชประโยชนที่ดิน 
ตามระเบียบกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 

ขอเพ่ิมขอกําหนด ดังนี้ 
“พ้ืนที่ โบราณสถานท่ีอยู ในที่ดินประเภทนี้  ให ใชประโยชนที่ ดิน 

ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน” 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหขอกําหนดมีความชัดเจนและสอดคลอง 

กับกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดในเขตโบราณสถาน ใหใชประโยชนที่ดินตามระเบียบ
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตโบราณสถาน ใหใชประโยชน
ที่ดินตามระเบียบกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ตามที่เสนอ 

 

7. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไดมีหนังสือขอใหจังหวัดที่ยังไมประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด พิจารณา
และใหความเห็นตอกรณีประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ผลกระทบ
ตอการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด และทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบใหถอน 
รางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน ๗ ประเด็น 
ดังนี้ 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับเปล่ียนไปตามเขตเทศบาลตําบลชุมแสง 
ตามราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอน ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.7 
หนา 116 - 139 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๑ (ผังเดิม) (บางสวน) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข เปลี่ยนตามประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลน
ประแส และปาพังราด 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ (ผังเดิม) (บางสวน) เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว) ตามท่ีเสนอ 

๑.๓ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) จํานวน ๖ บริเวณ ไดแก 

๑.๓.๑ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด 
๑.๓.๒ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) 
๑.๓.๓ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
๑.๓.๔ เขตประกอบการอุตสาหกรรมทองท่ีภายในตําบลหนองบัว 
๑.๓.๕ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป ในทองที่จังหวัดระยอง ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยองใน
ระดับตาง ๆ ที่กําหนดใหจังหวัดระยองมีบทบาทดานการเปนพ้ืนที่สงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

๑.๓.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๗ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากปจจุบันไมมีการดําเนินการในพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ทั้ง ๖ บริเวณ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ทั้ง ๖ บริเวณ ตามท่ีเสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณหมายเลข ๓.๔ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแกไข เปนไปตามเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
หลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ
ตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
บริเวณหมายเลข ๓.๔ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณ
หมายเลข ๓.๔ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) จํานวน ๔ บริเวณ ไดแก 

๑) บริเวณหมายเลข ๔.๓ บางสวน (ผังเดิม) เปนหมายเลข ๒.๔ (ผังปรับปรุง) 
เหตุผลในการขอแกไข ปรับปรุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยองเปนเทศบาล
ตําบลบานนา 

๒) บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางสวน (ผังเดิม) เปนหมายเลข ๒.๖ 
(ผังปรับปรุง) 

๓) บริเวณหมายเลข ๔.๖ บางสวน (ผังเดิม) เปนหมายเลข ๒.๖ 
(ผังปรับปรุง) 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับปรุงตามเขตวางผังเมืองรวมชุมชนสุนทรภู 
๔) บริเวณหมายเลข ๔.๔ บางสวน (ผังเดิม) เปนหมายเลข ๒.๕ 

(ผังปรับปรุง) 
เหตุผลในการขอแกไข ปรับปรุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง จัดตั้งองคการบริหาร สวนตําบลซากบก อําเภอบานคาย จั งหวัดระยอง 
เปนเทศบาลตําบลซากบก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการ ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้ง ๔ บริเวณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ทั้ง ๔ บริเวณ ตามท่ีเสนอ 

๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๖ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลและในการขอแกไข แผนท่ีจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน 
ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทองที่จังหวัดระยอง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๖ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ 
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๖ (ผังเดิม) 
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๗ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว 
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข ชลประทานไดยกเลิกโครงการอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑) กําหนดเปนขอหามการประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบรุนแรง 

เชน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเส่ียงสูง ๑๒ ประเภท 
๒) กําหนดเปนขอหามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม 

การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย

วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันความเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพ้ืนที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพ้ืนที ่
ใหสามารถดําเนินการได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๑. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑  
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิดและจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง 

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ 
๙๒ โรงงานหองเย็น 

(๒) การประกอบอุตสาหกรรม 
(๒.๑) การประกอบกิจการโม บด หรือยอยหิน 
(๒.๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว 
(๒.๓) การประกอบกิจการทําปลาปน 
(๒.๔) การประกอบกิจการการฟอกยอม 
(๒.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
(๒.๖) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษจากไม 

เศษผา หรือเสนใย 
(๒.๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี 

หรือวัตถุเคมี ซึ่งมิใชปุยดังตอไปนี้ 
(๒.๗.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน 

(Chlor-alkaline Industry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด (NaCL) เปนวัตถุดิบในการผลิต
โซเดียมคารบอเนต (Na2Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCL) 
คลอรีน (CL2) โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCL) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

(๒.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัล 
ทีใ่ชวัตถุดิบซ่ึงไดจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ 

(๒.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช
ปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี 

(๒.๙) การประกอบกิจการ การแยกกาซธรรมชาติ 
(๒.๑๐) การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชถานหินเปนวัตถุดิบ  
(๒.๑๑) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต 
(๒.๑๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and Steel Basic Industries) 
(๒.๑๓) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงหรือหลอมโลหะ 

ในขั้นตน ซ่ึงมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 
(๒.๑๔) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
(๒.๑๕) การประกอบกิจการผลิตถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒.๑๖) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส 
(๒.๑๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับหมอแบตเตอรี่เกา 
(๒.๑๘) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 

Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
(๒.๑๙) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ 

สิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม ใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 

(๒.๒๐) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม” 

๒. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
ขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน” 

ขอเพ่ิมเติมขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมท่ีใหบริการแกชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงงานลําดับที่ ๖, ๘, ๑๓, ๒๘, ๓๕ และ ๓๖ ท้ังนี้ โรงงานลําดับที่ 
๘๘ ใหประกอบกิจการเฉพาะการประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาไมใชถานหิน 
ที่เปนวัตถุดิบ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ใหประกอบกิจการเฉพาะโรงงานบําบัด 
น้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอยรวมของชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอหามในขอกําหนดเดิม 
ไมมีการหามประกอบการอุตสาหกรรม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอเพ่ิมขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) การประกอบอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ีดวย 

(๑.๑) การประกอบกิจการโม บด หรือยอยหิน 
(๑.๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว 
(๑.๓) การประกอบกิจการทําปลาปน 
(๑.๔) การประกอบกิจการการฟอกยอม 
(๑.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
(๑.๖) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษจากไม 

เศษผา หรือเสนใย 
(๑.๗) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี 

หรือวัตถุเคมี ซึ่งมิใชปุยดังตอไปนี้ 
(๑.๗.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ –  

แอลคาไลน (Chlor - alkaline Industry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด (NaCL) เปน
วัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
กรดไฮโดรคลอริก (HCL) คลอรีน (CL2) โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCL) และปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) 

(๑.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัล 
ที่ใชวัตถุดิบ ซ่ึงไดจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ 

(๑.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช
ปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี 

(๑.๙) การประกอบกิจการการผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี  
(๑.๑๐) การประกอบกิจการผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
(๑.๑๑) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและ 

การแยกกาซธรรมชาติ 
(๑.๑๒) การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาที่ ใชถานหิน 

เปนวัตถุดิบ 
(๑.๑๓) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต 
(๑.๑๔) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หรือ

ผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and Steel Basic Industries) 
(๑.๑๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะ

ในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 
(๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะ

ดวยไฟฟา 
(๑.๑๗) การประกอบกิจการผลิตถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
(๑.๑๘) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส 
(๑.๑๙) การประกอบกิจการเก่ียวกับหมอแบตเตอรี่เกา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 

(๑.๒๑) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือ 
ฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนด 
ไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (เวนแตสถานที่กําจัดขยะรวมของชุมชน) 

(๑.๒๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ทีไ่มใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม โดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๑๓ และ ๓.๑๕” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามที่เสนอ 

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
และสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment 

Plant)  
(๑.๒๑) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสี ยรวม (Central Waste 

Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดขยะ 
มูลฝอยรวมของชุมชน 

(๑.๒๑) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว ในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(เวนแตสถานที่กําจัดขยะรวมของชุมชน)” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษ 
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภทชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต 
(๑.๑) โรงงานลําดับท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๓, ๑๘, ๒๐, ๒๓, ๒๔ ที่ไมใช 

การฟอกยอม ๒๕, ๒๖, ๒๘, ๓๓, ๓๖, ๕๒, ๖๓, ๗๗, ๗๘ และ ๘๖ 
(๑.๒) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการหรือ
อุตสาหกรรมท่ีใหบริการแกชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมหมายความรวมถึงโรงงาน
ลําดับที่ ๒๖ (๒) และ ๖๓ (๒) สําหรับโรงงานลําดับที่ ๘๘ ใหประกอบกิจการไดเฉพาะ 
การผลิตพลังงานไฟฟาที่ไมใชถานหิน และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ใหประกอบกิจการ 
ไดเฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน และโรงงานกําจัดมูลฝอยรวมของชุมชน 

(๑.๓) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกําหนด
ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๕ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

ตามประเภทชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมท่ีใหบริการแกชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภท 
และชนิดโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร ลงวันที ่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ท้ังนี้ โรงงานลําดับที่ ๘๘ ใหประกอบกิจการเฉพาะการประกอบ
กิจการผลิตพลังงานไฟฟาที่ไมใชถานหินเปนวัตถุดิบ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ 
ใหประกอบกิจการเฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอยรวม
ของชุมชน” 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและ 
กาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง และกาซปโตรเลียมเหลว ในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑, ช ๒ 
แกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานท่ีที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามัน

เชื้อเพลิง ที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานท่ีเก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซ
ปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึง
สถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารที่ใชกาซ” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๓) คลังน้ํามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนาย 
(๔) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว

ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง” 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
แกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานท่ีที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไมใช 

กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาต ตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับ 
ก าซป โตร เลี ยม เหลวตามกฎหมายว าด วยการควบคุมน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิ ง 
แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารท่ีใชกาซ” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๒) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนาย 
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง” 

๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

แกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานท่ีที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไมใช 

กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซและหองบรรจุกาซ สําหรับ 
กาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความ
รวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๒) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามันลักษณะที่สาม 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนาย 
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว

ประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง” 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
และกาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๓ ขอเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับ “กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 
วาดวยวัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายควรอยูในพ้ืนที่ 
ที่มีการควบคุมดูแลที่เหมาะสม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามเก่ียวกับ “กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวย
วัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเก่ียวกับ “กําจัดวัตถุอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดท่ีวางตามแนวทางหลวงแผนดิน ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ ประเภท ไดแก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนถนนสายหลักในการพัฒนา 
ของจังหวัดระยอง 

๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑ 
ขอปรับแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ สายเมืองพัทยา - ระยอง ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๔๔ สายระยอง - แกลง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) - ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๑๓๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (ระยอง) – บรรจบ 
ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๐ (หาดใหญ) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๓ สาย
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ (บานคาย) - หนองละลอก ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๔๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บานเพ) – แหลมแมพิมพ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๑ (สุนทรภู) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔ 
สายแกลง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๑ (วังหวา) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๙๑ สายทางแยกเขาปลวกแดง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๒  
สายทางแยกเขาทาเรือแกลงทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๐ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๓ (กะเฉด) - หาดใหญ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๕ สายแยก 
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑-บรรจบถนนซอย ๑๔ ของนิคมสรางตนเองจังหวัด
ระยอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เขาดิน) 
- หนองเสม็ด ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ 
(สี่แยกกองดิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖ (สํานักสงฆเขาวงศ) ทางหลวงแผนดิน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 หมายเลข ๓๔๗๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ (บางบุตร) – บรรจบ 
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (ชุมแสง) และถนนจันทอุดมใหมีที่วางตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร” 

แกไขเปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ ทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๖ สายเมืองพัทยา - ระยอง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง ไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง ไมนอยกวา 
๑๕ เมตร” 

๓.๔.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ 

สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) – ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ 
(บานคาย) – หนองละลอก ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ สายทางแยก 
เขาปลวกแดง และทางหลวงชนบท รย.๔๐๑๓ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา 
๑๕ เมตร” 

๓.๔.๓ ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน 
และสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ สายเมืองพัทยา 

- ระยอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ - 
บรรจบถนนซอย ๑๔ ของนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๓๗๖ สายตอเขตเทศบาลตําบลบานฉางควบคุม - ถนนซอย ๑๓ ของนิคมสราง
ตนเองจังหวัดระยอง และทางหลวงชนบท รย.๔๐๑๓ ใหมีที่วางตามแนวขนาน 
ริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ 

สายเมืองพัทยา - ระยอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๖ ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ 
และทางหลวงชนบท รย.๒๐๒๖ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๔.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๙  

สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ระยอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 
๓๓๒๐ (หาดใหญ) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๗๑ สายแยก ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ (บางบุตร) - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ 
(ชุมแสง) ใหมีที่วาง ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร และริมเขต 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ สายระยอง - แกลง และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) - ตอเขตเทศบาล
เมืองระยองควบคุม ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร”. 

๓.๔.๕ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ 

สายทางแยกเขาปลวกแดง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ สายทาลาด – ปลวกแดง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๗ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ 
(เขาดิน) - หนองเสม็ด และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๒๕ ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร และริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) – ตอเขตเทศบาลเมือง
ระยอง ควบคุมใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ 
(บานบึง) - ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

๓.๔.๖ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ (สีเขียวออน) 

ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ 

สายทางแยกเขาปลวกแดงใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร 
และริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๔๔ ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุมใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา 
๑๕ เมตร” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ 

สายทางแยกเขาปลวกแดง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) – ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร” 

ผลการพิจารณา มีความเห็นสอดคลองกัน 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่วางตามแนวทางหลวงแผนดิน ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ
ตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่วางตามแนวทางหลวง
แผนดิน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ ประเภท ไดแก 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะท่ีดินซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน) 
ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่วางริมแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ 

๓.๕.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑ 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําระยอง แมน้ําประแสร คลองดอกกราย 

คลองหนองปลาไหล คลองโพล คลองทับมา คลองใหญ คลองระเวิง คลองกร่ํา 
คลองมาบเอียง คลองพันเสด็จ คลองมาบหวายโสม คลองพลู ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําระยอง แมน้ําประแสร คลองดอกกราย คลอง
หนองปลาไหล คลองโพล คลองทับมา คลองใหญ คลองระเวิง คลองกร่ํา คลองมาบเอียง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คลองพันเสด็จ คลองมาบหวายโสม และคลองพลู ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแต 
เปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําระยอง คลองใหญ ใหมีที่วาง 

ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําระยอง คลองใหญ ไมนอยกวา 
๑๒ เมตร เวนแต เปนการกอสรางเ พ่ือการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากแมน้ําระยอง และคลองใหญเปนสายน้ํา
สายสําคัญของจังหวัดระยองท่ีใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําประแสร ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําประแสร  ไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแต 
เปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากแมน้ําประแสร เปนสายน้ําสายสําคัญ
ของจังหวัดระยอง ที่ใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

๓.๕.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมและขนสง
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําประแสร ใหมีที่วางตามแนวขนาน

ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําประแสร ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
ไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือ การคมนาคมและขนสงทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแมน้ําประแสร เปนสายน้ําสายสําคัญ
ของจังหวัดระยองที่ใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่วางริมแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่วางริมแมน้ํา ลําคลอง หรือ
แหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเอกชนเปนเจาของ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ 

๓.๖.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีน้ําตาล) 

ขอแกไขขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ที่เอกชนเปนเจาของโดยชอบดวยกฎหมายใหใช

ประโยชนที่ดินเชนเดียวกับท่ีดินประเภทชุมชน” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเชนเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่เกษตรจึงปรับ 

ไปตามขอเท็จจริง 
๓.๖.๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน) 
ขอแกไขขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เกษตรกรรม การอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวซึ่งมิใชการจัดสรรที่ดินและมีความสูง
ของอาคารไมเกิน ๑๒ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น การวัด
ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคาร 
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ที่ ดิ นบริ เวณหมายเลข ๗.๑ หมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๓ 
และหมายเลข ๗.๔ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตอางเก็บน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย เกษตรกรรมหรือเกี ่ยวของกับเกษตรกรรม 
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด
ดังตอไปน้ี 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๓) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ หมายเลข ๘.๒ หมายเลข ๘.๓ 
และหมายเลข ๘.๔ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตอางเก็บน้ําไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดไดเพ่ิมเติมการอยูอาศัยเปน 
การใชประโยชนที่ดินหลัก แตมีเจตนาควบคุมความหนาแนนของการอยูอาศัยในพ้ืนที่ 

๓.๖.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ขอแกไขขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการอยูอาศัย ประเภทบานเดี่ยว
ที่มิใชการจัดสรรท่ีดินที่มีความสูงของอาคาร ไมเกิน ๑๒ เมตร การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการเทานั้น” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม 
การอยูอาศัย หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ
ตามท่ีกําหนดดังตอไปน้ี 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
(๓) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก” 

เหตุผลในการขอแกไข เปนไปตามกิจกรรมของการเกษตรตอเนื่อง 
และมีเจตนาควบคุมความหนาแนนของการอยูอาศัยในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเอกชนเปนเจาของ 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) ที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ 
(สีเขียวออน) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) 
ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งเอกชน
เปนเจาของ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 
ไดแก ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียว 
มี กรอบและเส นทแยงสี น้ํ าตาล) ที่ ดิ นประเภทท่ี โล ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๗ ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดเกี่ยวกับ “การจัดสรรที่ดิน” ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๓.๗.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑ 
ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดใหม 
“การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ีในการจัดสรรที่ดิน ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมใหที่ดินอันเปนที่ตั้ง

โครงการอยูติดกับถนนสาธารณะท่ีมีขนาดชองทางจราจรไมนอยกวา ๔ ชองทาง 
และมีเขตทาง ดังนี้ 

(๑.๑) โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนที่ 
ไมเกิน ๑๐๐ ไร ใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๑๒ เมตร โดยมี
ความกวางตอเนื่องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึงทางแยกท่ีบรรจบกับถนนสาธารณะ 
ที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวางตอเนื่องจากกึ่งกลางทางเขาออก
ของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 

(๑.๒) โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่เกินกวา 
๑๐๐ ไร ขึ้นไป แตไมเกิน ๕๐๐ ไร ใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มี เขตทาง 
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร โดยมีความกวางตอเนื่องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึง 
ทางแยกท่ีบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวาง
ตอเนื่องจากก่ึงกลางทางเขาออกของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 

(๑.๓) โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนที่ 
ไมเกินกวา ๕๐๐ ไร ขึ้นไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ไร ใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
ไมนอยกวา ๒๐ เมตร โดยมีความกวางตอเนื่อง ของเขตทางโดยตลอดไปจนถึง 
ทางแยกท่ีบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวาง
ตอเนื่องจากก่ึงกลางทางเขาออกของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 

(๑.๔) โครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนที่ 
เกินกวา ๑,๐๐๐ ไรขึ้นไป ใหอยูติดกับถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
โดยมีความกวางตอเนื่องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับ 
ถนนสาธารณะที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวางตอเนื่องจาก
กึ่งกลางทางเขาออกของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 

(๒) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัยใหที่ดิน อันเปนที่ตั้งโครงการอยูติดกับถนนสาธารณะท่ีมีเขตทาง
ไมนอยกวา ๘ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากพ้ืนที่ ช ๑ เปนชุมชนท่ีอยูโดยรอบพ้ืนที่
อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดระยอง และยังมีความตองการในการขยายตัว 
ของพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยู ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดที่ตั้งของการประกอบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดใหม 
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ

พาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย ที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการใหอยูติด
กับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๘ เมตร” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ ช ๒ มีการประกอบพาณิชยกรรม 
หรือจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และยังมีความตองการในการขยายตัวของการประกอบ 
พาณิชยกรรมหรือจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยอยู ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดที่ตั้ง 
ของการประกอบพาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

๓.๗.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน 
และสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดใหม 
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

ที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการใหอยูติดกับถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ๘ เมตร” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

และยังมีความตองการในการขยายตัวของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยอยู ดังนั้น 
จึงควรมีการกําหนดท่ีตั้ งของการประกอบการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

๓.๗.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอเพ่ิมเติมขอกําหนดใหม 
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 

ที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการใหอยูติดกับถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ๘ เมตร” 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่มีการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย 

และยังมีความตองการในการขยายตัวของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยอยู 
ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดที่ตั้งของการประกอบการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย 
ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับ “การจัดสรรที่ดิน” ในการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับ “การจัดสรรท่ีดิน” 
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอเพ่ิมเติมขอหามในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) 

ขอเพ่ิมเติมขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
(๗) โรงพยาบาล” 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาวกําหนดไวเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอมและคลังสินคา ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวจึงไมเหมาะสม 
ใหมีการอยูอาศัยและเปนที่ตั้งของสถานพยาบาล 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) กรณีเพ่ิมคําวา “การทองเท่ียวหรือ
เก่ียวของกับการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ” 

ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเกี่ยวของกับ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมง การทองเท่ียว หรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเท่ียว 

หรือเกี่ยวของกับการทองเท่ียว การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ 
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทะเลอาวไทยเปนแหลงทรัพยากร 
และแหลงทองเท่ียวที่สําคัญของจังหวัดระยอง จึงไดกําหนดใหเปนการทองเท่ียว
หรือเกี่ยวของกับการทองเท่ียว การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ในท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) กรณีเพ่ิมคําวา “การทองเท่ียว 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 หรือเกี่ยวของกับการทองเท่ียว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบัน
ราชการ” 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง ไมเห็นชอบใหปรับปรุง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) กรณีเพ่ิมคําวา “การทองเท่ียวหรือเกี่ยวของกับการทองเท่ียว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ” โดยใหเปลี่ยนแปลง 
การกําหนดสัญลักษณการใชประโยชนที่ดินในบริเวณทะเลใหเปนพ้ืนที่เวนขาว
ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดมีมติในการประชุม 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เห็นชอบในการกําหนด
สัญลักษณ (สี) ในแมน้ํา และแหลงน้ําตาง  ๆ โดยการกําหนดสัญลักษณ (สี) 
ของทะเลกําหนดใหเวนขาว 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในท่ีดิน
ประเภทท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม (สีฟา) 
กรณีเพิ่มคําวา “การทองเท่ียวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ” 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 
โดยใหเปล่ียนแปลงการกําหนดสัญลักษณการใชประโยชนที่ดิน
ในบริเวณทะเลใหเปนพื้นที่เวนขาว ตามที่คณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง ไดมีมติในการประชุม คร้ังที่ 
๘/๒๕๕๘ เม่ือวันที ่๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เห็นชอบในการกําหนด
สัญลักษณ (สี) ในแมน้ํา และแหลงน้ําตาง ๆ โดยการกําหนด
สัญลักษณ (สี) ของทะเลกําหนดใหเวนขาว 

 

8. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาต้ังแต ป ๒๕๔๗ และอยูในขั้นตอนเตรียมประกาศเปนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แตจากการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
เพชรบุรี และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุม
ทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคลองกัน คือ ใหถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ. .... กอนประกาศใชบังคับ เม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จํานวน 
๕ ประเด็นยอย 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.8 
หนา 140 - 156 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
ที่ไดมีการดําเนินการวางและจัดทําผังในพ้ืนที่ตาง ๆ และการยกฐานะขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอบเขตของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหถูกตอง ตามขอเท็จจริง
ในปจจุบันและปรับแกแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลที่ยกฐานะเปนเทศบาล
ตําบลและเห็นชอบในหลักการท่ีพ้ืนที่ชุมชน ควรมีการจัดการขยะโดยเห็นชอบ 
ใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลงดําเนินการพ้ืนที่กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิดการผลิต
พลังงานไฟฟาจากขยะได โดยใหเขียนยกเวนไวในขอกําหนด 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอบเขตของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ใหถูกตองตามขอเท็จจริงในปจจุบัน และปรับแกแนวเขต
องคการบริหารสวนตําบล ที่ยกฐานะเปนเทศบาลตําบล 
และเห็นชอบในหลักการที่พื้นที่ชุมชนควรมีการจัดการขยะ 
โดยเห็นชอบใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลง ดําเนินการพ้ืนที่
กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิดการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะได 
โดยใหเขียนยกเวนไวในขอกําหนด ตามมติของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง 

๑.๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย (สีฟา 
และเสนทแยงสีขาว) บางสวน โดยปรับลดขนาดพ้ืนที่ใหเล็กลง   

เหตุผลในการขอแกไข กรมชลประทานไดมีการดําเนินการโครงการ
บรรเทาปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่ สภาพขอเท็จจริงจึงไดเปลี่ยนไป โดยโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรีไดมีหนังสือที่ กษ ๐๓๒๒.๑๐/๒๘๙ ลงวันที่ ๓ มิ.ย. 25๕๗ 
แจงผลดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ ในพ้ืนที่ ๔ ตําบลของอําเภอชะอํา ซึ่งสงผลให
สามารถลดแนวน้ําทวมหลาก (Flood way) ไดในบริเวณพ้ืนที่แนวคันคลองระบายน้ํา 
D1 และ D3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายนํ้าจากเดิมขางละ ๒๕๐ เมตร 
เปนขางละ ๗๐ เมตร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย (สีฟา 
และเสนทแยงสีขาว) บางสวน โดยลดใหมีขนาดเล็กลง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท 
เสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน โดยลดให 
มีขนาดเล็กลง ตามที่เสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย (สีฟา 
มีเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว) 

๑.๓.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในพ้ืนที ่ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ที่มีการปรับลดขนาดพ้ืนที่ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง 
ไดแก บริเวณพ้ืนที่แนว คันคลองระบายน้ํา D1 และ D3 ตามแนวขนานริมฝง 
ของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ ๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร 

(๒) พ้ืนที่บริเวณที่กําหนดไวเปนพ้ืนที่น้ําทวมหลากเดิม ซึ่งไมสามารถ
บรรยายขอบเขต ไดจึงขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถบรรยายขอบเขตได ไดแก 

- บริเวณหมายเลข ๘.๒ (ผังเดิม) (เสี่ยงอุทกภัย) บางสวน จํานวนพ้ืนที่ 
๒๑,๖๔๒.๐๖ ไร (๓๔.๖๓ ตร.กม.) เปนหมายเลข ๓.๔ (ผังใหม) บางสวน (ชนบท 
และเกษตรกรรม) จํานวนพ้ืนที่ ๔,๑๖๙.๘๖ ไร (๖.๖๗ ตร.กม.) คิดเปนรอยละ ๐.๑๑ 
ของจังหวัด 

- บริเวณหมายเลข ๘.๓ (ผังเดิม) (เส่ียงอุทกภัย) บางสวน จํานวน
พ้ืนที่ ๙,๔๗๙.๓๔ ไร (๑๕.๑๗ ตร.กม.) เปนหมายเลข ๓.๘ (ผังใหม) บางสวน 
(ชนบทและเกษตรกรรม) จํานวนพ้ืนที่ ๒,๔๑๓.๑๔ ไร (๓.๘๖ ตร.กม.) คิดเปนรอยละ 
๐.๐๖ ของจังหวัด 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงและการกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยง 
สีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ใน ๑) พ้ืนที่มีการปรับขนาดใหเล็กลง ไดแก บริเวณพ้ืนที่แนวคันคลองระบายน้ํา D 1 
และ D 3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ ๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร 
และ ๒) พ้ืนที่บริเวณที่กําหนดไวเปนพ้ืนที่น้ําทวมหลากเดิมซึ่งไมสามารถบรรยายขอบเขตได 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๑.๓.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณพ้ืนที่ที่มีการปรับลดขนาดใหเล็กลง ไดแก บริเวณพ้ืนที่แนวคันคลอง
ระบายนํ้า D1 และ D3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายนํ้า ตั้งแตระยะ 
๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร ซึ่งอยูในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลนายางบางสวน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข 
เ พ่ือใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริ งในการกําหนดพ้ืนที่ ชุมชน 

และการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย (สีฟาและ 
เสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
พ้ืนที่ที่มีการปรับลดขนาดใหเล็กลง ไดแก บริเวณพ้ืนที่แนวคันคลองระบายน้ํา D1 
และ D3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ ๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร 
ซึ่งอยูในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลนายางบางสวน 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณพื้นที่ที่ มีการปรับลดขนาด 
ใหเล็กลง ไดแก บริเวณพื้นที่แนวคันคลองระบายน้ํา D1 
และ D3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายน้ําต้ังแตระยะ 
๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร ซึ่งอยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบล 
นายางบางสวน ตามที่เสนอ 

๑.๓.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย 
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับแนวเขตปาไมใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ 
ปาสงวนแหงชาต ิ

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยง
สีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสน
ทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท 
เส่ียงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับแนวเขตปาไมใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ 
ปาสงวนแหงชาติ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางสวน 
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอยกเลิกการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล)   

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการกําหนดการใช
พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในงานผังเมืองรวมจังหวัด ที่จะไมแสดง
สัญลักษณการใชประโยชนที่ดินในแผนผัง แตจะเขียนไวในขอกําหนดแทน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือให เปนไปตามนโยบายกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ที่จะใหเกิดความยืดหยุนและสงเสริมการพัฒนาและเพ่ิมโอกาส 
การลงทุนดานอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวา
ดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันความเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ แลวเขียนไวในขอกําหนดแทน 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ แลวเขียนไว 
ในขอกําหนดแทนในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ การแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
๓.๑. ขอปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังน้ํามันและ 

คลังกาซปโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดมีการแกไขใหม 

จากขอกําหนดเดิม 
“(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมาย 

วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ 
รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ” 

“(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท

โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

“(๖) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สามตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง เพ่ือจําหนาย”  

เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการคลังน้ํ ามันแ 
ละคลังกาซปโตรเลียมเหลว เพ่ือปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
คลังน้ํามันและคลังกาซปโตรเลียมเหลว เพื่อปรับขอกําหนด 
ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตามที่เสนอ 

๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จากขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

ตามประเภท ชนิด และจําพวก ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเวน 
ใหประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๙๑ (๒)” 

“(๒) โรงงานลําดับที่  ๘๘ เวนแตโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา และบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาล
ตําบลทาแลง) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนท่ีใชเชื้อเพลิง 
จากขยะมูลฝอย” 

“(๓) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
โรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลง) 

“(๔) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑), (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการ
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน  

เหตุผลในการขอแกไข  เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวย
โรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยจะกําหนด
หามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงและมีมลพิษสูง โดยอาจยกเวนโรงงาน 
บางประเภทที่จําเปนตอพ้ืนที่ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
๑) เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู)  

๒) เห็นชอบในหลักการท่ีพ้ืนที่ชุมชนควรมีการจัดการขยะ โดยเห็นชอบ 
ใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลง ดําเนินการพ้ืนที่กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิด 
การผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะได โดยใหเขียนยกเวน ไวในขอกําหนด ทั้งนี้ 
ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีปรับปรุงถอยคํา วิธีเขียนขอกําหนด
กับกองนิติการ 

มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบการปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒) เห็นชอบในหลักการที่พื้นที่ชุมชนควรมีการจัดการขยะ 
โดยเห็นชอบใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลง ดําเนินการพ้ืนที่
กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิดการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะได
โดยใหเขียนยกเวนไวในขอกําหนด ทั้งนี้ ใหสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีปรับปรุงถอยคํา วิธีเขียนขอกําหนด
กับกองนิติการ 

๓.๒.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)  

จากขอกําหนดเดิม 
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน 

ตามประเภท ชนิด และจําพวก ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

คุมครองความปลอดภัย ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตบริเวณ
หมายเลข ๓.๕ เฉพาะโรงงานลําดับที่ ๔๙ และโรงงานลําดับที่ ๙๒” 

“(๒) โรงงานลําดับที่  ๘๘ เวนแตโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม” 

“(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑),(๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน” 

“(๔) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอประชาชนและส่ิงแวดลอม 
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง โดยอาจ
ยกเวนโรงงานบางประเภทที่จําเปนตอพ้ืนที่ใหสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเก่ียวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๕ ใหสามารถดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๔๙ (โรงงาน
กลั่นน้ํามันปโตรเลียม) และโรงงานลําดับที่ ๙๒ (โรงงานหองเย็น) และใหดําเนินการ
หรือประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืน เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๕   

จากขอกําหนดสําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในขอกําหนดเดิม 

“(๑) การใชประโยชนที่ดินที่ไมใชอาคารขนาดใหญ หรืออาคารสูง 
ยกเวนตําบลปกเตียน ตําบลหนองศาลา ตําบลบางเกา และตําบลนายาง” 

เปนขอกําหนดสําหรับการใชประโยชนที่ดินเ พ่ือกิจการอ่ืน 
ในขอกําหนดใหม ดังนี้ 

“(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๕” 

๓.๓.๒ ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม 
“(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายที่ตอง 

ขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง” 

เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๖) คลังน้ํามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนายเวนแตบริเวณ
หมายเลข ๓.๕” 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับแกไขใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่หมายเลข ๓.๕ เปนที่ตั้ง
โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมเดิม ซ่ึงยังประกอบกิจการอยู และมีคลังน้ํามัน ถังเก็บ
สํารองน้ํามันที่ใชในกิจการจึงพิจารณาใหสามารถดําเนินการไดในบริเวณพ้ืนที่เดิม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๓.๕ ใหสามารถดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๔๙ (โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม)
และโรงงานลําดับที่ ๙๒ (โรงงานหองเย็น) และใหดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๕ ใหสามารถ
ดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๔๙ (โรงงานกล่ันน้ํามันปโตรเลียม) 
และโรงงานลําดับที่ ๙๒ (โรงงานหองเย็น) และใหดําเนินการ
หรือประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

๓.๔ ขอปรับปรุงขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน (โรงงานลําดับ 
ที่ ๘๘ โรงงานผลิตสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา) ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๘ เทศบาลตําบลทาแลง 

จากขอหามในขอกําหนดเดิม  
(๒) โรงงานลําดับที่ ๘๘ เวนแตโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา  
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๒) โรงงานลําดับที่ ๘๘ เวนแตโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา และบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลง) 
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน ที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย 

เหตุผลในการขอแกไข  
เพ่ือเปนการแกไขปญหาชุมชนไมมีพ้ืนที่กําจัดขยะ และเปดโอกาสใหสามารถ

พัฒนา เปนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๘ เทศบาลตําบลทาแลงใหดําเนินกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๘ 
เทศบาลตําบลทาแลง ใหดําเนินกิจการโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย 
ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานในท่ีดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) 

จากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๔) โรงงานลําดับที่  ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๒) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

โรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลง) 

เหตุผลในการขอแกไข  
เพ่ือใหการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) สามารถดําเนินกิจการ

โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน และใหบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบล
ทาแลง) สามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ได 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ใหบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลงสามารถดําเนิน
กิจการโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ได)  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหบริเวณหมายเลข ๑.๘ 
(เทศบาลตําบลทาแลงสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ 
๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ได) ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอปรับปรุงขอหามเรื่องการเลี้ยงสัตวในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๘) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๘) เล้ียง งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง

สัตวปาเพ่ือการคา 
เหตุผลในการขอแกไข  
เพ่ือใหการเล้ียงสัตวบางประเภทสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่ชนบท 

ที่อยูในพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) เปนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับประชาชน 
และปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยู และกิจกรรมในพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเรื่องการเล้ียงสัตวในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเรื่องการเล้ียงสัตวในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

 

  



- 131 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๗ ขอยกเลิกขอหามเร่ืองสนามแขงรถ สนามแขงมา และสนามยิงปน 
สวนสัตว สวนสนุกในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จากเดิมหาม 
(๑๐) สนามแขงรถ สนามแขงมา และสนามยิงปน 
(๑๒) สวนสัตว สวนสนุก 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือผอนปรนขอกําหนดใหยืดหยุนมากขึ้น 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบการขอยกเลิกขอหาม เร่ือง สนามแขงมา สนามยิงปน สวนสัตว สวนสนุก 
เวนแต สนามแขงรถ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอยกเลิกขอหาม เรื่อง สนามแขงมา สนามยิงปน 
สวนสัตว สวนสนุก เวนแต สนามแขงรถ ในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู)  

๓.๘ ขอปรับปรุงชื่อทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๑๐ (ถนนปากทอ – 
หนองหญาปลอง – ชะอํา) ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จากขอกําหนดเดิม 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 

ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร และการใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มี 
ความสูงไมเกิน ๒๐ เมตร 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๑๐ (ถนนปากทอ – หนองหญาปลอง – ชะอํา) 
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๐ เมตร และการใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได 
ในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๒๐ เมตร โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังข้ันสูงสุด 

เหตุผลในการขอแกไข มีการยืนยันสายทางทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๕๑๐ (ถนนปากทอ – หนองหญาปลอง – ชะอํา) ภายหลังการปดประกาศ ๑๕ วัน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงชื่อทางหลวงแผนดิน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) โดยขอใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรียืนยันชื่อสายทาง 
พรอมเอกสาร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงช่ือทางหลวงแผนดินในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอปรับปรุงขอหามสถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชราในท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

จากขอหามในขอกําหนดเดิม 
(๕) สถานสงเคราะหหรือคนชรา 
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือความปลอดภัยและสุขลักษณะแกประชาชน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามสถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชราในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และใหเพ่ิมขอหาม (๖) สถาบันการศึกษา 
หรือโรงเรียน (๗) โรงพยาบาล ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ดวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามสถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามท่ีเสนอ 
และใหเพิ่มขอหาม (๖) สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน 
(๗) โรงพยาบาล ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๓.๑๐ ขอปรับปรุงขอกําหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) โดยเพิ่มกิจกรรม “พาณิชยกรรม” ในการใชประโยชนที่ดินหลัก 

จากขอกําหนดเดิม 
ขอ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เปนขอกําหนดใหม 
ขอ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพ
สามารถประกอบพาณิชยกรรมได 

ผลการพิจารณา (ความเห็นแตกตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด 

ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพ่ิมกิจกรรม “พาณิชยกรรม” 
ในการใชประโยชนที่ดินหลัก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพ่ิมกิจกรรม “พาณิชยกรรม” 
ในการใชประโยชนที่ดินหลักเพ่ือรักษาการใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวของกับเกษตรกรรมซ่ึงเปนกิจกรรมหลักไว 
มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดในท่ีดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพิ่มกิจกรรม “พาณิชยกรรม” ในการใช
ประโยชนที่ดินหลักเพื่อรักษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรมซ่ึงเปนกิจกรรมหลักไว ตามมติ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง 

๓.๑๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยงสีขาว) 
จากขอกําหนดเดิม 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม

และสงวนไวเปนที่โลงรองรับนํ้าทวมหลาก บริเวณริมฝงแมน้ํา คลอง แหลงน้ําสาธารณะ 
เวนแตเปนการกอสรางอาคารที่ไมกีดขวาง ทิศทางการไหลของนํ้า 

การกอสรางอาคารใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ 

สี่สิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 
ที่ดินประเภทนี้ หามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจกรรมตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
(๑) การถมหรือปรับพ้ืนที่ อันมีผลทําใหระบบระบายน้ําตามธรรมชาติ 

ตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทาง หรือเปล่ียนอัตราการไหลซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดน้ําทวม 
(๒) การขุด ตักดิน ทราย ลูกรังเพ่ือการคา 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วาง

ตามแนวขนานริมฝงตามธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา 
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค 

เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

การสงวนไวเปนที่โลงเพ่ือรองรับนํ้าทวมหลาก หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 
ที่ไมใชการจัดสรรท่ีดิน ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
และไมกีดขวางทางนํ้า เวนแตมีชองทางระบายนํ้า 

การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วาง
ตามแนวขนาน ริมฝงตามธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับปรุงการเขียนขอกําหนดเพ่ือใหมีความชัดเจน 
และสะดวกในการปฏิบัติเรื่องการอนุญาตกอสราง  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทเส่ียงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยง 
สีขาว) ซ่ึงนอกจากใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและสงวนไวเปนที่โลง
รองรับน้ําทวมหลาก อาจมีการยกเวนใหบานเดี่ยวที่มีพ้ืนที่วางไมนอยกวารอยละ ๔๐
ดําเนินการไดตามขอเสนอของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี ้
ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ประสานกับกองนิติการ 
เพ่ือพิจารณาการเขียนขอกําหนดใหเกิดความชัดเจนอีกคร้ัง และใหเพ่ิมขอหาม
เร่ืองการถมหรือปรับพ้ืนที่ดวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย 
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) เพื่อสงวนไวเปนที่โลงรองรับ 
น้ําทวมหลาก โดยยกเวนใหสามารถสรางบานเดี่ยวที่มีพื้นที่วาง
ไมนอยกวารอยละ ๔๐ ได และใหเพิ่มขอหามเรื่องการถม 
หรือปรับพื้นที่ดวย ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

 

9. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ิมดําเนินการวางและจัดทํา 

ผั ง เ มืองรวมจังหวัดมาต้ังแตป  ๒๕๔๖ และ อยู ในขั้นตอนเตรียมประกาศ 
เปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม แตจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการประชุมคณะอนุกรรมกามผังเมืองระดับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ และคร้ังที่  ๒ เม่ือวันที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคลองกัน คือ ใหถอนราง
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... กอนประกาศ 
ใชบังคับ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการปรับปรุง แกไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต  
๑.๑ ปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เหตุผลในการขอแกไข ป ๒๕๕๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบ 

กับปญหามหาอุทกภัย ทําใหจังหวัดเสียหายจากภัยพิบัติดังกลาวอยางมาก ประกอบ
กับการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเดิม กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) โดยใชเขตผังเมืองรวมท่ีประกาศเปนกฎกระทรวงฯ และเขตผังเมืองรวม
กําลังดําเนินการอยู ทําใหที่ดินประเภทชุมชนมีพ้ืนที่ขนาดใหญและครอบคลุมพ้ืนที่
ที่แนวนํ้าหลาก จึงเปนปญหาในการวางแผนระบบระบายนํ้าของจังหวัด จึงปรับแก
โดยกําหนดบริเวณที่เปนพ้ืนที่ชุมชนเมืองจริง ๆ ไดแก กําหนดใหเฉพาะบริเวณการใช 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.9 
หนา 156 - 165 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ที่ดิน
ประเภทประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ที่ดินประเภทประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) และบางบริเวณที่ตองการสงเสริมใหเกิดชุมชน 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๑.๒ เพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) จํานวน ๑ บริเวณ 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ที่มีการดําเนินการในพ้ืนที่อยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ 

๑.๓ เพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและปองกันไมใหกิจกรรม 
ที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจกอใหเกิดการรุกลํ้าลําน้ํา และกีดขวางทางระบายน้ํา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบ 
ใหเพ่ิมเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) เฉพาะบริเวณแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 
และแมน้ํานอยเทานั้น แตไมเห็นชอบในบริเวณคลองบางแกว และคลองเจาเจ็ด -  
บางยี่หน (คลองบางซาย) เนื่องจากจะสงผลกระทบตอประชาชน และในขอกําหนด
ไดมีการกําหนดระยะถอยรนบริเวณริมฝงคลองไวแลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมจากแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร 
เปน แนวขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับแมน้ําลพบุรี แมน้ํา 
ปาสัก แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย คลองเจาเจ็ด – บางยี่หน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (คลองบางซาย) ในการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามใน
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สี
ชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในการขอแก ไข เพ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทุนด านอุตสาหกรรม 
และการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปองกันความเดือดรอนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงท่ีมีผลกระทบ
ตอชุมหรือสิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปน 
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท 
ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

๓.๑ การขอปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก 
ที ่ด ินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 

๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๑. หามโรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กําหนดตามบัญชีทาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. หามโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ 
หรืออุตสาหกรรมที่บริการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓. บัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การทํารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในท่ีดินประเภทชุมชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมในท่ีดินประเภทชุมชน ตามที่เสนอ 

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
๑. หามโรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กําหนดตามบัญชีทาย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. บัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงาน
เก่ียวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว)  

กําหนดเปนขอหามโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ตามบัญชี
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตโรงงานท่ีประกอบกิจการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมบริการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๑.๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

กําหนดเปนขอหามโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ตามบัญชี
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมบริการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ 

๓.๒ เพ่ิมเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท 
ไดแก ไดแกที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๑. หามโรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรม

ประเภทที่ ๑ และโรงแรมประเภทที่ ๒ สําหรับที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๓ หมายเลข 
๑.๗ หมายเลข ๑.๘ หมายเลข ๑.๑๐ หมายเลข ๑.๑๓ หมายเลข ๑.๑๕ หมายเลข 
๑.๑๙ หมายเลข ๑.๒๑ และหมายเลข ๑.๒๔ หามโรงแรมประเภทที่ ๓ และโรงแรม
ประเภทที่ ๔ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๒. สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสาน 
และฌาปนสถาน เวนแตเปนการดําเนินการขององคการทางศาสนา 

๓. สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
๔. โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว 
๕. กําจัดวัตถุอันตราย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามในขอกําหนดในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนด ในท่ีดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
๑. หามจัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม ยกเวนบริเวณหมายเลข 

๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ 
หมายเลข ๓.๗ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๒ 
หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๕ และหมายเลข ๓.๑๘ 

๒. หามโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม สําหรับบริเวณ
หมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ หมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๔ หมายเลข ๓.๕ 
หมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๐ หมายเลข ๓.๑๑ และหมายเลข 
๓.๑๕ สามารถประกอบกิจการโรงแรมประเภทท่ี ๑ และโรงแรมประเภทท่ี ๒ ได 

๓. บริเวณหมายเลข ๓.๑๔ และหมายเลข ๓.๑๖ หามโรงแรม
ประเภทที่ ๓ และ ๔ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๔. หามจัดสรรเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในบริเวณหมายเลข 
๓.๗ หมายเลข ๓.๘ หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๗ และหมายเลข ๓.๑๘ 

๕. หามจัดสรรเพ่ือการอยูอาศัย ในบริเวณหมายเลข ๓.๗ 
หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๘ 

๖. หามการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 
อยูอาศัยรวม เวนแตที่ตั้งริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ หมายเลข ๓.๒ และหมายเลข ๓.๓ หมายเลข ๓.๔ 
หมายเลข ๓.๕ หมายเลข ๓.๖ หมายเลข ๓.๘ หมายเลข ๓.๙ หมายเลข ๓.๑๐ 
หมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๕ หมายเลข ๓.๑๗ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหาม ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑. โรงมหรสพ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๒. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ 
๓. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
๔. สถานีขนสง 
๕. คลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ํานอย หรือริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๓.๒.๔ ที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

๑. คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุและสถานที่
เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง 

๒. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
๓. โรงมหรสพ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๔. จัดสรรท่ีดินทุกประเภท เวนแตจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย

ประเภทบานแฝด บานเดี่ยว ที่มีพ้ืนที่ที่ดินตั้งแต ๑๔๐ ตารางเมตร ขึ้นไป หรือ 
การจัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหเพ่ิมเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่ โลง เพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ 

 

  



- 141 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๓ การขอยกเลิกขอหามการกําหนดใหมีที่วางไมนอยกวา ... ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

เหตุผลในการขอขอแกไข มีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กํากับดูแลไวแลว 

ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหยกเลิก 

ขอหามการกําหนดใหมีที่วางไมนอยกวา . .. ของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามการกําหนดใหมีที่วางไมนอยกวา ...  
ของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาต ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) และท่ีดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ 

๓.๔ การขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการ “กําจัดวัตถุอันตราย” ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย กํากับดูแลไวแลว 

ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหยกเลิก 

ขอหามเก่ียวกับการ “กําจัดวัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเก่ียวกับการ “กําจัดวัตถุอันตราย” 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๕ การขอเพ่ิมเติมการกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) (ภายหลังจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

เหตุผลในการขอแกไข หลังจากที่มีการปดประกาศ ๑๕ วัน และประชุม 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชุมประชาชนแลว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับเรื่องจากผูประกอบการดานอุตสาหกรรม เพ่ือขอให
กําหนดพ้ืนที่ประกอบการเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหผูแทน

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เดินทางไปตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
และขอเท็จจริงของพ้ืนที่วางผังเพ่ือรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาแลวเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

10. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เร่ิมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

จังหวัดมาต้ังแตป ๒๕๔๗ และอยูในข้ันตอนเตรียมประกาศเปนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แตจากการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมทั้งสองคณะ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ใหถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลา พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมตัิใหถอนราง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. .... เพ่ือนํามาปรับปรุงใหม โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง แกไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุม
ไดมีมติใหกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาไปศึกษา ตรวจสอบ ขอมูล
ความเห็นเชิงนโยบายเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ  
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการประกอบ 
การพิจารณาแลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองอีกคร้ังหนึ่ง 

ผลการตรวจสอบ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ไดมีหนังสือ 
ที่ สข ๐๐๒๒/๐๔๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แจงสํานักงานคณะกรรมการ 
ผังเมือง วาไดดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ ขอมูลความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับ 
เรื่อง การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ จากหนวยงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของแลวปรากฏวาหนวยงานตาง ๆ แจงวาไมมีแผนงาน/โครงการท่ีจะ
ดําเนินการแตอยางใด 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินการพิจารณาประเด็นตาง ๆ ท่ีขอแกไข

ปรับปรุงตอไป เพ่ือจะไดนําผลการพิจารณาไปดําเนินการ
ปดประกาศ ๙๐ วัน ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จํานวน 
๔ ประเด็นยอย 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จํานวน 
๗ บริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๑.๓, ๑.๙, ๑.๑๑, ๑.๑๒, ๑.๑๓, ๑.๑๔ และ ๑.๑๖  

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.10 
หนา 165 - 184 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือตองการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ตองการเนนพ้ืนที่พัฒนาเมืองซึ่งกําหนดพ้ืนที่ที่เปนเขตเทศบาล
โดยตองการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมืองจริง ๆ ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ปจจุบัน 
และไมใหมีการขยายตัวไปในพ้ืนที่ชนบทโดยมีพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินฯ จํานวน ๑,๓๐๓,๗๓๙ ไร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับขอบเขตท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหถูกตองและเหมาะสม 
โดยใหกําหนดที่ดินประเภทชุมชนไว ๑๗ บริเวณ ไดแก ผังเมืองรวมเมืองที่ประกาศ
เปนกฎกระทรวงใชบังคับแลว จํานวน ๕ ผัง คือ เขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา 
เขตผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ เขตผังเมืองรวมเมืองสะเดา เขตผังเมืองรวมชุมชน
ทาเรือน้ําลึกสงขลา และเขตผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา และเขตเทศบาลตําบล 
ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล โดยกําหนดขอบเขตตามเขตเทศบาลตําบล โดยเปลี่ยนแปล
การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหถูกตอง

และเหมาะสมโดยใหกําหนดที่ดินประเภทชุมชนไว ๑๗ บริเวณ 
ไดแก ผังเมืองรวมเมืองที่ประกาศเปนกฎกระทรวงใชบังคับแลว
จํานวน ๕ ผัง คือ เขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา เขตผังเมือง
รวมเมืองหาดใหญ เขตผังเมืองรวมเมืองสะเดา เขตผังเมืองรวม
ชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลา และเขตผังเมืองรวมชุมชนพะตง –
พังลา และเขตเทศบาลตําบล ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลโดยกําหนด
ขอบเขตตามเขตเทศบาลตําบล โดยเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 

๑.๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ (ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญบางสวน) 
และบริเวณหมายเลข ๒.๒ (ในพ้ืนที่อําเภอจะนะบางสวน) ใหเปนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผังเดิม ไดกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาไว ๒ บริเวณ คือ  
บริเวณที่ ๑ : ที่ดินหมายเลข ๒.๑ ที่เปนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง) 

ในเขตพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๑๒๖ ไร 
บริเวณที่ ๒ : ท่ีดินหมายเลข ๒.๒ พ้ืนที่บริเวณตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ 

บริเวณจุดบรรจบระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๓ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๘ มีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๓๓๐ ไร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข 
๑) ในการขอยกเลิกพ้ืนที่อุตสาหกรรม เนื่องจากกลุมเครือขายตาง ๆ 

เชน เครือขายจะนะรักษถิ่นในอําเภอจะนะ ย่ืนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด
สงขลาแจงความประสงคขอมีสวนรวมในการกําหนดผังเมืองในพ้ืนที่บานเกิด 
ของตนเองและปจจุบันพ้ืนที่อําเภอจะนะ มีโรงงานไฟฟาแลว จํานวน ๒ โรง 
มีโรงแยกกาซ และโรงงานอ่ืน ๆ อีก ๑๗๘ แหง ซึ่งชาวจะนะมีความเห็นวามีโรงงานเปน 
จํานวนมากแลว ที่กอใหเกิดมลภาวะตาง ๆ ในเขตอําเภอจะนะ และจากลักษณะที่ตั้ง 
ของอําเภอจะนะ มีพ้ืนที่ติดชายฝงทะเลอาวไทยซ่ึงเปนแหลงประมงชายฝงที่ผลิต
อาหารทางทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ สวนพ้ืนที่ราบท่ีเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ซึ่งประกอบดวยสวนยางพารา สวนผลไม โดยเฉพาะเปนแหลงปลูกขาวทองถิ่นที่
สําคัญคือ “ขาวลูกปลา” ที่เปนภูมิปญญาและเปนรายไดที่สําคัญของเกษตรกรจะนะ 
ที่สืบทอดกันมาสามารถปลูกไดดีในพ้ืนที่อําเภอจะนะเทานั้น ซึ่งสามารถสรางรายได 
ของชุมชนปละหลายสิบลานบาท นอกจากน้ีอําเภอจะนะยังมีพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศ
วัฒนธรรมของเขา นา ปา เล ที่เปนที่เพาะเล้ียงนกเขาชวา ไดชื่อวา “เมืองหลวง
นกเขาชวาเสียงของอาเซียน” อันเปนวิถีวัฒนธรรมที่สรางรายไดมาสูเศรษฐกิจ 
ของชุมชนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศ 

๒) พ้ืนที่บริเวณหมายเลขที่ ๒.๑ เปนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง) 
อยูในเขตผังเมืองรวมเมืองหาดใหญแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ (ในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญบางสวน) และบริเวณ
หมายเลข ๒.๒ (ในพ้ืนที่อําเภอจะนะบางสวน) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ 
(ในพื้นที่อําเภอหาดใหญบางสวน) และบริเวณหมายเลข 
๒.๒ (ในพื้นที่อําเภอจะนะบางสวน) เปนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผังเดิม ไดกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ไว ๔ บริเวณ ไดแก  บริเวณหมายเลข ๔.๑, ๔.๒, 
๔.๓ และ ๔.๔  
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 ๑) บริเวณหมายเลข ๔.๑ กําหนดไวบริเวณดานเหนือของอําเภอระโนด 
(ตําบลแดนสงวน/ตําบลบานใหม/ตําบลตะเครียะ/ตําบลทาบอน/ตําบลบานขาวบางสวน) 

๒) บริเวณหมายเลข ๔.๒ กําหนดไวบริเวณดานเหนือของอําเภอรัตภูมิ 
(ตําบลควนโส/ตําบลควนรู/ตําบลคูหาใต)  

๓) บริเวณหมายเลข ๔.๓ กําหนดไวบริเวณอําเภอคลองหอยโขง ตําบล 
คลองหอยโขง/ตําบลโคกมวง/ตําบลคลองหลา) 

๔) บริเวณหมายเลข ๔.๔ กําหนดไวบริเวณรอยตอระหวางอําเภอจะนะ 
และอําเภอนาทวี (ตําบลคู/ตําบลขุนตัดหวาย/ตําบลหมอศรี) 

ผังปรับปรุง 
๑) ไดเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จํานวน ๓ บริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๔ และบริเวณหมายเลข ๒.๖  

๒) ได เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จํานวน ๒ บริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๑.๑ (ผังเมืองรวมชุมชนระโนด) 
และบริเวณหมายเลข ๑.๘ (ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ) 

เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่ในบริเวณอําเภอระโนด ไดแก ตําบลทาบอน 
ตําบลบานใหม อยูในเขตผังเมืองรวมชุมชนระโนด และบริเวณอําเภอคลองหอยโขง 
ไดแก ตําบลคลองหอยโขง ตําบลโคกมวง และตําบลคลองหลา อยูในเขตผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ จึงเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม 
เพ่ือการทองเท่ียว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข ผังเดิมไดกําหนดท่ีดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม
เพ่ือการทองเท่ียว จํานวน ๘ บริเวณ ในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา ดังนั้น ในการปรับปรุงผังจึงได
กําหนดพ้ืนที่ที่เปนปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา 
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 ตามกฎหมายของปาไมที่ถูกตอง โดยเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม ตามกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ ในทองที่จังหวัดสงขลา 
จํานวน ๓๙ ปา ไดแก ๑. ปาควนขี้แรต ๒. ปาควนทับชาง ๓. ปาเขาขวาง 
ปาเขาวองพริก และปาควนเทศ ๔. ปาเขาวังพา ๕. ปาเขารังเกียจ ปาเขาสัก 
ปาเขาสูง และปาควนแกว๖. ปาควนสระ ๗. ปาเขากรวด ๘. ปาควนลัง ๙. ปาควนหินพัง 
๑๐. ปาควนดินแดง ปาควนพัง ปาควนหัวแหวน และปาควนจอมแห ๑๑. ปาควนเคียม 
๑๒. ปาควนจําศีล๑๓. ปาควนเขาจันทร ๑๔. ปาควนเลียบ๑๕. ปากราด 
๑๖. ปาควนทับชาง ๑๗. ปาเขารังเกียรติ ปาเขาสัก ปาเขาสูง และปาควนแกว 
๑๘. ปาควนพน ๑๙. ปาเขาแดน ปาควนเจดีย ปาเขาพระยาไม และปาควนกําแพง  
๒๐. ปาเขาสันกาลาคีรี๒๙. ปาควนหินเภา ๒๑. ปาทุงบางนกออก ๒๒. ปาควนเราสอ 
ปาควนน้ํารอน ปาควนสอหรอ ปาควนบางพลา และปาเขาโตะเทพ ๒๓.ปาเขาแดน 
ปาเขาเหม็ด ปาควนเสม็ดชุน และปาควนเหรง ๒๔.ปาเขาเหลียม ปาเขาจันดี และ
ปาเขาบอทอ ๒๕. ปาทุงแพร ๒๖. ปาเขาแดน ปาเขานํ้าคาง และปาควนสอเหรง 
๒๗. ปาแมพรุ ปาเทือกเขาไฟไหม และปาคลองก่ัว ๒๘. ปาทุงเคียม (ปาควนเคียม 
เปลี่ยนชื่อปา) ๒๙. ปาควนหินเภา ๓๐. ปาคลองลาปง ๓๑. ปาควนเหรง 
ปาควนหนองหยี และปาควนหัวแหวน ๓๒. ปาทุ งเปราะ และปาควนดินสอ 
๓๓. ปาควนหินผุด และปาควนเขาแกว ๓๔. ปาเทือกเขาแกว ปาคลองเขาลอน 
และปาคลองปลอม ๓๕. ปาเทือกเขาโตะเทพ และปาควนหินลับ ๓๖. ปาเกาะ
เหลาะหนัง ๓๗. ปาควนนายเสน ปาควนเหม็ดชุน ปาควนแมเขานา ปาควนลูกหมี 
และปาควนปาหรัง ๓๘. ปาควนเขาจันทร ๓๙. ปาควนเขาวัง ปาคลองตอ 
และปาเทือกเขาแกวรวมพ้ืนที่ทั้งส้ินประมาณ ๑,๕๓๖,๓๑๓ ไร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม 
เพ่ือการทองเท่ียว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีขาว) เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๑.๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๖ เปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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 เหตุผลในการขอแกไข 
ผังเดิม ผังเดิมกําหนดที่ดินประเภทนี้ไว ๑ บริเวณ คือ กําหนดไวโดยรอบ

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาของอําเภอจะนะ ในผังฉบับปรับปรุง 
ไดยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ในพ้ืนที่อําเภอจะนะ ดังนั้น จึงได
ยกเลิกที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการฯ ดวยเชนกัน โดยมีพ้ืนที่ที่มีการเปล่ียนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) จํานวน ๗๖๕ ไร 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๖ เปนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๖ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๖ ขอปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในปจจุบัน พ้ืนที่ปาทุกประเภท/เขตหามลาสัตวปา/
อุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา ในจังหวัดสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับแนวเขตปาไมทุกประเภทที่มีเงื่อนไขตามกฎหมาย
ปาไม ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในปจจุบัน พ้ืนที่ปาทุกประเภท/เขตหามลาสัตวปา/
อุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา ในจังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 
พื้นที่ปาทุกประเภท/เขตหามลาสัตวปา/อุทยานแหงชาติ/
เขตรักษาพันธุสัตวปาในจังหวัดสงขลา ตามที่เสนอ 

๑.๗ ขอเพ่ิมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๔.๓  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ของทะเลสาบสงขลาเปนพ้ืนที่ 
ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศเพ่ือตองการอนุรักษสภาพแวดลอมพ้ืนที่บริเวณนี้  
ใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนตอไป 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีฟา) บริเวณหมายเลข ๔.๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๔.๓ ตามที่เสนอ 

๑.๘ ขอเพ่ิมที่ดินประเภทชุมชน ๑ บริเวณ ในทองที่ ๔ ตําบล ประกอบดวย 
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข  เปนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ของจังหวัดสงขลา 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมที่ดินประเภทชุมชน ๑ บริเวณ ในทองที่ ๔ ตําบล ประกอบดวย 
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มบริเวณท่ีดินประเภทชุมชน ๑ บริเวณ 
ในทองที่ ๔ ตําบล อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบดวย 
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบล 
ปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนด 
เปนขอหาม ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑) กําหนดเปนขอหามเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบ

รุนแรง เชน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท     
๒) กําหนดเปนขอหามการประกอบอุตสาหกรรมท่ีไมมีระบบวิธีการ

ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชีทายกฎกระทรวงฯ 
และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯโดยปรับบัญชี
ทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๓ การขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๖ 
ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ขอเพ่ิมขอหามในการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

จากขอกําหนดเดิม 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดตามวรรคแรก

ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 
๑) การใชประโยชนที่ดินที่กอสรางไมใชอาคารสูง 
๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดิน 

ที่ยื่นขออนุญาต”  
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหดําเนินการหรือประกอบ

กิจการไดในอาคาร ท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”  
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือไมตองการใหเกิดความหนาแนนของประชากร

หรือการใชพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญในการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนที่เปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหาม ชนิด/ประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

ขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด 
และจําพวกท่ีกําหนดไวใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้และโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๘ หามใชประโยชนที่ดิน 

เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี” 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอียด ดังนี้
โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๘ (๖), 
๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงานลําดับที่ ๙๙ 

(๒) โรงงานลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 

(๓) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
บําบัดน้ําเสียของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอย 

(๔) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 

ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ 
๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง 

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๘ (๔) 
(๖), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงานลําดับที่ ๙๙  

(๒) โรงงานลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต 
(ก) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 
(ข) ดําเนินการในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา 

(๓) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
บําบัดน้ําเสียของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอย 

(๔) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑) เพ่ือตองการหามประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ ใหสามารถ

ดําเนินการไดในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 
ซึ่งเปนการสนับสนุนใหประชาชน และผูประกอบการไดใชพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟา 
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ลําดับ
ที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 

(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 
 และใหสามารถดําเนินการไดในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลาท่ีไดมี 

การกําหนดเปนเขตอุตสาหกรรมไวแลว 
๒) จากความเห็นที่แตกตางกันมากในประเด็นของการกอสรางหรือ

ประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ทั้ งจากกลุมอนุรักษ 
และกลุม อุตสาหกรรม จึงเปนเหตุผลใหมีการนําประเภทและชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมมาเขียนใหเห็นความชัดเจนไวในขอกําหนดแทนเพ่ือลดความขัดแยงใน
ทุกภาคสวนของพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) 
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม

ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามประเภทและชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

ขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเ พ่ือกิจการตามที่กําหนด

ดังตอไปน้ี 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบางประเภท 

ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดไวใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ี 
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน” 

ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปนี้” 
๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง 

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔ ๔๕ (๑) (๒) (๓), ๔๘ (๔) (๖), 
๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงานลําดับที่ ๙๙  

(๒) โรงงานลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 
จากพลังงานลม 

(๓) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบําบัด 
น้ําเสียของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอย 

(๔) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข ดวยกระทรวงพลังงานไดมีนโยบายสงเสริม 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาและการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานลมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 
โดยใหยกเลิกขอกําหนดหามตั้งโรงงานลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน เน่ืองจากเปนความจําเปนของประเทศ 

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนด เรื่ อง คลังน้ํ ามัน สถานท่ีเก็บน้ํามัน 
และคลังกาซปโตรเลียมเหลว ในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

ขอกําหนดเดิม 
“(๒) สถานท่ีที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียม

เหลวและกาซธรรมชาติเพ่ือจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง” 

“(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ 
รานจําหนายกาซ สถานท่ีใชกาซ และสถานท่ีจําหนายอาหารที่ใชกาซ” 

ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“(๕) คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง” 
(๖) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท

โรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บ
รักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอความใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด เรื่อง คลังน้ํามัน สถานท่ีเก็บน้ํามัน และคลังกาซ
ปโตรเลียมเหลว ในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 

  



- 153 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (สีเขียว) ทั้งนี้ ใหประสานกองนิติการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอนนําเสนอ
ตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด เร่ือง คลังน้ํามัน สถานท่ี 
เก็บน้ํามัน และคลังกาซปโตรเลียมเหลว ในท่ีดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนด เร่ือง การเล้ียงสัตว ในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ขอกําหนดเดิม  
“(๔) เล้ียงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข  หรือ 

สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา”  
ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
(๗) เลี้ยงงู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง

สัตวปาเพ่ือการคา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางสวน

ยังคงเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งสภาพปจจุบันมีประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเพ่ือการเล้ียงสัตว ไดแก มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก จึงควร
ยกเวนการเล้ียงสัตวตามชนิดดังกลาวในท่ีดินประเภทชุมชน และหามสัตว เลี้ยง 
ที่เปนอันตราย คือ เล้ียงงู และจระเข 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบปรับปรุงขอกําหนด เร่ือง การเล้ียงสัตว ในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงขอกําหนด เร่ือง การเลี้ยงสัตว ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๖ ขอเพ่ิมขอหามเก่ียวกับการกําจัดวัตถุอันตราย ในท่ีดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)  

ขอกําหนดใหม 
“(๙) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย” 
เหตุผลในการขอแกไข ตองการหามการกําจัดวัตถุอันตรายในท่ีดิน

ประเภทชุมชน เนื่องจากสงผลตอสุขลักษณะชีวิตและอนามัยของประชาชน 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมขอหามเก่ียวกับการกําจัดวัตถุอันตราย ในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ทั้งนี้ ใหประสานกองนิติการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอนนําเสนอ 
ตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาตอไป 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอหามเก่ียวกับการกําจัดวัตถุอันตรายในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๗ ขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือผอนปรนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ดังกลาว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๘ ขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร ในท่ีดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)  

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือเปนการผอนปรนใหอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการเกษตร ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร ใหสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่ชุมชน   

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร ในท่ีดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๓.๙ ขอยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมทางหลวงแผนดิน ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. ๒๕๔๓) ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับที่เวนวางสําหรับ
แนวเขตทางไวแลว  

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดท่ีเวนวางริมทางหลวงแผนดิน ในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมทางหลวงแผนดิน 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ 

๓.๑๐ ขอยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ํา ลําคลอง ในท่ีดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

ขอกําหนดเดิม 
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมี

ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ไมน อยกว า ๖ เมตร เวนแต เปนการกอสร างเพ่ือการคมนาคมทางน้ํ าหรื อ 
การสาธารณูปโภค” 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ขอกําหนดเดิม   
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ ไมนอยกวา ๑๐ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางนํ้า 
หรือการสาธารณูปโภค”  

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เนื่องจากในจังหวัดสงขลามีแมน้ําและลําคลองสาธารณะเปนจํานวนมาก 

จึงสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน  
๒. ไดมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๓) เกี่ยวกับการกําหนดท่ีเวนวางสําหรับการใชประโยชนที่ดินริมฝง
แมน้ํา ลําคลองไวแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ําลําคลอง ในท่ีดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ํา ลําคลอง 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ตามที่เสนอ 

๓.๑๑ ขอยกเลิกขอกําหนดท่ีดินอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีขาว) และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

เหตุผลในการขอแกไข ไดมีการปรับการใชประโยชนที่ดินจากผังเดิม 
ที่กําหนดการใชประโยชนที่ดินไว จํานวน ๘ ประเภท ผังฉบับปรับปรุงเหลือการกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
และที่ดินประเภทที่ โล งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
(สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลั งสิ นค า (สี ม วง) ท่ี ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพ่ือการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีขาว) และท่ีดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ 

๓.๑๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

ขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ซ่ึงเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ใหใช

ประโยชนที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น” 

ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข ปรับใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในท่ีดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๓ ขอเพ่ิมขอหามเก่ียวกับการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข ตองการควบคุมความหนาแนนของการใชประโยชน
ที่ดินในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยตองการใหกิจการการอยูอาศัย
ประเภทหองชุด อาคารชุดดังกลาวควรเกิดขึ้นในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ทีไ่ดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหเพ่ิมขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด ในท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเพิ่มขอหามเก่ียวกับการอยูอาศัยประเภทหองชุด 
อาคารชุดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

๓.๑๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว)  

ขอกําหนดเดิม 
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการสงวนและคุมครอง 

ดูแลรักษาหรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร และธรรมชาติอ่ืน ๆ ไวเพ่ือความสมดุล
ของระบบนิเวศนและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายเก่ียวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติเทานั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของ 
หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคาร 
ไมเกิน ๖ เมตร ขนาดพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรเทานั้น การวัดความสูง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง พ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการสงวนและคุมครอง 

ดูแลรักษาหรือบํารุง ปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา 
และการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เทานั้น ที่ดินประเภทน้ี 
ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน  
เพ่ือการอยูอาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และที่ดินตามวรรคนี้ หามใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๒) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๔) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเปนการอยูอาศัย เกษตรกรรม หรือเก่ียวของ

กับเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๓.๑๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) ดังนี้ 

ขอกําหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมง 

ใหใชประโยชนที่ดิน เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเกี่ยวของกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมการประมงหรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

ขอกําหนดใหม ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหใชประโยชนที่ดิน

เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเก่ียวของกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทาเรือเพ่ือการทองเที่ยว การประมง สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนที่ดิน
ประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง บริเวณดังกลาว 
อาจมีการกอสรางสถาบันราชการและทาเรือ โดยเฉพาะทาเรือเพ่ือการทองเท่ียว 
ซึ่งมีความจําเปนตอการใชพ้ืนที่นั้น 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) ตามที่เสนอ 

๓.๑๖ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนทรัพยสินเพ่ือประโยชนในการวาง 
และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใชอยูแลว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ตามที่เสนอ 

 

11. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 
ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ เปนผังพ้ืนที่เปดใหม คณะรัฐมนตรีมีมติ  

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใหนําผังเมืองรวมจังหวัดหนองคายมาปรับปรุงใหม 
เนื่องจากมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬซึ่งการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองจะเปน
รูปแบบใหม ดําเนินการโดยสํานักผังประเทศและผังภาค สํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัดประมาณ ๔,๓๐๕.๗๕๖ ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
เปน ๘ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภออําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอ
บุงคลา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรสวรรค และอําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ  

มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ เสนอ โดยใหนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป ตามที่เสนอ 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.11 
หนา 184 - 186 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

12. เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย 
ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดหนองคายรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย โดยมีพ้ืนที่วางผัง
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๘๙๑,๕๘๓ ไร จังหวัด
หนองคาย แบงการปกครองออกเปน ๙ อําเภอ ๖๒ ตําบล ๖๘๗ หมูบาน ๙ 
เทศบาลตําบล ๖๐ องคการบริหารสวนตําบล และ ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด  

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. บริเวณริมแมน้ําโขงจะพบปญหาน้ํากัดเซาะตล่ิง ซึ่งกอใหเกิดตลิ่งพัง 

ทําใหเสียพ้ืนดินไปเปนจํานวนมากตอป และในอนาคตอาจสงผลกระทบตอระบบ
คมนาคมที่อยูในบริเวณดังกลาว จึงอยากใหมีมาตรการในการปองกันน้ํากัดเซาะดวย 

๒. การกําหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ควรจะตอง
อยูในพ้ืนที่ที่เหมาะสมน้ําไมทวมขัง รวมทั้งจะตองมีระบบท่ีสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ไดทั้งภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดกับจังหวัดดวยกัน 

๓. การกําหนดพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดิน และขอกําหนดตาง ๆ ควรจะตอง 
ใหสอดคลองกับนโยบายเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล 
มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ตามมติคณะอนุกรรมการ

ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย เสนอ โดยใหนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุง
แกไข แลวใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วนัที ่27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.12 
หนา 186 - 188 

13. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนผังพ้ืนที่เปดใหม มีพ้ืนที่

วางผังประมาณ ๔๒.๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๕๒๑.๒๔ ไร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลสีคิ้วทั้งหมด และพ้ืนที่บางสวนของตําบลสีคิ้ว 
ตําบลกุดนอย และตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางผัง 
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการปรับปรุง 
ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมฯ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๔๘ ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 
๑๒ ม.ค. 25๕๐ โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ ระหวาง วันที่ ๑๘ - ๒๔ ธ.ค. 25๔๙ 
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมือง วันที่ 
๖ ส.ค. ๕๐ ปดประกาศแผนท่ีและผัง ระหวางวันที่  ๒๕ ธ.ค. 25๔๙ -  
๘ ม.ค. 25๕๐ ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว วันที่ ๑๙ ก.ค. 25๕๖  
และประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง วันที่ ๒๔ พ.ย. 25๕๗ 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.1.13 
หนา 188 - 191 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ไมควรปรับเพ่ิมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ดานใตของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ 
(ถนนมิตรภาพ) เน่ืองจากไมควรสงเสริมใหชุมชนเกาะตัวไปตามแนวถนน 
เพ่ือความปลอดภัย รวมทั้งควรมีการใชประโยชนที่ดินใหเต็มพ้ืนที่บริเวณดานเหนือ
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) กอน แลวจึงคอยมาพิจารณา
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ดานใตหรือพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตอไป 

๒. ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ควรกําหนดระยะเวนวางจากแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๑ (ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิสายเกา) เปนระยะ ๑๐๐ เมตร ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือรองรับการขยายตัวของถนน 
ในอนาคต และเพ่ิมความปลอดภัย เชนเดียวกับที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ ที่ไดกําหนดไว 

๓. เนื่องจากในผังเมืองรวมเมืองสีคิ้วมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟา 
จากพลังงานชีวภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๘๘ โรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาชีวภาพดวย รวมทั้งโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
และลําดับที ่๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ดวย เพ่ือรองรับขยะจากโรงงานตาง ๆ 

๔. ในอนาคตเม่ือมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว ควรใหมีการวางผัง 
ใหครอบคลุมทั้งอําเภอ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางการใชประโยชนที่ดิน  
ในพ้ืนที่ตาง ๆ  

มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเ มือง เพื่อพิจารณาดานผังเ มือง 
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว โดยให
ดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การปรับเพิ่มการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ดานใตของ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) โดยใหปรับ
ขอบเขตของพื้นที่การใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ดังกลาว ใหอยูภายในดานเหนือ 
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒. ใหกําหนดระยะเวนวางจากแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๒๐๑ (ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิสายเกา) เปนระยะ ๑๐๐ เมตร 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ 
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 ๓. เพิ่มโรงงานลําดับที่ ๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาชีวภาพ
ดวย รวมทั้งโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของ
เสียรวมและลําดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การคัดแยกหรือฝงกลบส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ ไม ใชแลว 
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 

14. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงคร้ังที่ ๓)  
ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ไดประกาศใชบังคับ 

ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สิ้นสุดระยะเวลา 
การบังคับใช ๕ ป เม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๑ ป ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใชเมื่อวันที่
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพ้ืนที่ประมาณ ๘๘.๘๔ ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางขวัญ
ตําบลทาไข ตําบลวังตะเคียน ตําบลบานใหม ตําบลคลองจุกกระเฌอ ตําบลหนาเมือง 
ตําบลบางไผ ตําบลโสธร ตําบลบางตีนเปด ตําบลบางกะไห ตําบลบางพระ 
และตําบลคลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดผานขั้นตอน
การพิจารณาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองดังกลาว ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับแลว  

ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ไดผานที่ประชุมคณะ 
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผานท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และประชุม คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
จากการตรวจสอบบัญชีอุตสาหกรรม แนบทายกฎกระทรวง ยังมีขอมูล 

ที่ไมเปนปจจุบัน เนื่องจากมีโรงงานประมาณรอยละ ๔๐ ที่อยูในผัง ไมไดอยู 
ในบัญชีอุตสาหกรรมนี้ และมีโรงงานถึง ๔๖ ประเภทหรือชนิด ที่มีการประกอบ
กิจการอยูแลวและไมไดกําหนดลงในบัญชีอุตสาหกรรมน้ี ซึ่งเปนโรงงานท่ีเปนยุทธศาสตร
ของจังหวัด เชน โรงงานที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต โรงงานท่ีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 
โรงงานอุตสาหกรรมบริการอีกหลายประเภทจึงอยากใหปรับบัญชีอุตสาหกรรมแนบทาย
กฎกระทรวงฯ ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตดวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงคร้ังที่ ๓)
กลับไปใหคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผังเมือง และขอมูลจากทางทองถิ่นไปพิจารณาดวย 
แลวใหนํามาเสนอคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมคร้ังตอไป 

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันที ่24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.1.1 
หนา 8 - 10 
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15. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ไดดําเนินการตามข้ันตอน 

ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอางทอง มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๑๙.๔ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน 
๑๓๗,๑๒๕ ไร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๕ ตําบล ไดแก ตําบลรํามะสัก ตําบลทางพระ 
ตําบลโคกพุทรา ตําบลอางแกว ตําบลบางเจาฉา ตําบลองครักษ ตําบลบางระกํา 
ตําบลอินทประมูล ตําบลบางพลับ ตําบลหนองแมไก ตําบลคําหยาด ตําบลโพธิ์รังนก 
ตําบลบอแร ตําบลสามงาม และตําบลยางชาย 

มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองโพธิ์ทอง  
เสนอโดยใหกองนิติการตรวจสอบแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทตาง  ๆใหถูกตองตามหลักการ และตามที่
คณะกรรมการผังเมืองไดใหขอเสนอแนะไว แลวจึงดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

ครั้งที ่5/๒๕๕8 
วันที ่24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.1.2 
หนา 10 - 13 

16. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
ผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เปนผังพ้ืนที่ เปดใหม 

ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี รวมกับเทศบาล
ตําบลหนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง องคการบริหารสวนตําบล
อุทัยเกา องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง 
และองคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล ไดดําเนินการวางและจัดทําผัง  
ตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตแหละขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือใหเกิดประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคของการวางผังกับชุมชน

โดยรอบผังเมืองรวม ถาหากในอนาคตมีการปรับปรุงผัง ควรกําหนดขอบเขตผัง 
ใหครอบคลุมพ้ืนที่ของตําบลท่ีเกี่ยวของทั้งหมด เพ่ือจะไดรับประโยชนจากแผน 
การพัฒนาตาง ๆ และแผนการใชประโยชนที่ดินอยางครบถวน 

2. ในทางดานทิศตะวันออกที่ ไดกําหนดใหมีการทําถนนวงแหวน 
ควรจะตองควบคุมระดับถนนใหดี ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดน้ําทวมได 

3. มีขอสังเกตเร่ืองขนาดของถนนผังเมืองที่กําหนดไว อาจจะเปนปญหา 
กับกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทได เนื่องจากขนาดของเขตทางไมเทากัน 
เมื่อเวลามาบรรจบกันอาจทําใหเกิดปญหาคอขวดได 

4. ขอใหตรวจสอบเรื่องขอกําหนดในท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย (สีเหลือง) วามีการหามการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมแลวหรือไม 
หากไมไดกําหนด ขอใหกําหนดไวดวย เนื่องจากจะทําใหผิดวัตถุประสงคของ 
การกําหนดการใชประโยชนที่ดินดังกลาว 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.1 
หนา 12 - 14 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยใหนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุง
แกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวมและกองนิติการ ตรวจสอบ 
ความถู กต องอี กครั้ ง แล วจึ งดํ าเนิ นการตามข้ั นตอน
พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 

17. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี 
ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี เปนผังพ้ืนที่เปดใหม 

ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี รวมกับเทศบาล
ตําบลหนองสระครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองสระ มีพ้ืนที่
ประมาณ ๑๘.๔๐ ตารางกิโลเมตรไดดําเนินการวางและจัดทําผังตามขั้นตอน 
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด
ของเทศบาลตําบลหนองสระ มีพ้ืนที่ประมาณ 18.40 ตารางกิโลเมตร 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตแหละขอเสนอแนะ ดังนี้  
ขอกําหนดขอหามเรื่องการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม ในท่ีดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ดังนั้น หากไมไดมีการกําหนด 
ควรกําหนดไวใหถูกตอง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี ตามมติ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง โดยใหนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไป
ปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวมและกองนิติการ 
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งแลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.2 
หนา 14 - 16 

18. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 
ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปนผังพ้ืนที่เปดใหม 

ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี รวมกับเทศบาล
ตําบลหนองขาหยางและองคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองขาหยาง และพ้ืนที่บางสวนขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองขาหยาง มีพ้ืนที่วางผังทั้งหมด ๒๘.๙๙ ตารางกิโลเมตร ไดดําเนินการวาง
และจัดทําผังตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดย
ลําดับ ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยางตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง 
หางจากตัวเมืองอุทัยธานี ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผังเมืองรวมท่ีเปดพ้ืนที่ ใหมทั้ งหมดท่ีกําลังดําเนินการ ควรจะมี 

การกําหนดระบบโครงขายระบายนํ้าควบคูไปกับระบบโครงขายคมนาคม รวมทั้งใหมี
ระบบระบายนํ้าเสียและขยะดวย เพ่ือจะไดควบคุมการกําหนดทิศทางการไหลของนํ้า 
ใหเปนระบบจะไดไมเกิดปญหาตามมาในภายหลัง 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.3 
หนา 16 - 17 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

2. ขอกําหนดขอหามเร่ืองการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ในท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) นั้น หากไมไดมีการกําหนด 
ควรกําหนดไวใหถูกตอง เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 

ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 
โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวมและกองนิติการ 
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 

19. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพ้ี จังหวัดอุตรดิตถ  
ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพ้ี อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดํา เนินการ 

โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถรวมกับทองถิ่นในเขตวางผัง 
ได ดํ า เนิ นการตามขั้ นตอนมาโดยลํ าดับ โดยได ผ านความ เห็ นชอบ ของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เรื่องขอกําหนดการจัดสรรที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(สีเหลือง) ควรจะตองหามเร่ืองการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมดวย 
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวตองใชพ้ืนที่เปนจํานวนมากและเปนกิจกรรมที่อาจจะ
รบกวนตอการอยูอาศัย ซึ่งจะผิดวัตถุประสงคของการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ใหเปนที่อยูอาศัย รวมทั้งในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามหลัก
ของการผังเมือง ก็ควรจะตองหามเรื่องการจัดสรรท่ีดินเพ่ือที่อยูอาศัยดวย แตหาก 
มีเหตุผลและความจําเปนก็อาจจะยกเวนไดจึงขอใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตองตอไป 

2. ควรจะตองไปปรึกษากับการรถไฟแหงประเทศไทยในภาพรวมกอนดวย 
เนื่องจากในบางพ้ืนที่ที่เปนเขตชุมชนตองการประกอบการเชิงพาณิชย ทั้งนี้ เพ่ือจะได
เปนหลักการและแนวทางในการวางผังตอไป รวมทั้งควรตองมีการควบคุมการเจริญเติบโต
ตามแนวถนนเพ่ือปองกันการคับคั่งทางดานการจราจรและการขยายการเจริญเติบโต 
ที่จะมาจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ โดยตองพยายามสรางแรงดึงดูด 
ใหประชาชนมาอยูรวมกันเหมือนกับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง และผังเมืองรวม
ชุมชนหนองสระ ของจังหวัดอุทัยธานี เชน การเพ่ิมพ้ืนที่ประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณใกลศูนยกลางชุมชนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
ที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนวังกะพ้ี จังหวัดอุตรดิตถ ตามมติ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยให
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไป
ปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวมและกองนิติการ 
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง แลวจึงดําเนินการตามข้ันตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.4
หนา 17 - 20 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

20. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 
ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๒.๕ ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลตําบลในเมือง องคการบริหารสวนตําบลในเมือง และองคการ
บริหารสวนตําบลคอรุม 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การกําหนดขอหามเรื่องการจัดสรรที่ดิน เพ่ือประกอบพาณิชยกรรมนั้น

เห็นดวยแตถาหากจะใหสามารถดําเนินการไดบาง ก็อาจจะเพ่ิมเติมขอความวา
“เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่ออยูอาศัย และมีที่ดินไมเกินรอยละ.....
ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด” ก็ได 

2. เรื่องการเขียนขอกําหนด หลักการท่ัวไปทุกผังควรมีการจัดทํา 
ในลักษณะและแนวทางเดียวกัน แตในกรณีที่บางผังมีขอยกเวนเปนกรณีพิเศษ ตองมี
เหตุผลมารองรับวาทําไมถึงตองยกเวนให ทําไมพ้ืนที่บริเวณอ่ืนจึงสามารถสรางได 
บริเวณนี้ไมสามารถสรางไดสําหรับในเรื่องของการกําหนดพื้นที่ตามแนวขนานกับ 
ทางรถไฟใหเปนที่ดินประเภทสถานบันราชการฯ (สีน้ําเงิน) นั้น ควรจะตองพิจารณาใหดี
เพราะจะไมสามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนได ประกอบกับบางพ้ืนที่การรถไฟอาจมี
การใหเชาอยูแลวเมื่อหมดสัญญา จะใหเชาตอหรือทําสัญญาใหมไมได  รวมทั้ง 
เรื่องโครงการรถไฟทางคูและรถไฟความเร็วสูง การรถไฟแหงประเทศไทยคงจะตองมี 
การเตรียมแผนสําหรับการรองรับการพัฒนาอยางแนนอน ดังนั้น จึงขอใหผูวางผัง
พิจารณาในรายละเอียดและควรประสานกับการรถไฟแหงประเทศไทยวาหากกําหนด
แนวทางไวเชนนี้ จะมีผลกระทบอะไรบาง 

3. การพัฒนาตามแนวขนานกับทางรถไฟควรจะตองมีการควบคุม 
ในระดับหนึ่ง หากปลอยใหสามารถทําอะไรไดโดยไมมีการควบคุมก็จะเกิดปญหา 
ในเวลาที่ตองการพ้ืนที่มาพัฒนา 
มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตามมติ

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยให
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวม และกองนิติการ 
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง แลวจึงดําเนินการตามข้ันตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.5 
หนา 20 - 21 

21. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานีเปนผังพ้ืนที่เปดใหม 

ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการ
วางและจัดทําผังตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาโดยลําดับ สําหรับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา เปนผังเปดพ้ืนที่ใหมอยูในเขต
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เขตพ้ืนที่วางผังครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.6หนา 
21 - 26 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เทศบาลตําบลเกาะเตา โดยมีขอบเขตเปนแนวขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๔๘.๕๑ ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนที่ในทะเลประมาณ ๒๘.๙๗ 
ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่บนบกประมาณ ๑๙.๕๔ ตารางกิโลเมตร 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในเรื่องถนน ไมควรตัดถนนใหมเขาไปในแหลงธรรมชาติ และไมควร

ขยายเขตทางใหใหญขึ้นเพราะจะทําใหมีการนํารถขนาดใหญเขาไปใชในพ้ืนที่ 
2. ควรจะควบคุมจํานวนประชากรที่เขามาใชพ้ืนที่และจํานวนนักทองเที่ยว

วาสามารถเขามาใชบริการไดเทาไหรถึงจะเพียงพอ เน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่อง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการบนเกาะ อีกท้ังควรมีการวางแผนระบบระบายน้ํา 
การบําบัดน้ําเสียเพ่ือจะไดกําหนดทิศทางการไหลของน้ําใหชัดเจน 

3. เรื่องการอนุรักษ ไมใหมีการบุกรุกปาเขาเพ่ือเขาไปทําการปลูกสราง
อาคาร ซึ่ งควรจะมีขอสังเกตของคณะกรรมการเพ่ือจะมอบใหทางจังหวัด 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปบริหารจัดการในเร่ืองนี้  นอกจากการปองกัน 
และรักษาแลวควรจะตองมีมาตรการอ่ืนเขามาเสริม เชน มีการทําร้ัวเพ่ือกั้นไมให 
คนเขาไปบุกรุก และ มีเจาหนาที่คอยดูแลโดยเฉพาะ เพ่ือไมใหมีการบุกรุกเพ่ิมขึ้น
และจะไดรักษาทรัพยากรไวได 

4. ขอเสนอใหมีการประเมินผลผังเปนระยะ ๆ เพ่ือดูแนวโนมวา 
จะมีผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะของพื้นที่เชิงอนุรักษมากหรือนอย
เพียงใด และจะไดปรับรายละเอียดของขอกําหนดตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป  

5. เรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาที่มีน้ําเปนตัวชี้วัด เพราะฉะน้ัน 
ในการออกแบบอาคารตาง ๆ ควรมีรายละเอียดของหลังคาท่ีสามารถกักเก็บน้ําไว
ใตดินได เนื่องจากวาน้ําถือเปนปญหาและอุปสรรคอยางมากในการพัฒนา 
ดังนั้น ผูประกอบการตองคํานวณดูวาปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละปมีมากนอย
เพียงใดจะสามารถกักเก็บน้ําไดอยางไรบาง อาจจะมีการออกแบบถังเก็บน้ําไว  
ใตอาคารเพ่ือปองกันปญหาการขาดแคลนน้ําหรือการเกิดไฟไหมได 
มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 
โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวม และกองนิติการ 
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง แลวจึงดําเนินการตามข้ันตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 

22. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงคร้ังที่ ๑) 
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานีไดประกาศใชบังคับ 

ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช ๕ ป เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการ
วางผังโดยเทศบาลนครเกาะสมุย รวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สุราษฎรธานี ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)  

ครัง้ที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3.7 
หนา 26 - 31 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตั้งอยูทางตอนใตของเกาะสมุยมีพ้ืนที่ประมาณ ๒๓.๐๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่บางสวนของตําบลตล่ิงงาน และเทศบาลนครเกาะสมุย กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองไดถายโอนภารกิจการวางและจัดทําผังเมืองรวม ชุมชนเกาะแตน 
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกเทศบาลนครเกาะสมุย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน เปนผูดําเนินการแลว เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
เทศบาลนครเกาะสมุย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวมชุมชน
เกาะแตน และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือเปนการลดการทําลายคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงเห็นวาไมควรให

นักทองเท่ียวพักอาศัยคางคืนบนเกาะ สวนเรื่องความสูงของอาคารควรกําหนด 
ใหถูกตองและเปนไปตามหลักการผังเมือง และการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค
ควรมีความเหมาะสมกับความตองการของคนในชุมชน  

2. ควรกําหนดคํานิยามการวัดระดับความสูงของอาคารเสียใหมโดยใหวัด
ระดับความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงเพดาน 

3. ในสวนขยะท่ีไมสามารถเผาได จะนําไปกําจัดที่เกาะสมุย จึงเห็นวา
ควรที่จะนําเสนอขอเสนอแนะตาง ๆ และวิธีแกไขปญหาขยะ เพ่ือเปนการรองรับ
นักทองเท่ียวในอนาคต 

4. ขอใหตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่ไดมีการกําหนดใหมีการควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณแนวชายฝงทะเลดวย โดยเฉพาะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เน่ืองจากจะตองปฏิบัติตามดวย หากกฎหมายดังกลาวกําหนดไว
มากกวา ๑๒ เมตร ก็จะทําใหการแกไขที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบไมสามารถ
ดําเนินการได ก็คงตองใชกฎหมายที่มีความเขมขนกวา 

5. เพ่ือความเหมาะสมควรกําหนดระยะถอยรนจากชายฝงทะเลไวที่ ๑๘ เมตร 
ทั้งนี้  ใหจังหวัดไปตรวจสอบดวยวา มีกฎหมายอ่ืนที่ไดกําหนดไวหรือไม หากมี 
การกําหนดไวมากกวา ๑๘ เมตร ก็ใหกําหนดตามกฎหมายนั้น หากไมไดกําหนด 
ก็ใหกําหนดไวที่ ๑๘ เมตร 
มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี 

(ปรับปรุงครั้งที่  ๑) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป ดังนี้
๑. ใหกําหนดความสูงไมเกิน ๖ เมตร โดยการวัดระดับความสูง
จากพื้นดินถึงเพดาน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 

๒. ใหกําหนดระยะถอยรนจากชายฝงทะเล ๑๘ เมตร 
โดยใหจังหวัดไปตรวจสอบดวยวามีกฎหมายอ่ืนที่ไดกําหนด
ไวหรือไม หากมีการกําหนดไวมากกวา ๑๘ เมตร ก็ใหกําหนด
ตามกฎหมายนั้น หากไมไดกําหนดก็ใหกําหนดไวที่ ๑๘ เมตร 

 

23. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง จังหวัดลพบุรี  
ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง เปนผังพ้ืนที่เปดใหม ดําเนินการโดยสํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่เขตวางผัง ๑๑๘.๘๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๗๔,๓๐๖ ไร ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลตําบลทาโขลง ทั้งหมด 
มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน ๑๙,๕๖๑ คน ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลงไดดําเนินการวาง
และจัดทําผังตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 
เม่ือวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง 
จังหวัดลพบุรี โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 
๘ ขอ ไปปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ตอไป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี ไดดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง
เรียบรอยแลว   

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้   
1. ขอใหตรวจสอบขอกําหนดในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย (สีเหลือง) และท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ไมไดหามเร่ือง 
การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและการจัดสรรที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมไว 
และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ไมมีขอหาม 
เร่ืองการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม โดยหลักการผังเมืองแลว พ้ืนที่ที่เปนที่อยูอาศัย
ไมควรท่ีจะใหมีกิจกรรมดังกลาว เน่ืองจากอาจกอใหเกิดผลกระทบกับผูอยูอาศัย 
ในบริเวณดังกลาวได รวมทั้งในเร่ืองการใชประโยชนที่ดินบริเวณริมฝงของแมน้ํา 
ลําคลอง ก็ไมไดกําหนดไวในการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากตามหลักการผังเมือง
แลวควรจะตองใหมีการรักษาสภาพริมฝงแมน้ํา ลําคลองไว แตหากไมกําหนด 
ก็ควรแสดงเหตุผลในการไมกําหนดดวย จึงขอใหตรวจสอบและแกไขใหเปนไปตาม
หลักการผังเมืองและหลักเกณฑตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป 

2. ควรจะกําหนดใหเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เพราะถึงแมไมไดกําหนดไวก็สามารถดําเนินการไดเพราะเปนโรงงานที่เกิดขึ้นกอน 
มีประกาศกฎกระทรวงบังคับใช ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง เพียงแตมีผลตางกัน คือ 
ปรับปรุงซอมแซมไดแตไมสามารถสรางโรงงานใหมได 

มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง จังหวัดลพบุรี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง เสนอ  

ครั้งที ่14/๒๕๕8 
วันที่ ๒6 พ.ย. 58 
วาระท่ี 4.3.1 
หนา 34 - 36 
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โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ผังเมืองไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 

24. เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง จังหวัดพิษณุโลก  
ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง เปนผังพ้ืนที่เปดใหม ดําเนินการโดยสํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่เขตวางผัง ๔๑.๐๓ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๒๕,๖๔๓ ไร ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลตําบลปาแดงและพ้ืนที่บางสวนของ
ตําบลปาแดง ตําบลชาติตระการ และตําบลทาสะแก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 
๘,๑๔๐ คน ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง ไดดําเนินการวางและจัดทําผังตามข้ันตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรไปตรวจสอบขอกําหนดที่ดินประเภทตาง ๆ วามีขอขัดแยง 

ทางปฏิบัติหรือไม เชน ขอหามการเลี้ยงสัตวในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝงแมน้ํา 
ลําคลอง ควรจะกําหนดชนิด หรือหามเล้ียงสัตวเพ่ือการคา หรือการเล้ียงสัตว  
ที่มีจํานวนจํากัดใหมีความชัดเจน ไมเชนนั้นจะไมสามารถเลี้ยงสัตวจํานวนนอย
หรือสัตวประเภทใด ๆ ไดเลย รวมทั้งขอกําหนดขอหามตาง ๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) ควรที่จะใสขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่เปนของเอกชนไวดวย 
ไมควรตัดออกเพ่ือปองกันการมีปญหาในภายหลัง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนปาแดง จังหวัดพิษณุโลก 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนปาแดง เสนอ โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

ครั้งที ่14/๒๕๕8 
วันที่ ๒6 พ.ย. 58 
วาระท่ี 4.3.2 
หนา 36 - 38 

25. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง จังหวัดสตูล  
ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง เปนผังพ้ืนที่เปดใหม ดําเนินการโดยสํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล มีพ้ืนที่เขตวางผัง ๑๓๑.๘๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๘๒,๓๘๗.๕๐ ไร ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลตําบลฉลุง องคการบริหารสวน
ตําบลฉลุง องคการบริหารสวนตําบลบานควน และองคการบริหารสวนตําบลเกตรี 
มีจํานวนประชากรในเขตผัง ๓๐๑,๔๖๗ คน ผังเมืองรวมชุมชนฉลุงไดดําเนินการวาง
และจัดทําผังตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  

สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนฉลุง 
จังหวัดสตูล โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน
๗ ขอ ไปปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 

ครั้งที ่14/๒๕๕8 
วันที่ ๒6 พ.ย. 58 
วาระท่ี 4.3.3 
หนา 39 - 42 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตอไปซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 
ไดดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว   

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือไมใหมีผลกระทบกับทางหลวงแผนดิน ก็ควรจะตองมีการกําหนด

ระยะถอยรนจากริมทางหลวงไว เพ่ือปองกันไมมีใหมีสิ่งกอสรางใหมเกิดขึ้น 
2. ขอใหตรวจสอบและแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน 
ปานกลาง (สีสม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
(สีแดง) เรื่องขอหามการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม และการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือพาณิชยกรรมเชนเดียวกับผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง จังหวัดลพบุรี ใหเปนไป
ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. หากกําหนดใหสามารถดําเนินการ ไดเฉพาะในพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ดังนั้น ในผังเมืองรวมทุกผังก็ควรจะตองกําหนดพ้ืนที่
ดังกลาวใหชัดเจนเพ่ือใหทางผูประกอบการสามารถดําเนินการได ซึ่งปจจุบัน 
ทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะสงเสริมใหรวมกลุมอุตสาหกรรม เพ่ือประหยัดตนทุน
การวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีความสะดวก ในการควบคุมอยาง
มีประสิทธิภาพ สําหรับเรื่องน้ีผูประกอบการจากตางชาติคงไมมีปญหา แตตามขอเท็จจริง
จะมีผูประกอบการของคนไทยที่ยังไมมีความพรอมในเรื่องของงบประมาณจํานวน
มาก รวมทั้งมีโรงงานบางประเภทที่ไมสามารถเขาไปอยูในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
ได เชน โรงสีขาว โรงงานน้ําตาล หรือโรงงานที่ตอเนื่องจากการเกษตรซึ่งโรงงาน
ประเภทน้ีจะตองอยูในแหลงวัตถุดิบ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่จะเขาไปอยูในนิคม
อุตสาหกรรมไดก็จะตองเปนอุตสาหกรรมหนัก  

4. ไมควรอนุญาตใหมีการจัดสรรที่ดิน เพ่ืออุตสาหกรรมขนาดใหญ 
เปนจํานวน ๑๐๐ แปลง ใจกลางเมืองหรือชุมชน จึงตองเขียนกําหนดไว 
เพ่ือควบคุมสภาพแวดลอมใหสามารถรองรับไดเทานั้น และไมขัดกับเจตนารมณ 
ที่ไดกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทนั้นไว   

มติที่ประชุม  เห็นชอบผั งเมืองรวมชุมชนฉลุ ง จั งหวัดสตู ล ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนฉลุง เสนอโดยให 
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไป
ปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการตามข้ันตอนพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 

 

26. 
 

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ ๘๗.๒๒ ตารางกิโลเมตร มีเขตวางผังครอบคลุม
พ้ืนที่ตําบลจอมบึง ทั้งตําบลประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ แหง คือ  

ครั้งที ่14/๒๕๕8 
วันที่ ๒6 พ.ย. 58 
วาระท่ี 4.3.4 
หนา 42 - 44 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เทศบาลตําบลจอมบึง และองคการบริหารสวนตําบลจอมบึง มีจํานวนประชากร 
ในเขตวางผัง ๑๔,๘๐๕ คน ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึงไดดําเนินการวางและจัดทํา
ผังตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยไดกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินแบงออกเปน ๑๐ ประเภท และกําหนดแบงประเภทของถนน ออกเปน 
๓ ประเภท ไดแก ถนนประเภท ก ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร จํานวน ๙ สาย 
ถนนประเภท ข ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร จํานวน ๘ สาย และถนนประเภท ค 
ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนแบบบังคับทั้งหมด และไดกําหนด
ขอกําหนดของการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ เปนไปตามหลักวิชาการของการ
วางผั งเมือง ทั้ งนี้  ไดนํ า เสนอคณะท่ีปรึ กษาผั ง เมื องรวมชุมชนจอมบึ ง 
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพ่ือพิจารณาดานผังเมืองใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวน ๘ ขอ ไปปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาตอไป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดราชบุรีไดดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ดานผังเมืองเรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเ มือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนจอมบึง เสนอโดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแกไขแลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป 
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