คํานํา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ไดบัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิไดรั บทราบและเขาถึงขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหน วยงาน ของรัฐ
ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ” มาตรา 59 บัญ ญัติวา “รัฐ ตอ งเปด เผยข อ มูล หรื อ ขา วสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ มิ ใ ช ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เป น ความลั บ
ของทางราชการตามที่ กฎหมายบัญญัติ และตองจัดให ประชาชนเขาถึงขอมูลหรื อขาวสารดังกล าวได
โดยสะดวก” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ไดบัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ
ที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับคณะกรรมการผังเมือง
เปนคณะกรรมการซึ่งไดรับ การแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ เ ป น ไปตามกฎหมายดั ง กล า วข า งต น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายการผั งเมืองแห งชาติ จึงไดรวบรวมมติสํ าคัญของคณะกรรมการผั งเมืองขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษา คนควา รวมทั้งเปนคูมือใหกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของไดใชประโยชนในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอไป
สําหรับเอกสารสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเปนเลมที่ 16
เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 – เดือนพฤศจิกายน 2558
โดยเปนขอมูลที่ตอเนื่องจากเอกสารสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมือง เลมที่ 1 – 15 ซึง่ ขอมูลเหลานี้
จะเปนประโยชนตอสาธารณะ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ จึงดําเนินการ
จัดพิมพเอกสารนี้ขึ้น เพื่อมุงหวังใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิชาการผังเมือง สวนราชการ
ที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กันยายน 2563
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เรื่อง/มติ

1.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ
ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
ได มี ห นั ง สื อ ให จั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม ไ ด ป ระกาศบั ง คั บ ใช พิ จ ารณาประเด็ น ป ญ หา
การปฏิบัติตามผัง ผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่และแนวทางการพั ฒนาจังหวัด
ในอนาคต และการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จากการประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมทั้งสองคณะมี ความเห็ น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ศรีสะเกษ พ.ศ. .... กอนประกาศใชบังคับ และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวัน ที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง แกไข
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็ น ที่ ๑ ขอแก ไ ขแผนผั ง แสดงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในอนาคต
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 เพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงและสอดคลองกับ
เขตเทศบาล ที่ประกาศตามราชกิจจาฯ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 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
เห็นชอบใหปรับปรุ งการใชประโยชน ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ชมพู ) ตามประกาศเขตการปกครองตามราชกิ จ จาฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒ บริเ วณหมายเลข ๑.๒, ๑.๓, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙,
๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๔
๑.๒ ขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณเมืองใหมชองสะงํา เปนบริเวณหมายเลข ๑.๑๕
เหตุผลในการขอแกไข เพิ่มเติมพื้นที่ชุมชน (สีชมพู) เนื่องจากนโยบาย
ของจังหวัดตองการส ง เสริ มให พื้นที่ดังกล าวเปน ชุมชนเมืองใหม จึ งตองจั ดหา
และเตรียมพื้นที่รองรับโครงการเมืองใหมชองสะงํา ซึ่งไดดําเนินการตามแมบท
เมืองใหมชองสะงําแลว

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.1
หนา 10 – 21

-2ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
บริเวณเมืองใหมชองสะงํา เปนบริเวณหมายเลข ๑.๑๕
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน ที่ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เ วณเมื อ งใหม ช อ งสะงํ า
เปนบริเวณหมายเลข ๑.๑๕ ตามที่เสนอ
๑.๓ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๕, ๑.๑๒ และ ๑.๑๓ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง
เหตุผลในการขอแกไข ตองการกําหนดพื้นที่ชุมชน (สีชมพู) ใหครอบคลุม
ความเปน เมืองในปจจุบัน และใหส ามารถรับ การขยายตัว ของเมือ งในอนาคต
ไดอยางนอย ๒๐ ป ใหสอดคลองกับการเติบโตของประชากรในอนาคต
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น สอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบให ป รับ ปรุงการใชป ระโยชน ที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู) บริเ วณ
หมายเลข ๑.๑, ๑.๕, ๑.๑๒ และ ๑.๑๓ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง
มติที่ประชุม
เห็น ชอบใหปรั บปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๕, ๑.๑๒ และ ๑.๑๓
ตามที่เสนอ
๑.๔ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนการใชประโยชน ทีด่ ิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเส นทแยงสี ขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง
๔.๑๖ และขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ตามแนวเขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไมใหถูกตองตามขอมูล
ของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหสอดคลองกับปาตามการจําแนก
เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
เหตุผลในการขอแกไข ปรับใหถูกตองตามขอเท็จจริง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดา นผังเมือง มีความเห็ นสอดคล องกัน
คื อ เห็ นชอบให เปลี่ ยนแปลงการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเสน ทแยงสีเ ขีย ว) เปน การใชป ระโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-3ลําดับที่

เรื่อง/มติ
(สีเขียวออนและเสนทแยงสี ขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๑๖ และปรับปรุ ง
การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามแนว
เขตที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ป าไม ให ถู กต องตามข อมู ลของกรมป าไม ที่ ได ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใหสอดคลองกับปาตามการจําแนกเขตการใชประโยชน
ทรัพยากรและที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สี เ ขี ย ว) เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ ป าไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง
๔.๑๖ และปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามแนวเขตที่ดินประเภท
อนุ รั ก ษ ป า ไม ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ได ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใหสอดคลองกับปาตามการจํ า แนก
เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (สี เ ขี ย วอ อ น) เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) และเพิ่มเติมที่ดินประเภท
ที่โลงเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ถึง ๕.๑๖
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริงในการใชประโยชน
แหลงน้ําในปจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให เปลี่ ยนแปลงการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) และเพิ่มเติมที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ถึง ๕.๑๖
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) และเพิ่มเติมที่ดินประเภทที่โลงเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเ วณหมายเลข ๕.๑๐ ถึง
๕.๑๖ ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-4ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง)
บริเวณหมายเลข ๒.๒
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากบริ เวณหมายเลข ๒.๒ (ที่ ดิ นประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา) มีที่ตั้งอยูใกลกับพื้นที่ตนน้ํา (ลําหวยติ๊ดชู) อยูในพื้นที่ลุม
น้ําชั้น ๑ A ซึ่งอยูติดกับพื้นที่ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาฝงซายหวยศาล เกรงวา
อุตสาหกรรมจะกอใหเกิดผลกระทบดานมลพิษแกตนน้ํา ประกอบกับบริเวณหมายเลข
๒.๒ เป นพื้นที่เชื่อมโยงการขนส งระหวางเส นทางสายหลั ก คือ ทางหลวงแผ นดิ น
หมายเลข ๒๔ และทางหลวงชนบทสาย ศก.๔๐๐๑ ซึ่งเปนเสนทางขนสงสินคาและ
ทางหลักในการเดินทางไปดานชายแดนถาวรชองสะงําและพื้นที่เมืองใหมชองสะงํา
เชื่อมตอประเทศกัมพูชา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดศรี สะเกษ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่ อพิ จารณาด านผั งเมื อง มี ความเห็ นสอดคล องกัน
คื อ เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง)
บริเวณหมายเลข ๒.๒
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
ในร างผั งเมื องรวมจังหวัดศรี ษะเกษไมมี ข อกํ าหนดการใช ประโยชน ที่ ดิ น
ประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) จึงขอใหจัดทําขอกําหนดเพิ่มเติมดวย
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทคลั งสิ นค า (สี เม็ ดมะปราง) บริ เวณหมายเลข ๒.๒
ตามที่ เสนอ โดยให รั บความเห็ นของคณะกรรมการผั งเมื อง
ไปดําเนินการ
๑.๗ ขอเพิ่ ม เติ ม ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ เ พื่ อ ส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) จํานวน ๒ บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖
เหตุ ผลในการขอแก ไข คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด ฯ ขอเพิ่ มเติ ม
โบราณสถานเมืองคงโคก อําเภอปรางคกู และโบราณสถานภูเขาฝาย อําเภอขุนหาญ
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อส งเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(สี น้ํ า ตาลอ อ น) เนื่ อ งจากเป น โบราณสถานที่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน
กับกรมศิลปากรแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ เห็นชอบใหเพิ่มเติมที่ดินประเภท
อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) จํานวน ๒ บริเวณ
คือ บริ เ วณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ และให ต รวจสอบข อ มูล การขึ้น ทะเบี ย น
โบราณสถานจากสํานักศิลปากรที่ ๑๑ (อุบลราชธานี)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-5ลําดับที่

เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ไมเห็นชอบใหเพิ่มเติมที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สี น้ําตาลออน) จํานวน ๒ บริเวณ คือ
บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ และเห็นควรยกเลิกบริเวณสีน้ําตาลออน (การใชประโยชน
ที่ดินเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย) ทั้งหมด เนื่องจากจํานวนพื้นที่
แปลงที่ดินของเขตโบราณสถานสวนมากเปนพื้นที่โบราณสถานขนาดเล็ก โดยพื้นที่
ขนาดใหญมีขนาด ๔๖๖ ไร ๑ งาน และพื้นที่ขนาดเล็กสุดขนาด ๑ ไร ๑ งาน ซึ่งถานําลง
ในแผนที่ มาตราสวน ๑ ตอ ๓๐๐,๐๐๐ ทําใหไมสามารถมองเห็นได และประกอบกับ
พื้ น ที่ เ ขตโบราณสถานมี ก ฎหมายที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเฉพาะอยู แ ล ว โดยให ไ ปเพิ่ ม
เปนขอกําหนดแทน
มติที่ประชุม
ไม เ ห็ น ชอบให เ พิ่ ม เติ ม ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ เพื่ อส งเสริ ม
เอกลั กษณ ศิ ลปวั ฒนธรรมไทย (สี น้ํ าตาลอ อน) จํ านวน ๒
บริเวณ คือ บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๖ และเห็นควรยกเลิก
บริเวณสีน้ําตาลออน (การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
เพื่ อ ส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ศ ิล ปวัฒ นธรรมไทย) ทั้ งหมด
เนื่องจากจํานวนพื้นที่แปลงที่ดินของเขตโบราณสถานสวนมาก
เปนพื้นที่โบราณสถานขนาดเล็กมาก โดยพื้นที่ขนาดใหญมีขนาด
๔๖๖ ไร ๑ งาน และพื้ นที่ ขนาดเล็ กสุ ดขนาด ๑ ไร ๑ งาน
ซึ่ งถ านํ าลงในแผนที่ มาตราส วน ๑ ต อ ๓๐๐,๐๐๐ ทํ าให
ไมสามารถมองเห็น ได ประกอบกั บพื้น ที่เ ขตโบราณสถาน
มี ก ฎหมายที่ ค วบคุ ม ดู แ ลและเฉพาะอยู แ ล ว ทั้งนี้ โดยให
ไปเพิ่มเปนขอกําหนดแทนตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
ประเด็นที่ ๒ ขอปรับบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ ออก โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนด การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อสงเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิจการ
โรงงาน มี กฎหมายวาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุ มดูแล การป องกั นเหตุ
เดือดรอนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรื อ
สิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดศรี สะเกษ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-6ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ยกเลิ กบั ญชี ท ายกฎกระทรวงฯ และกํ าหนดเป น
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน มีประเด็น ย อย
๗ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท ชนิด
และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ และโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) โรงงานที่ไมมีระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๓) โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม เวนแต โรงงานบําบัดน้ําเสี ยรวม
ของชุมชน”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยผอนปรนใหโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดหรือ ประเภทที่มีความจําเปน
และสงผลกระทบตอชุมชนไมมากนัก สามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว าด วยโรงงาน ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๒ ประเภท ได แก
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรั บปรุ งข อกําหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใช
ประโยชนที่ดินจํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-7ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๒ ขอยกเลิ ก ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ข อ ห า มในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกขอกําหนด
“(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารใหมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร
แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง โครงสร างสํ าหรับ ใชในการรั บ ส งวิท ยุ โทรทั ศ น หรื อ
สั ญ ญาณสื่ อ สารทุ ก ชนิ ด การวั ด ความสู ง ของอาคาร ให วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น
ที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดิน
ที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อเป น การรองรั บ การปรั บ ปรุ ง การขยาย
และการกอสร างโรงงานอุ ตสาหกรรม ให สามารถติดตั้ ง อุป กรณ และเครื่ อ งจั ก ร
ที่ใชในกระบวนการผลิ ตให มีคุณภาพสู มาตรฐานสากลตามยุทธศาสตรจังหวัด
นโยบายของรั ฐ บาล และเพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และกระตุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่
ของจังหวัดในดานตาง ๆ ดวย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิ กขอกําหนดเกี่ยวกับขอห ามในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน
๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามในการใชประโยชน
ที่ ดิ น จํ านวน ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ช มพู )
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอเพิ่ ม ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ อ การอยู อ าศั ย การจั ดสรรที่ดิ นเพื่ อประกอบพาณิชยกรรม และการอยู อาศั ย
และประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอกําหนดใหม มีดังนี้
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๙) การอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสู งและ
อาคารขนาดใหญ
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมสําหรับ
ทํ า การเกษตรตามวิ สั ย ทั ศ น ข องจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป น แหล ง ผลิ ต อาหารชั้ น ดี
ของประเทศ จึงควรสงวนพื้นที่เพื่อการทําเกษตรกรรมตอไป

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-8ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม และการอยู อ าศั ย และประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชน ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
และการอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
และอาคารขนาดใหญในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตร กรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการใชประโยชน ที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“ที่ ดิ นประเภทนี้ ซึ่ งเป นที่ ดิ นประเภทปฏิรู ปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
วาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการใชประโยชน ที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่เกี่ยวกับที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ
ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-9ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํ ามันเชื้อเพลิ ง
และกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํา นวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซตามกฎหมาย
วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายรวมถึงสถานีบริการรานจําหนาย
กาซ สถานที่ใชกาซและสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
(๔) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๔) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนาย
(๕) คลั งกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุ กาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับ ขอกําหนดให สอดคลองกับกฎหมาย
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน เชื้อเพลิง
และกาซปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดิน
จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอยกเลิ กข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บ การใช ประโยชน ที่ ดิ นริ มฝ งแม น้ํ า
ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลั งสิ นคา (สี มวง) ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 10 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมี
ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํ ากับ
ดูแลอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ฝ ง แม น้ํ า
ลํ า คลอง หรื อ แหล ง น้ํ า สาธารณะให มี ที่ ว า งตามแนวขนานริ ม ฝ ง ตามสภาพ
ธรรมชาติ จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู) ที่ดินประเภท
อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า (สี ม ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิ น
ริ มฝ งแม น้ํ า ลํ าคลอง หรื อแหล งน้ํ า สาธารณะให มี ที่ ว าง
ตามแนวขนานริ มฝงตามสภาพธรรมชาติ จํานวน ๔ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม (สี เขี ยวอ อ น
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิ กขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน ที่ดิน ริมทางหลวง
แผนดินใหมีที่วางตามแนวขนานริ มเขตทาง ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม “การใชประโยชน
ที่ดิน ริมทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๒๔ ให มีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง
ไมนอยกวา ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินใหมี
ที่วางตามแนวขนานริมเขตทางในการใชป ระโยชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 11 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

2.

เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ริมทางหลวงแผน ดิน ใหมีที่วางตามแนวขนานริ มเขตทาง
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร
ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมี
หนังสือขอใหจังหวัดที่ยังไมไดประกาศบังคับใช พิจารณาและใหความเห็นตอกรณี
ประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
และการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
สกลนคร พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยใหมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีประเด็นยอย
๖ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ขอปรับ ปรุ งที่ดินประเภทชุ มชน (สี ช มพู) บริ เวณหมายเลข ๑.๑
โดยปรับแนวเขตใหตรงกับขอบเขตผังเมืองรวมชุมชนคําตากลา
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพปจจุบันไดมีการขยายตัวของชุมชน
เมืองเพิ่มขึ้นอยางหนาแนนจากเทศบาลตําบลคําตากลาไปยัง อบต.คําตากลา โดยยาน
พาณิชยกรรมหลักและศูนยราชการของชุมชนคําตากลาตั้งอยูระหวางเขตเทศบาล
ตําบลคําตากลาและเขตองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา และในปงบประมาณ
๒๕๕๗ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร รวมกับเทศบาลตําบล
คําตากลา และองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา ไดมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนคําตากลา โดยมีขอบเขตพื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดของเทศบาล
ตําบลคําตากลา และองคการบริหารสวนตําบลคําตากลา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ โดยปรับ
แนวเขตใหตรงกับขอบเขตผังเมืองรวมชุมชนคําตากลา
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ปรั บปรุ งที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) บริ เวณ
หมายเลข ๑.๑ โดยปรับแนวเขตใหตรงกับขอบเขตผังเมืองรวม
ชุมชนคําตากลา ตามที่เสนอ
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) หมายเลข ๓.๔ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.2
หนา 21 - 51

- 12 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณดั ง กล า วอยู ติ ดกั บ
แหลงทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุมน้ําหนองหาร และพื้นที่ที่ประสบปญหาน้ําทวม
อยูบอยครั้ง ดังนั้น จึงควรมีการจํากัดการขยายตัวของเมืองเพื่อเปนการแกปญหา
ไมใหเมืองขนาดใหญไปรุกล้ําพื้นที่แหลงน้ํา และเพื่อปองกันการเกิดปญหาน้ําทวม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) หมายเลข ๓.๔ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) หมายเลข ๓.๔ (บางสวน) เปนที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๑.๓ ขอเปลี่ ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บางสวนของบริเวณหมายเลข ๔.๒,
๔.๓ และ ๔.๔ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดสกลนครมีความตองการ
เป ดโอกาสและส ง เสริ ม ให มี ก ารลงทุ น ในด า นต า ง ๆ เพื่ อ เป น การพั ฒ นาเมือง
ประกอบกับชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร
การพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาลและการพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ดั งนั้ น จึ ง ได
กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทการอยูอาศัยและพาณิชยกรรมไวเพื่อรองรับ
การขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกลาว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บางสวนของบริเวณหมายเลข
๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แตตองการให
มีการปรับแกไขพื้นที่บางสวน โดยใหปรับลดพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมบางส ว นแล ว เปลี่ ยนเป น ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ช นบท
และเกษตรกรรมในพื้นที่ที่อยูในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรและพื้นที่ที่อยูในเขต
ชลประทานเนื่องจากมีก ารลงทุน ดา นสาธารณูป โภคของรัฐ และพื้น ที่เหล า นี้
ควรสงวนรักษาพื้นที่ทําการเกษตรกรรมชั้นดี
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มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรั กษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี เขี ยว)
บางส วนของบริ เวณหมายเลข ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ เป นที่ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และใหปรั บลดพื้นที่
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบางสวนแลว
เปลี่ ย นเป น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ชนบทและเกษตรกรรม
ในพื้ นที่ ที่ อยู ในเขตจั ดรู ปที่ ดิ นเพื่ อการเกษตรและพื้ นที่ ที่ อยู
ในเขตชลประทาน เนื่องจากมีการลงทุนดานสาธารณูปโภค
ของรัฐ และพื้นที่เหลานี้ควรสงวนรักษาพื้นที่ทําการเกษตรกรรม
ชั้นดี ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง

๑.๔ ขอปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
โดยปรั บแนวเขตป าไม เขตอุ ทยานแห งชาติ ให ถู กต องตามข อมู ลของกรมป าไม
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากตองการปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบให ป รั บ ปรุ ง ที่ดินประเภทอนุรั กษปาไม (สี เขียวออนและเส นทแยง
สีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไม
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุ งที่ดินประเภทอนุรั กษปาไม (สีเขียวออน
และเส นทแยงสี ขาว) โดยปรั บแนวเขตป าไม เขตอุ ทยาน
แห งชาติ ให ถู กต องตามข อมู ลของกรมป าไม ที่ ไ ด ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ
๑.๕ ขอเพิ่มที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา)
บริเวณอางเก็บน้ําหวยโปง
เหตุผลในการขอแกไข เพื่ออนุรักษเปนแหลงกักเก็บน้ําสําหรับชุมชนพังโคน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิ การและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบให เพิ่มที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา)
บริเวณอางเก็บน้ําหวยโปง
มติที่ประชุม
เห็น ชอบใหเ พิ่มที่ดิ นประเภทที่โ ลงเพื่อการรั กษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณอางเก็บน้ําหวยโปง ตามที่เสนอ
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๑.๖ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
บริเวณหมายเลข ๒
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข จากการประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวม
จังหวัดสกลนคร มีความตองการใหปรับลดขนาดพื้นที่อุตสาหกรรมที่กําหนดไวเดิม
เนื่องจากไดมีการปรับแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหสามารถประกอบ
กิจการบางประเภทเพิ่มขึ้นไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
บริเวณหมายเลข ๒ โดยไดมีก ารปรับ แกไ ขตามขอ คิด เห็น ของคณะที่ป รึก ษา
ผัง เมือ งรวมซึ่งที่ดินประเภทอุต สาหกรรมทั่ว ไปที่ ไ มเ ปน มลพิ ษ ต อชุ มชนหรื อ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา ตั้งอยูตําบลเดื่อศรีคันไชย มีพื้นที่ประมาณ ๕,๗๐๐ ไร
สามารถรองรับคนงานไดประมาณ ๕๓,๐๐๐ คน หรือ ๓๕๓ โรงงาน (ตามเกณฑ
และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ คนงาน ๑๒ คนตอพื้นที่โรงงาน ๑ ไร
แรงงาน ๑๕๐ คน ตอโรงงาน โดยเพิ่มพื้น ที่ถนนและบริการสาธารณะภายใน
อีกรอยละ ๓๐ และเพิ่มพื้นที่ฉนวนโดยรอบเพื่อลดผลกระทบ) ที่ดินบริเวณดังกลาว
ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ ซึ่งอยูหางจาก
จุดตัดของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒
ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ เปนระยะทาง ๑๐.๗ กิโลเมตร
หางจากยานชุมชนเดื่อศรีคันไชย ๔ กิโ ลเมตร และย านศูน ยกลางชุม ชนพัง โคน
๑๐ กิโลเมตร และอยูหางจากลําหวยปลาหาง ๔.๖ กิโลเมตร โดยมีการปรับปรุง
ข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปที่ ไ ม เ ป น มลพิ ษ
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) เพื่อให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ในปจจุบัน ดังนี้
“ขอ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุ มชนหรือ
สิ่ งแวดล อมและคลั งสิ นค า ให ใชป ระโยชน ที่ดิน เพื่ อการประกอบอุ ตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ผลิ ต ผลทางการเกษตรหรื อ อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งจาก
การเกษตร คลังสินคา การอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันศาสนา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ อง มาตรการคุ มครอง
ความปลอดภั ยในการดําเนินงาน (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลํ าดั บที่
๗ (๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๙๑ (๒) และ ๙๒
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(๒) โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๗ (๑) (๒), ๕๘ (๒) (๕) (๖),
๕๙, ๖๐ และ ๘๘ (ยกเวนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานชีวภาพ) ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
(๗) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา”
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไป ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริ เวณหมายเลข ๒
โดยปรับปรุงขอกําหนดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ในปจจุบัน
ตามมติ กรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
และคลั ง สิ น ค า (สี ข าวมี ก รอบและเส น ทแยงสี ม ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส นทแยงสี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั น ทนาการ การเลี้ ยงสั ตว
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อสงเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา เนื่องจากการประกอบกิ จการ
โรงงานมีกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุ
เดือดร อนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุ นแรงที่มี ผลกระทบต อชุ มชนหรื อ
สิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม และที่คลังสินคา
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
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ทีด่ ินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ เสนทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทที่โ ลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ยกเลิ กบั ญชี ท ายกฎกระทรวงฯ โดยกํ าหนดเป น
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา
(สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี ม วง) ที่ ดิ นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทที่ โล ง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
ประเด็ นที่ ๓ ปรั บปรุ งข อกํ าหนดการใช ประโยชน ที่ ดิ น มี ประเด็ นย อย
๙ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ขอเพิ่มเติมและปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดิน
ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และ
ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
๓.๑.๑ ขอเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)
ขอเพิ่มเติมจากขอกําหนดเดิม
“ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
หรื อเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบั นการศึกษา สถาบันศาสนา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่ในบางชุมชนของจั งหวัดสกลนคร
เปนชุมชนเกษตรและยังคงมีการประกอบอาชีพการเกษตรเปนหลัก จึงมีความตองการ
เลี้ยงสัตวเพื่อการคา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 17 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๑.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอปรับปรุงจากขอกําหนดเดิม
“ให ใชประโยชน ที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข องกั บเกษตรกรรม
การอยู อาศัยที่มิใช อาคารขนาดใหญ พาณิชยกรรมที่ มิใช อาคารขนาดใหญ สถาบั น
ราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
การอยู อาศั ย พาณิ ชยกรรม สถาบั นราชการ สถาบั นการศึ กษา สถาบั นศาสนา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดสกลนครมีความตองการ
เปดโอกาสและสงเสริมใหมีการลงทุนในดานตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนาเมือง ประกอบ
กับชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการพัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐานและการขยายตั ว ทางด า นเศรษฐกิ จ ตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร
การพัฒนาประเทศของรั ฐ บาล และการพัฒนาพื้น ที่ของจังหวัด ดั งนั้น จึงได
กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ไวเพื่อรองรับ
การขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกลาว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๑.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ขอปรับปรุงจากขอกําหนดเดิม
“ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
การอยูอาศัยที่มิใชอาคารขนาดใหญ สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุรักษและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ให ใชประโยชน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอม”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการรองรับการพัฒนาดานที่อยูอาศัย
และด า นพาณิ ช ยกรรมจากการขยายตั ว ของชุ ม ชน และจํ า กั ด การขยายตั ว
จากกิจกรรมดังกลาว ไมใหขยายตัวไปถึงพื้นที่อนุรักษ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิ นประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๒ ขอปรั บปรุ งขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากขอกําหนดเดิม
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ให ดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ มีความสู ง
ไมเกิน ๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
หาสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตที่ดิน
ในบริเวณหมายเลข ๑.๖ และหมายเลข ๑.๘
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ส ง เสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อให เกิดความยืดหยุน และสอดคล องกับแนวทาง
การพัฒนาในปจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนสวางแดนดินและชุมชนพังโคนเปนเมือง
ที่มีบทบาทเปนศูนยกลางลําดับที่สอง ที่มีหนาที่ใหบริการดานการคา การบริการ
ใหกับอําเภอขางเคียง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ าหรั บการใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ น นอกจากที่ กํ าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ใหดําเนินการหรื อประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสู ง
ไมเกิน ๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับส งวิทยุ
โทรทัศนหรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสู งของอาคาร ใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
เจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนด
ดังตอไปนี้
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อให มีความยืดหยุ นมากขึ้น โดยจะควบคุ ม
เฉพาะกิจกรรมตามขอหามเทานั้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากกิจกรรม
บางประเภท โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจะเปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง จะถู ก ควบคุ ม หากเป น อาคารสู ง หรื อ
อาคารขนาดใหญจะไมสามารถทําไดในที่ดินประเภทนี้ (ทั้งจังหวัดจะประกอบโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ เข าข ายอาคารสู งหรื ออาคารขนาดใหญ ไม ได เลย) เพื่ อไม ให เป น
อุปสรรคตอการพัฒนาจึงเปดโอกาสใหกิจกรรมบางประเภท (กิจการอื่นในการใช
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
ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม หรื อพื้น ที่ ที่โ ล งเพื่ อ นัน ทนาการและ
สิ่งแวดลอม และพื้นที่การใชประโยชนที่ดินประเภทอื่น ๆ ที่ไมมีผลกระทบกับชุมชน
ซึ่งไดกําหนดและอนุญาตใหสามารถมีเตาเผาขยะในพื้นที่ได ดังนั้น เพื่อไมใหพลังงาน

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 20 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ที่ไดจากเตาเผาขยะดังกลาวทิ้งไปโดยเปลาประโยชน จึงอยากจะใหมีโรงงานไฟฟา
ที่ไดพลังงานจากเตาเผาขยะดังกลาวสามารถดําเนินการไดดวย นอกเหนือจาก
โรงงานไฟฟาที่ไดอนุญาตใหสรางได เชน โรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวภาพ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน ที่ดิน
เพื่ อกิ จการอื่ น ในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทชนบทและ
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
ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมการ
ผังเมือง เพื่อพิจารณาดานผังเมือง
๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บการใชป ระโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ให ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง
ไมเกิน ๖ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสร างสําหรับ ใชในการรับสงวิทยุ
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
แปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
เหตุผลในการขอแกไข เนื่ องจากจั งหวัดสกลนครมีความตองการเปด
โอกาสและสงเสริมการลงทุนในดานตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนาเมือง ประกอบกับ
ชุม ชนเมืองและชนบทมีแนวโน มการขยายตั วเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึ งกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมไวเพื่อรองรับการขยายตัว จาก
การพัฒนาเมืองดังกลาว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 21 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บการใชป ระโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน
๖ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ โทรทัศน
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดิน
ที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ พื้นดิน
ที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
แปดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
เหตุผลในการขอแกไข เปดใหผูประกอบการสามารถประกอบกิจ การ
ที่สามารถสงเสริมดานการทองเที่ยวและกิจการโรงงานขนาดเล็กที่เกี่ยวของกับ
การเลี้ยงสัตว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิ จารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให ปรั บปรุ งข อกําหนดเกี่ ยวกั บการใช ประโยชน ที่ ดิ น
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรับปรุงและเพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก
๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 22 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
(๑) โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจ การโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดู แลการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีข าว
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๑) โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 23 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดู แล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงานในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสิ นคา (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยโรงงาน ในการใช
ประโยชน ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมทั่ วไปที่ ไม เป น มลพิ ษ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและ
เสนทแยงสีมวง) ตามที่เสนอ และใหยกเวนโรงงานประเภท ๘๘
ทีผ่ ลิตพลังงานไฟฟาจากขยะชุมชนเพิ่มเติม

๓.๓.๓ ขอปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ กิ จ การ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๑) โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวง
นี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 24 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 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) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดู แลการปองกันเหตุเดือดรอนรํ าคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาด วยโรงงาน ในการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
ตามที่เสนอและใหยกเวนโรงงานประเภท ๘๘ ที่ผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากชีวมวล และขยะชุมชนเพิ่มเติม

๓.๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิ นประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
.ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๑) โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 25 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
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
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว าดวยโรงงาน ในการใช ประโยชน ที่ดิ นประเภทที่ โล ง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบ
และเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 26 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
(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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิ ธี
การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปน
ตอพื้นที่ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชน ที่ดินประเภทที่โลง
เพื่ อ นั น ทนาการ การเลี้ ยงสั ตว และการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล อม (สี เขียวออน
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให ปรั บ ปรุ ง ข อ กํา หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ
กิจ การโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวา ด วยโรงงาน
ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการ
การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอยกเลิ กขอกําหนดประเภทข อห ามเกี่ย วกับ การกําจัด สารพิ ษ
และวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายในการใชประโยชนที่ดิน ๒ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุ มชน (สี ช มพู) และที่ดิน ประเภทที่ โ ล งเพื่ อ นั น ทนาการ
การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยง
สีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการกําจัดสารพิษและวัตถุอันตราย

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 27 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย ในการใชประโยชนที่ดิน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สี ช มพู) และที่ดินประเภทที่โ ล ง เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ยกเลิ กข อกํ าหนดประเภทข อห ามเกี่ ยวกั บการ
กํ า จั ด สารพิ ษและวั ต ถุ อั นตรายตามกฎหมายว าด วยวั ตถุ
อันตรายในการใชประโยชนที่ดิน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการ
การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอเพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข ไมตองการสงเสริมใหมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เพื่อการเลี้ยงสัตว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดประเภทขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ พิ่ ม ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ ดิ นประเภท
ที่ โล งเพื่ อนั นทนาการการเลี้ ยงสั ตว และการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอยกเลิ ก ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยูอาศัย ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและรองรับการพัฒนา
ดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิ การและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 28 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ในการใชประโยชน ที่ดิน
๓ ประเภท ได แ ก ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มี กรอบและเส น ทแยงสี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิ ก ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม
(สี ข าวมี ก รอบและเส น ทแยงสี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่อนันทนาการ
การเลี้ ยงสั ตว และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (สี เ ขี ย วอ อ นมี ก รอบและ
เสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและรองรับการพัฒนา
ดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดนิ ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ
การจัดสรรที่ดิ นเพื่ อพาณิ ชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน
๓ ประเภท ได แ ก ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มี ก รอบและเส น ทแยงสี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 29 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
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
ยกเวนบริเวณที่หางจากเขตที่ดินประเภทชุมชนไมเกิน ๓,๐๐๐ เมตร
๓.๘.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด
เปนขอหามในขอกําหนดใหม
(๘) การอยู อาศัยประเภทห องชุด อาคารชุด หอพัก หรื ออาคาร
อยูอาศัยรวม ยกเวนบริเวณที่หางจากเขตที่ดินประเภทชุมชนไมเกิน ๑,๐๐๐ เมตร
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดสกลนครมีความตองการ
เปดโอกาสและส ง เสริ ม ให มีการลงทุน ในดานตา ง ๆ เพื่อเปนการพัฒ นาเมื อ ง
ประกอบกับชุมชนเมืองและชนบทมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร
การพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาลและการพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ดั ง นั้ น จึ ง ได
กําหนดการใชป ระโยชน ที่ดินประเภท ห องชุด อาคารชุด หอพัก และอาคาร
ที่อยูอาศัยรวม ไวเพื่อรองรับการขยายตัวจากการพัฒนาเมืองดังกลาว
๓.๘.๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๘) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก ยกเวนบริเวณ
ที่ขนานกับริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ ระยะทางไมเกิน ๕๐๐ เมตร
เหตุผลในการขอแกไข เปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถพัฒนาพื้นที่
ที่อยูอาศัยเพื่อรองรับการทองเที่ยวและการขยายตัวจากการพัฒนาเมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภท
ห องชุ ด อาคารชุ ด ในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 30 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
และที่ดินประเภทที่โล งเพื่อนั นทนาการ การเลี้ ยงสั ตว และการรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยู
อาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาว มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดิน
ประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการการเลี้ ยงสั ตว และการรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ขอเพิ่มเติมจากขอกําหนดเดิม
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ นั น ทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เกษตรกรรมหรือ
เกี่ย วของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยที่ มีความสู งของอาคารไมเกิน ๖ เมตร
การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป น เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายให ใชประโยชน ที่ดินเพื่อนันทนาการหรื อเกี่ยวข องกับนั นทนาการ
การรั กษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล อ ม การอยู อาศั ย การท องเที่ ย วหรื อเกี่ ย วข อ งกั บ
การทองเที่ยว เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตว
ปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) การอยู อาศัย หรื อประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสู ง หรื อ
อาคารขนาดใหญ
(๖) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๗) สวนสนุกหรือสวนสัตว
(๘) สนามแขงรถ
(๙) สนามแขงมา

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(๑๐) สนามยิงปน
(๑๑) สนามกอลฟ
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนที่ดินที่อยูในบริเวณริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ํายาม
ลําหวยปลาหาง ลําน้ําอูน ลําน้ําก่ํา ลําน้ําพุง อางเก็บน้ําน้ําอูน อางเก็บน้ําน้ําพุง
และหนองหาร ในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐ เมตร และริมฝ งหวยเสาขวัญ และ
หวยสองคอน ในบริเวณแนวขนานระยะ ๑๒ เมตร จึงตองการเพิ่มความยื ดหยุน
ใหสามารถการกอสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และการประกอบพาณิชยกรรมได
แตไมสงเสริมใหมีการขยายตัวทางดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม และไมสงเสริม
ใหมีการเลี้ยงสัตวเพื่อการคาในบริเวณรอบแหลงน้ําเพื่อเปนการอนุรักษแหลงน้ํา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ที่ โ ล งเพื่ อนั น ทนาการและการรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม
(สีเขียวออน) ตามที่เสนอ

๓.๑๐ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอเพิ่มเติมจากขอกําหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป น เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ให ใชป ระโยชน ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และไซโลเก็บ ผลผลิ ต
ทางการเกษตร หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรที่ดินที่มีความสูง
ของอาคารไมเกิน ๖ เมตร การวัดความสู งของอาคาร ให วัดจากระดับ พื้น ดิน
ที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดิน
ที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด เวนแตโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด และขนาดพื้นที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
เทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
ที่ ดิ นประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป น เจ า ของหรื อผู ครอบครองโดยชอบด ว ย
กฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม

อางอิง
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เรื่อง/มติ
(๔) ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
เหตุผลในการขอแกไข ตองการเพิ่มความยืดหยุนใหสามารถทําการกอสราง
ที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว และการประกอบพาณิชยกรรมได แตไมสงเสริมใหมี
การขยายตัวทางดานที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชน ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมืองใหเพิ่มขอหามการอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง

๓.๑๑ ขอเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคาร
โดยรอบเขตโบราณสถาน ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นตามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุและพิพิธ ภัณฑสถานแห งชาติ ในการใชป ระโยชน ที่ ดิ น
จํานวน ๒ ประเภท ไดแก
๓.๑๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอเพิ่มเติมในขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารที่มีความสูงเกิน
๑๒ เมตร ให มี ร ะยะห า งบริ เ วณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามกฎหมายวา ดว ยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ สถาน
แหงชาติ ไมนอยกว า ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาว
ถึงขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาต การวัดความสู งของอาคาร ใหวัดจาก
ระดับพื้นดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อเปนการอนุรักษโบราณสถาน และสงเสริมภูมิทัศน
ใหแกแหลงทองเที่ยว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเขต
โบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นตามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามกฎหมายวาด วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิ พิ ธภั ณฑ สถานแห งชาติ ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๑๑.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอเพิ่มเติมในขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารที่มีความสูงเกิน
๑๐ เมตร ให มี ร ะยะห า งบริ เ วณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิลปวัตถุ และพิ พิธภั ณฑ สถาน
แหงชาติ ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาว
ถึงขอบนอกสุดของอาคารที่ขออนุญาต การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับ
พื้นดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเขต
โบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นตามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
ว าด วยโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิลปวั ตถุ และพิ พิ ธภั ณฑ
สถานแหงชาติในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบ
เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก
๓.๑๒.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารที่มีความสูงเกินกวา
๖ เมตร ให มีระยะห า งจากปริ ม ณฑลโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้น ทะเบี ย น
ตามกฎหมายว าด วยโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิ ลปวั ตถุ และพิ พิ ธภั ณฑ สถาน
แหงชาติ และวัดคําประมง ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัด
จากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัด
จากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”.

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 34 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารที่มีความสูงเกิน
๑๐ เมตร ให มี ร ะยะห า งบริ เ วณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิ ธภัณฑสถานแหงชาติ
ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาวถึงขอบนอกสุด
ของอาคารที่ขออนุญาต การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
อาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร”
เหตุผลในการขอแกไข แกไขให สอดคล องกับ ประกาศกรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบเขต
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามกฎหมายว า ด วยโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิ ลปวั ตถุ
และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑๒.๒ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารที่มีความสูงเกินกวา
๖ เมตร ให มี ร ะยะห า งจากปริ ม ณฑลโดยรอบเขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
และวั ดป าภู ดิ นแดง วั ดป าอุ ดมสมพร พระธาตุ ศรี มงคล วั ดนิ พพานธนพลาราม
วัดไตรสิกขา - ธรรมลตาราม ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร การวัดความสูงของอาคาร
ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใชประโยชน ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารที่มีความสู งเกิ น
๑๐ เมตร ใหมีระยะหางบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไมนอยกวา
๑๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากบริเวณโดยรอบเขตดังกลาวถึงขอบนอกสุดของอาคาร

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ที่ขออนุญาต การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางอาคาร
ถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร”
เหตุผลในการขอแกไข แกไขให สอดคล องกับประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินเพื่อประโยชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็น ชอบให ปรับปรุงขอกําหนดเกี่ย วกับ การควบคุม ความสูงของอาคารโดยรอบ
เขตโบราณสถานที่ ขึ้ น ทะเบี ย นตามกฎหมายวา ดว ยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในการใช ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มความสูง
ของอาคารโดยรอบเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
ว าด วยโบราณสถานโบราณวั ตถุ ศิ ลปวั ตถุ และพิ พิ ธภั ณฑ
สถานแหงชาติ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๑๓ ขอปรั บ ปรุ ง และยกเลิ ก ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิ จการน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งและการประกอบกิ จการก าซป โตรเลี ยมเหลว
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก
๓.๑๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสั ตว
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็น ชอบให ปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิ งและการประกอบกิจการก าซปโตรเลี ยมเหลวในการใชป ระโยชนที ่ด ิน
ประเภทชุมชน(สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการการเลี้ยงสัตว และ
การรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล อม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสี ขาว) เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 36 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให ปรั บ ปรุ ง ข อกํ า หนดประเภทข อ หา มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการ
ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามที่เสนอ

๓.๑๓.๒ ขอยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ ง และการประกอบกิ จการก าซป โตรเลี ยมเหลว ในการใช
ประโยชน ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ในอํ าเภอวานรนิ วาส
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอพังโคน
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อตองการเปดโอกาสใหมีการลงทุนในการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็น ชอบให ยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และการประกอบกิจ การกา ซปโ ตรเลีย มเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในอําเภอวานรนิวาส
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอพังโคน
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง และการประกอบกิจการ
ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ในอํ า เภอวานรนิ วาส
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอพังโคน ตามที่เสนอ

๓.๑๔ ขอยกเลิ กข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มที่ ว างตามแนวขนาน
ริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก
(๑) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปที่ ไ ม เ ป น มลพิ ษต อชุ ม ชนหรื อ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๒ ไมนอยกวา ๑๖ เมตร ”
(๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
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ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใช ประโยชน ที่ ดิ นริ มทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๒๒ (อุ ดรธานี –
นครพนม) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๘ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๘
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๐๗ เริ่มตนจากบริเวณที่แยกออกมาจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๒๒ (วานรนิวาส) จนมาบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๐๙๔ (บานเชื่อม) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๕ เริ่มตนจากบริเวณที่แยก
ออกมาจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒ (สูงเนิน) จนมาบรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๙๔ (สี่แยกบานอากาศ) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวง
ไมนอยกวา ๑๒ เมตร การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดิ นหมายเลข ๒๒๓
บริเวณหมายเลข ๓.๖ ในเขตชุมชน เริ่มตนจากบริเวณที่อยูหางจากฝงตะวันออก
ของลํ า ห ว ยผั ก สะไหล เป นระยะทาง ๒๐ เมตร ไปทางทิ ศตะวั นออกเฉี ย งใต
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ (สกลนคร - นาแก) จนไปบรรจบกับบริเวณ
ที่ อ ยู ห า งจากฝ ง ตะวั น ตกของลํ า ห ว ยชั้ น เป นระยะทาง ๒๐ เมตร ให มี ที่ ว าง
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๖ เมตร บริเวณนอกเขตชุมชน
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินไมนอยกวา ๑๒ เมตร ”
(๓) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมีกรอบและ
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
แผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๕๕ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๕๘ ให มี ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๑๖ เมตร การใชประโยชนที่ดิน
ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ บริเวณหมายเลข ๔.๕ ในเขตชุมชนเริ่มตน
จากบริเวณที่อยูหางจากฝงตะวันออกของลําหวยผักสะไหลเปนระยะทาง ๒๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๓ (สกลนคร - นาแก)
จนไปบรรจบกับบริเวณที่อยูหางจากฝงตะวันตกของลําหวยชั้นเปนระยะทาง ๒๐ เมตร
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดินไมนอยกวา ๖ เมตร บริเวณนอกเขต
ชุมชน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๑๖ เมตร”
(๔) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๓ และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๕๘ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมทางหลวงแผนดิน
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร”
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(๕) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสน ทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๙๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๒๑๘ และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๘๐ ให มี ที่ ว า งตามแนวขนาน
ริมทางหลวงแผนดิน ไมนอยกวา ๑๖ เมตร”
เหตุ ผลในการขอแก ไข มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํ ากั บดูแลพื้นที่ ว าง
ตามแนวขนานริมเขตทาง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยง
สีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ยกเลิ กข อกํ า หนดเกี่ ย วกั บการควบคุ ม ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน
๕ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ
และเส นทแยงสี ม วง) ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
การเลี้ยงสัตวและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน
มีกรอบและเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
๓.๑๕ ขอยกเลิ ก ข อ กํา หนดเกี่ยวกั บ การควบคุ ม ที่ว างตามแนวขนาน
ริมฝ ง แมน้ํา ลํ าคลอง หรื อแหล งน้ํ าสาธารณะ ในการใชประโยชน ที่ดิน จํานวน
๗ ประเภท ไดแก
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู )
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ํายาม ลําหวยปลาหาง
และหนองหาร ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา
๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
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(๒) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใช ประโยชน ที่ ดิ นริ มฝ งแม น้ํ า คลอง ลํ าห วย หรื อแหล งน้ํ า
สาธารณะให มีที่วางตามแนวขนานริ ม ฝ งตามสภาพธรรมชาติ ข องแม น้ํา คลอง
ลํ าห ว ย หรื อแหล งน้ําสาธารณะไม น อยกว า ๑๒ เมตร เวนแตเป นการก อสร าง
เพื่อการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
(๓) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ํายาม ลําน้ําก่ํา
ลําน้ําพุง ลําน้ําอูน ลําหวยปลาหาง และหนองหาร ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแหล งน้ํ าไมน อยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสร าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
(๔) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ําก่ํา ลําน้ําพุง ลําน้ําอูน
ห วยเสาขวั ญ ห วยสองคอน ลํ าห วยปลาหาง หนองหาร และอ างเก็ บน้ํ า น้ํ าอู น
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร
เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
(๕) ที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชน ที่ดิน ริมฝ งแมน้ํ าสงคราม ลําน้ําก่ํา ลํ าน้ําพุง
ลําน้ํายาม ลําน้ําอูน หวยเสาขวัญ หวยสองคอน ลําหวยปลาหาง หนองหาร อางเก็บน้ํา
น้ํ าอูน และอางเก็บน้ํ าน้ํ าพุง ใหมีที่วางตามแนวขนานริ มฝ งตามสภาพธรรมชาติ
ของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค”
(๖) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใชป ระโยชน ที่ดิน ริ มฝ ง ลํ าน้ําพุง ให มีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแหลงน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
(๗) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําสงคราม ลําน้ําพุง หวยเสาขวัญ
อางเก็บน้ําน้ําพุง อางเก็บน้ําน้ําอูน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
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ของแหล งน้ํ าไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสร างเพื่อการคมนาคมทางน้ํ า
หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากมี กฎหมายที่ เกี่ ยวข องควบคุมกํ ากั บดูแล
อยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริ มฝง
แมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ไ ม เ ป น
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมว ง)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส น ทแยงสี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการ การเลี้ยงสัตว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบ
และเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให ย กเลิ กข อกํ า หนดเกี่ ยวกั บการควบคุ ม ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๗ ประเภท ได แ ก ที่ ดิ น
ประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมทั่ วไป
ที่ ไ ม เ ป น มลพิ ษต อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล อมและคลั งสิ นค า
(สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี ม วง) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออน) ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการการเลี้ยงสัตว
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออนมีกรอบและ
เสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
3.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได มี ห นั ง สื อ ขอให จั งหวั ดที่ ยั งไม ไดประกาศบั งคั บใช พิ จารณาและให ความเห็ น
ตอกรณีประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่
ของจังหวัดและการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยใหมีขั้นตอนในการดําเนิ นการ
ปรับปรุงแกไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.3
หนา 52 - 66
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากต อ งการส ง เสริ ม และเพิ่ ม โอกาส
ในการพัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบการกิจการอุตสาหกรรม
มี ก ฎหมายในการควบคุ มดู แล เพื่ อป องกั นเหตุ เดื อดร อนรํ าคาญและอั น ตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม โดยปรับเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดกาฬสิ นธุ กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 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
ได แก ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน มีจํานวน
๑๑ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ าหรั บการใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ นนอกจากที่ กํ าหนด
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคาร ที่มีความสูงไมเกิน ๑๒
เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทัศน หรือ
สัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินกอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง
ยอดผนังชั้นสูงสุด
๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 42 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากบริเวณ ๑.๗,
๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๓, ๑.๑๗, ๑.๒๐, ๑.๒๑ และ ๑.๒๒ ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญได”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสิน ธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใชประโยชน
ทีด่ ินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ กํ าหนด
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคาร ที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทัศน หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิดการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินกอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหดําเนินการหรื อ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดกาฬสิ นธุ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยใหแกไขเปนขอกําหนดใหม ดังนี้ “สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใช
อาคารสู งหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตประเภทหรือชนิดโรงงานให ดําเนิ นการ
ไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่
๙ (๑) (๒) (๖), ๑๑ (๓), ๑๔, ๓๔ (๑), ๕๒ (๓) และ ๘๘ (๒)”

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)โดยใหแกไขเปนขอกําหนดใหม ดังนี้ “สําหรับการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ไดในอาคารไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตประเภท
หรือชนิดโรงงานใหดําเนินการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ ๙ (๑) (๒) (๖),
๑๑ (๓), ๑๔, ๓๔ (๑), ๕๒ (๓) และ ๘๘ (๒)” ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บการใช ป ระโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ นนอกจากที่ กํ า หนด
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
๑) การใชป ระโยชน ที่ดิน เพื่ อ ก อสร างอาคาร ที่มีความสู ง ไม เ กิ น
๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึ งโครงสร างสํ าหรับใช ในการรั บส งวิทยุ โทรทั ศน
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิดการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินกอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง
ยอดผนังชั้นสูงสุด
๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให ดํ า เนิน การหรื อ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่อาคารไมเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส น ทแยงสี เ ขี ย ว)
โดยใหมีการแกไข ดังนี้ “สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหดําเนินการ
หรือประกอบกิจการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
มติที่ประชุม
ไม เ ห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ งข อ กํ า หนดการใช ประโยชน ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขี ยว) โดยใหมีการแกไข ดังนี้
“สํ าหรั บการใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ นให ดํ าเนิ นการ
หรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ”ตามที่เสนอ
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เรื่อง/มติ
๒.๑.๔ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอยกเลิกขอกําหนด
“สํ าหรั บการใชประโยชน ที่ดินเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
๑) การใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อก อสร างอาคารที่ มี ความสู งไม เกิ น
๑๒ เมตร แตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุโทรทั ศน
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูงของอาคาร ใหวัดจากระดับพื้นดิน
ที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
ถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคลองกับ
แนวทางการพั ฒ นาในป จ จุ บั น โดยควบคุ มเฉพาะกิ จกรรมตามข อห ามเท านั้ น
เนื่ องจากมี ที่ ดิ นของเอกชนในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทนี้ จึ งต องการปรั บ
ขอกําหนดใหมีความยืดหยุนมากขึ้นและกระตุนการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลัง สิ น ค า
(สีมวง) ตามที่เสนอ
๒.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับ การควบคุมการประกอบกิจ การ
โรงงานอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
๒.๒.๑ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๑) โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวย
โรงงาน เป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ล การป อ งกั น เหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ า คาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็น ชอบใหป รับ ปรุง ขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรั กษชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่อนุญาตใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ
เสนทแยงสีเขียว) หากหามโรงงานทุกจําพวกจะสงผลกระทบพื้นที่เปนอันมากทําให
พื้ น ที่ ทั้ ง ๓ อํ า เภอ ไม ส ามารถดํ า เนิ น การประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมได เ ลย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ให บริ ก าร
ตอชุมชน จึงขอใหพิจารณาเพิ่มประเภทโรงงานที่สามารถดําเนินการไดในพื้น ที่
โดยใหกําหนดประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถดําเนินการได ซึ่งพิจารณาจากการกําหนด
ประเภทอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการส งเสริมการลงทุ น ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
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เรื่อง การกําหนดประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
บริการหรื ออุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน 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 ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) แตใหกําหนดเฉพาะ
อุตสาหกรรมหลักที่มีผลกระทบรุนแรง และโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ไมมีระบบควบคุมมลพิษ

๒.๓ ขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงเสริมและรองรับการพัฒนา
ดานการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ปจจุบันจังหวัดกาฬสินธุมีการขยายตัวของเมืองสูง
ดังนั้น จึงตองการสงเสริมและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาดานการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม
นอกจากนี้ในพื้นที่บริเวณการใชประโยชน ดังนั้น จึงตองการสงเสริมและเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาดานการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ปจจุบันเปนพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลที่ไดยกฐานะเปนเทศบาลแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบใหยกเลิ กขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู อาศัยและประกอบ
พาณิชยกรรม ในการใชประโยชน ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
แตใหกําหนดยกเลิกขอหามในบางบริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๓.๙, ๓.๑๑ และ
๓.๑๓ ซึ่งเปนพื้นที่รองรับชุมชนเมืองที่มีอยูเดิม ซึ่งมีความตองการในดานที่พักอาศัย
และกิจกรรมบริการชุมชน โดยมีพื้นที่รวมทั้ง ๓ บริเวณ ๕๓๕,๘๙๙ ไร
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และประกอบพาณิ ชยกรรมในการใช ประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แตใหกําหนดยกเลิกขอหาม
ในบางบริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๓.๙, ๓.๑๑ และ ๓.๑๓
ซึ่งเปนพื้นที่รองรับชุมชนเมืองที่มีอยูเดิม ซึ่งมีความตองการ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ในด า นที่พักอาศัยและกิจกรรมบริ ก ารชุมชน โดยมีพื้น ที่
รวมทั้ง ๓ บริเวณ ๕๓๕,๘๙๙ ไร ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
๒.๔ ขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการไซโลผลิตผลทางการเกษตร
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดเปนผังระดับนโยบาย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทครอบคลุมพื้นที่
ขนาดใหญ การห ามกิจกรรมบางประเภทจะมุงเนนกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้น และ
อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ (จะไมละเอียดเหมือนผังเมืองรวมระดับเมืองและชุมชน)
การยกเลิ ก การห า มกิ จ กรรมบางประเภทเพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชน โดยพิจารณาปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและกิจกรรมในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการไซโลผลิตผลทางการเกษตร
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ ยวกับการประกอบกิจการไซโล
ผลิตผลทางการเกษตร ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๒.๕ ขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับ การกําจัดมูลฝอย ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดิ น ประเภทอนุรั ก ษช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันมีการขยายตัวของประชากรสูงขึ้น ทําให
มีปริมาณขยะมากขึ้น ดังนั้น จึงไดกําหนดใหสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ไดในพื้นที่การใชประโยชนที่ดินดังกลาวได เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดกาฬสิ นธุ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการกําจัดมูลฝอยในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ทีด่ ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ
๒.๖ ขอปรั บ ปรุ งและยกเลิ กขอห ามเกี่ยวกับการเลี้ ยงสั ตวเพื่อ การคา
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก
๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอกําหนดเดิม
“เลี้ ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรื อสั ตวปา
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพื่อการคา”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“เลี้ยงงู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
เพื่อการคา” โดยจะหามเฉพาะสัตวบางชนิดที่อาจสรางเหตุเดือดรอนรําคาญใหแกประชาชน
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากประชาชนส วนใหญ ยั งประกอบอาชี พ
เกี่ยวกับการปศุสัตวและเกษตรกรรมอยู
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด กาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ ไมเห็ นชอบให ป รั บ ปรุ ง ขอ ห า มเกี่ยวกั บ การเลี้ ย งสั ตว เพื่ อ การคา ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยใหคงขอหามไวตามเดิม เนื่องจากบริเวณ
ชุมชนไมควรมีกิจการดานปศุสัตวขนาดใหญหรือเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญ
และสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในชุมชน
มติที่ประชุม

ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา
ในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) โดยให คง
ข อห ามไว ตามเดิ ม เนื่ องจากบริ เวณชุ มชนไม ควรมี กิ จการ
ด านปศุ สั ตว ขนาดใหญ หรื อเพื่ อการค าที่ อาจก อเหตุ รํ าคาญ
และสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในชุมชน ตามที่เสนอ

๒) ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)
ขอยกเลิกขอหาม
“เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข หรือสัตวปา
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพื่อการคา”
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากประชาชนส วนใหญ ยั งประกอบอาชี พ
เกี่ยวกับการปศุสัตวและเกษตรกรรมอยู
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา ในที่ดินประเภท
อนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวเพื่ อการคา
ในที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้ําตาลออน) ตามที่เสนอ

๒.๗ ขอเพิ่มขอกําหนดในที่ดินเอกชนในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอหนอง
กุ ง ศรี อํ า เภอห ว ยเม็ ก ในการใช ป ระ โยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอเพิ่มขอความ
“ที่ดินประเภทนี้ในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอหนองกุงศรี อําเภอหวยเม็ก
นอกจากการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดไวในวรรคสองแลว ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อ คลั ง น้ํ า มั น สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ๑ สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น
ลักษณะที่ ๒ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่ ๓ สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํา มันประเภท ค สถานีบริการน้ํามัน
ประเภท ง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ สถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีโครงการศึกษาหาแหลงน้ํามันในพื้นที่
อนุรักษปาไม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ ไมเห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดในที่ดินเอกชนในเขตอําเภอทาคันโท อําเภอหนองกุงศรี
อํ า เภอห ว ยเม็ ก ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม (สี เ ขี ย วอ อ น
และเสนทแยงสี ขาว) เนื่องจากตองการควบคุมกิจการคลังน้ํามันและสถานที่ เก็ บ
รักษาน้ํามันไมใหรุกล้ําพื้นที่ปาไมที่ควรสงวนรักษาไว
มติที่ประชุม

ไมเห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดในที่ดินเอกชนในเขตอํา เภอ
ท า คั น โท อํ า เภอหนองกุ ง ศรี อํ า เภอห ว ยเม็ ก ในการใช
ประโยชนที่ดิ นประเภทอนุรั กษปาไม (สีเขียวออนและเส น
ทแยงสีขาว) เนื่องจากต องการควบคุมกิจ การคลังน้ํามัน
และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ไม ใ ห รุ ก ล้ํ า พื้ น ที่ ป า ไม ที่ ค วร
สงวนรักษาไว ตามที่เสนอ

๒.๘ ขอปรั บ ปรุงขอห ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
และกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมีกรอบและเส น ทแยงสี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 50 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
จากขอกําหนดเดิม
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ ไ ม ใ ช ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวและก า ซธรรมชาติ เพื่ อ จํ า หน า ยที่ ต อ งขออนุ ญ าต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน เชื้อเพลิ ง เวนแตเปนสถานีบ ริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับ
กา ซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิ ง แตไมหมายความ
รวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซสถานที่ ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุสถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรั กษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและกิจ การ
กาซปโ ตรเลียมเหลว ในการใชป ระโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชุม ชน (สีช มพู ) ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว) ที่ดิน
ประเภทอนุร ัก ษช นบทและเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเส นทแยงสี เขีย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
มติที่ประชุม
เชื้อเพลิงและกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ เพื่ อส งเสริ มเอกลั ก ษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)
๒.๙ ขอปรั บปรุ งและเพิ่ มข อกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินให ใชประโยชน ที่ ดิ น
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิร ูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม ในการใชป ระโยชนที่ดิน
จํ า นวน ๔ ประเภท ได แก ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 51 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
จากขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเปนที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใชที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับขอกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใหใชประโยชน
ที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบให ป รั บปรุง และเพิ่มขอกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินให ใชประโยชน ที่ ดิน
ตามกฎหมายว าด วยการปฏิรู ปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม ในการใช ป ระโยชน ที่ดิน
จํ า นวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู) ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรั บปรุ งและเพิ่มขอกําหนดเขตปฏิรู ปที่ดินใหใช
ประโยชน ที่ ดิ นตามกฎหมายว าด วยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท
ได แก ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๒.๑๐ ขอยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมเขตทาง ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับขอกําหนดใหสอดคล องกับ กฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดา นผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมเขตทาง ในการใชประโยชน
ที่ดินจํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 52 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส นทแยงสี เขี ยว) และที่ดินประเภทอนุรั กษ ป าไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ยกเลิ กข อกํ าหนดการควบคุ มที่ ว างริ มเขตทาง
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดิ น
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ยว) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว) ตามที่เสนอ

๒.๑๑ ขอยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ในการใชประโยชน ที่ดิน จํ านวน ๗ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค า (สี ม วง) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส นทแยงสี เขี ยว) ที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
และที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน)
ยกเลิกขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชน ที่ดิ นริ มฝ งแมน้ํา ลํ าคลอง หรือแหล งน้ําสาธารณะ
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมและขนสง
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิ นคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดิ นประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส นทแยงสี เขี ยว) ที่ดินประเภทที่โล งเพื่ อนันทนาการและการรั กษา
คุณภาพสิ่ งแวดล อม (สี เขียวอ อน) ที่ดินประเภทอนุ รั กษ ป าไม (สี เขียวอ อนและ
เสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลั กษณศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้ําตาลออน)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 53 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

4.

เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการควบคุมที่วางริมฝงแมน้ํา คลอง
หรื อแหล งน้ํ าธรรมชาติ ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน
๗ ประเภท ได แก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิ นประเภท
อุ ตสาหกรรมและคลั งสิ นค า (สี ม วง) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี เขี ยว) ที่ ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สี เ ขี ย วอ อ น) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม (สี เ ขี ย วอ อ น
และเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริ ม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ําตาลออน) ตามที่เสนอ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย
ผั งเมืองรวมจังหวัดบุรี รัมย เริ่ มดําเนินการวางและจัดทําผั งเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรี รัมย
เมื่อวัน ที่ ๔ มีน าคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติใ ห ถ อนร า งกฎกระทรวงให ใช บั ง คั บ
ผั งเมืองรวมจั งหวัดบุรีรั มย พ.ศ. .... กอนประกาศใช บัง คับ และคณะรัฐ มนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยมีขั้ นตอนในการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน
๖ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ดังนี้
๑.๑.๑ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) โดยปรั บตามแนวเขตเทศบาล
ที่เพิ่มขึ้น
เหตุผลในการขอแกไข ปรับตามแนวเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยปรับ
ตามแนวเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) โดยปรับตามแนวเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้น ตามที่เสนอ

๑.๑.๒ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เ วณหมายเลข ๑.๑๓
โดยปรับใหสอดคลองกับเขตรางผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเมืองบุรีรัมยมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
สงผลตอแนวโนมของการขยายตัวของเมืองมีมากกวาที่กําหนดไว โดยมีการกอสราง
ศูนยราชการจังหวัดบุรีรัมยแหงใหม มีพื้นที่ประมาณ ๓.๘ ตารางกิโลเมตร (๒,๔๐๐ ไร)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕
8
วาระที่ ๓.1.4
หนา 67 - 85
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เรื่อง/มติ
เริ่มกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยูหางจากศาลากลางจังหวัดเดิมประมาณ ๖ กิโลเมตร
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาพื้นที่โดยรอบในอนาคต อีกทั้ง มีการกอสรางสนามกีฬา
นิ ว ไอโมบายสเตเดียม ของสโมสรฟุตบอลบุรีรั มย ยู ไนเต็ ด พื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร
และมีการกอสรางสนามแขงรถชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ใกลบริเวณสนามกีฬา
นิวไอโมบายสเตเดียม พื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร รองรับการแขงขันรถยนตทางเรียบ
และรถจักรยานยนตทางเรียบทุกรายการ มีระยะทางรวม ๔.๕๕๔ กิโลเมตร พรอมดวย
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน โรงแรม และอัฒ จรรย เปนตน และคณะกรรมการ
พิจารณาดานผั งเมือง ไดมีมติการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็ นชอบให
ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมยขยายเขตผังครอบคลุมพื้นที่ อปท. จํานวน ๑๑ แหง มีพื้นที่
ประมาณ ๓๙๘ ตร.กม. ตามที่ คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมเมื อ งบุ รี รั ม ย เ สนอ
และเห็นชอบปรั บตามแนวเขตร างผั งเมืองรวมเมืองบุรีรัมยที่ขยายปจจุบัน
มติที่ประชุม

เห็น ชอบใหปรั บปรุ งแกไ ขการใชประโยชนที่ดิน ประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) บริ เ วณหมายเลข ๑.๑๓ โดยปรั บ ให
สอดคลองกับเขตรางผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย ตามที่เสนอ

๑.๑.๓ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชน ที่ดินประเภทชุม ชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๗ และ ๑.๓๗ ใหเปนไปตามเขตเทศบาล
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการกําหนดเขตพื้น ที่ประเภทชุ ม ชน
(สี ช มพู ) เดิม กําหนดตามเขตที่จะดําเนิน การวางและจัด ทําผั งเมื องรวมชุ ม ชน
ลําปลายมาศและผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย แตในปจจุบันไดยกเลิกการวางผัง
ไปแลว จึงขอปรับเขตการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เพื่อควบคุม
การใชประโยชนที่ดินตามแนวเขตเทศบาล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคล องกัน
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
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด ได ทํ าการศึ กษา
ความเหมาะสมพื้ น ที่ ดั ง กล า ว เป น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมกั บ การจั ด ตั้ ง เป น เขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมบุรีรัมยซง่ึ ตัง้ อยู ณ บริเวณตําบลหนองกระทิง อําเภอลําปลายมาศ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ โดยปรับตําแหนงที่ตั้ง
และแนวเขตใหถูกตองและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดศึกษาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง ไมเห็นชอบใหปรับปรุง
การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒
เนื่องจากพื้นที่ดังกล าวเปนพื้นที่ สาธารณประโยชนของรั ฐโดยให ไปศึกษาหาพื้ นที่
ที่ เ หมาะสมในการกํ า หนดเป น พื้ น ที่ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม
และคลังสินคา และใหนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป
ผลการดําเนินการ
๑. เนื่องจากพื้นที่ที่อุตสาหกรรมกําหนดไว เปนพื้นที่จากผลการศึกษา
การจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชรวมกัน และไมไดกําหนดไวในพื้นที่อื่น
๒. จากการประสานกั บ สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด แจง ว า ไม ไ ด
มี ก ารศึ ก ษาหาพื้ น ที่ โ ครงการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมอื่ น นอกเหนื อ จากพื้ น ที่
ที่กําหนดไวในรางผังเมืองรวมจังหวัด
๓. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไดเปดโอกาสใหสามารถทําไดในอุตสาหกรรมหลัก
ของจังหวัดบุรีรัมย เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มประเภทแปรรูปขั้นตน
เชน โรงสีขาว โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานมันเสน โรงงานน้ําตาล เปนตน
รวมทั้งอุตสาหกรรมรอง ไดแก อุตสาหกรรมทั่วไป เชน โรงงานผลิตพลังงานจาก
ไฟฟาแสงอาทิตย โรงงานแปรรูปยางพารา อูซอมรถ การซอมแซมเครื่องมือเกษตร
เปนตน สามารถรองรับตอการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมในปจจุบันได
ดังนั้น จึงขอยกเลิกและไมกําหนดพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) ในผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ โดยปรับแนวเขต
ใหถูกตองครอบคลุมพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนดให
จัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม โดยใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบุรีรัมย ไปตรวจสอบกับมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจะไดกําหนด
ขอบเขตให ชั ดเจนแล วรายงานให คณะอนุ กรรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบ
ตอไป

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข เปลี่ยนแปลงตามสภาพของพื้นที่มีการขยายตัว
ของชุมชน ในเขตบริเวณพื้นที่ที่เปนองคการบริหารสวนตําบล เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิ การและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูล
ของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรี รัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบให ปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเส น ทแยงสี ข าว) โดยปรั บ แนวเขตป า ไม เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ใ ห ถู ก ต อ ง
ตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม
เขตอุ ทยานแห งชาติ ให ถู กต องตามข อมู ล ของกรมป า ไม
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับ การพัฒนา
และเพิ่มโอกาสการลงทุน ดานอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจ การโรงงาน
มีกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอน
รําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวัดบุ รีรั มย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ยกเลิ กบั ญชี ท ายกฎกระทรวงฯ และกํ าหนดเป น
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๓ ประเด็น
ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับ การใชประโยชนที่ดินเพื่ อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บการใช ป ระโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ น นอกจากที่ กํ า หนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ไมใชอาคารขนาดใหญ
หรื อ อาคารสู ง แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง โครงสร า งสํ า หรั บ ใช ใ นการรั บ ส ง วิ ท ยุ
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหนําที่วางดังกลาว
จัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม เพื่อเปนแนวกันชนโดยรอบไมนอยกวารอยละ ๔๐”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สํ า หรั บการใชป ระโยชน ที่ดิน เพื่ อ กิจ การอื่ น ให ดําเนิ น การหรื อ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่ ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมมีผลบังคับใชรวมถึงโรงงานที่ไดรับอนุญาตภายหลัง
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับที่มีประเภท ชนิดและจําพวกตามกฎหมายว าดวยโรงงาน
ซึ่งเคยขออนุญาตไวกอนผังเมืองรวมนี้มีผลใชบังคับ”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อสงเสริมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนาในปจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจั งหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยใหมีการกําหนดประเภทโรงงานที่ยกเวนให
ดังตอไปนี้ (๓) ยกเวน ใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน จํานวน ๖ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานลําดับที่ ๓ (๑), ๔ (๖), ๙ (๑)
(๒), ๑๑ (๓) และ ๖๐ (๑)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยใหมีการกําหนดประเภทโรงงานที่ยกเวนใหประกอบกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรม ตามกฎหมายว าด วยโรงงาน จํ านวน
๖ ประเภท หรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานลําดับที่ ๓ (๑), ๔ (๖),
๙ (๑) (๒), ๑๑ (๓) และ ๖๐ (๑) ตามมติกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ กํ าหนด
ตามวรรคหนึ่งใหเปน ไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ไมใชอาคารขนาดใหญ
หรืออาคารสูงแตไมหมายความรวมถึงโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุ โทรทัศน
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให ดํ า เนิ น การ
หรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อให มีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคล อง
กับแนวทางการพัฒนาในปจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมื องรวมจั งหวัด บุรีรัมย กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อกิจการอื่น ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
๓.๑.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“สํ า หรั บการใชป ระโยชน ที่ดิ น เพื่อ กิจ การอื่ น นอกจากที่ กํ า หนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ไมใชอาคารขนาดใหญ
หรื อ อาคารสู ง แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง โครงสร า งสํ า หรั บ ใช ใ นการรั บ ส ง วิ ท ยุ
โทรทัศน หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ หากเปนการดําเนินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใหนําที่วาง
ดังกล า วจัดเปนพื้นที่สํ า หรับปลู กตนไม เพื่อเปน แนวกันชนโดยรอบไมนอยกวา
รอยละ ๓๐”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สํ าหรั บการใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการอื่ น ให ดํ าเนิ น การหรื อ
ประกอบกิจการไดในอาคาร ที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแตโรงงานตาม
ประเภท ชนิด และจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช รวมถึงโรงงานที่ไดรับอนุญาตภายหลัง
กฎกระทรวงมีผลใชบังคับที่มีประเภท ชนิดและจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ซึ่งเคยขออนุญาตไวกอน ผังเมืองรวมนี้มีผลใชบังคับ”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ส ง เสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนาในปจจุบัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมื องรวมจังหวัด บุ รีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
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

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ยว) โดยให มี การกํ าหนดประเภทโรงงาน
ที่ยกเวนใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน จํานวน ๗ ประเภทหรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงาน
ลําดับที่ ๓ (๑), ๔ (๖), ๙ (๑) (๒), ๑๑ (๓), ๖๐ (๑) และ ๘๘ ยกเวน
การผลิ ตจากถ านหิ น และนิ วเคลี ยร ตามมติ กรมโยธาธิ การ
และผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณา
ดานผังเมือง

อางอิง
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เรื่อง/มติ
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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดู แล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดล อม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๗
(๑) (๔), ๘๙,๙๑ (๒) และ ๙๒
(๒) โรงงานลํ า ดั บ ที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน เว น แต
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายวาดวย
โรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม โดยจะกําหนด
หามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผลกระทบตอพื้นที่
โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมื องรวมจังหวัด บุ รีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว าด วยโรงงานในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บข อห ามการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
ตามที่เสนอ
๓.๓ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
บุรีรัมย มีความตองการให ยกเลิ กขอหามจั ดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
เพื่อเปดโอกาสใหธุรกิจขนาดเล็ก (SME) สามารถรวมกลุมเพื่อจะดําเนินการจัดสรร
อุ ต สาหกรรม ภายใต ร ะบบควบคุ ม ที่ ป ลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ ม จึ ง จํ า เป น ต อ ง
ขอยกเลิกขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย เห็นชอบใหยกเลิก ขอกําหนด
เกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช ประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง
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เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดา นผัง เมือ ง มี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น คื อ ไม เ ห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนด
เกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) เนื่องจากจังหวัดไดเตรียมพื้นที่รองรั บ
การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมไวแลว
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติกรมโยธาธิ การและผังเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด านผั งเมื อง
เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ได เ ตรี ย มพื้ น ที่ ร องรั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ออุตสาหกรรมไวแลว
๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอปรับปรุงขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย”
“(๘) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๗) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอยูอาศัย เวนแต บานเดี่ยวที่มี
ขนาดแปลงตั้งแต ๑๐๐ ตารางวา และไมเกิน ๕๐ แปลง”
“(๘) การจั ดสรรที่ ดินเพื่ อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนส วนหนึ่ งของ
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่ทั้งโครงการทั้งหมด”
เหตุผลในการขอแกไข ในการกําหนดขอห ามการจัดสรรที่ดินในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) นั้น เพื่อตองการควบคุมการกระจายตัว
ในการประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เพื่อไมใหกิจกรรมดังกลาวเขา
ไปในบริ เ วณที่ ไ ม มี ร ะบบสาธารณู ป โภคเพี ย งพอ อาจส ง ผลถึ ง ปริ ม าณน้ํ า ที่ ใ ช
ในการเกษตรไมเพียงพอ รวมทั้งปองกันการกอตัวของที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนน
มากเข า ไปบุ ก รุ ก พื้ น ที่ เ กษตรกรรม แต ใ นป จ จุ บั น มี แ นวโน ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรที่อาศัยในชุมชน ที่ซึ่งถูกกําหนดอยูในพื้นที่การใชประโยชนที่ดินดังกลาว
จึงเปนเหตุผลในการปรับขอกําหนดประเภทขอหามใหมีความยืดหยุนใหสามารถ
ดํ า เนิ น การได เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการที่ พั ก อาศั ย โดยกํ า หนดเงื่ อ นไข
การประกอบกิจการดังกล าวไว เพื่อเปนที่อยูอาศัยที่มีสภาพแวดล อมที่ดี ไมใช
กระจุกตัวหนาแนน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดบุ รีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ปรั บปรุงข อกําหนดเกี่ยวกั บข อห ามการจั ดสรรที่ ดินเพื่ อการอยู อาศั ย
และประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยและประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับที่ดินของเอกชนเปนเจาของหรือมีสิทธิ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบ
ด วยกฎหมาย ให ใช ป ระโยชน ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมหรื อการอยู อาศั ย ประเภท
บานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรที่ดินโดยมีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร และขนาด
พื้นที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร เทานั้น”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ ดิ นประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป นเจ าของหรื อผู ครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
การอยูอาศัยการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น ”
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๓) การอยู อาศั ยประเภทห องชุ ด อาคารชุ ด หอพั ก หรื ออาคาร
อยูอาศัยรวม
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการสงวนรักษาพื้นที่ปาไม รวมทั้ง
ตองการควบคุมการกระจายตัวในการประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
เพื่อไมใหกิจกรรมดังกลาวเขาไปในบริเวณที่ไมมีระบบสาธารณูปโภค และเพื่อเปน
การปองกันกิจกรรมดังกลาวที่อาจทําใหเกิดการบุกรุก หรือสงผลกระทบตอพื้นที่ปาไม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดบุ รี รัมย กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ป รับ ปรุง ขอ กํ า หนดเกี ่ย วกับ ที ่ด ิน ของเอกชนเปน เจา ของ
หรือ มีส ิท ธิค รอบครองโดยชอบดว ยกฎหมาย ในการใชประโยชน ที่ดิน ประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให ปรั บปรุ งข อกํ า หนดเกี่ ยวกั บที่ ดิ น ของเอกชน
เปน เจ าของหรื อ มี สิ ทธิ ค รอบครองโดยชอบด ว ยกฎหมาย
ในการใช ประโยชนที่ดินประเภทอนุรั กษปาไม (สีเขียวอ อน
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๖ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามไซโลผลิตผลทางการเกษตร
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
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ขอยกเลิกขอกําหนดในขอหาม
“(๖) ไซโลผลิตผลทางการเกษตร”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากกํ า หนดพื้ น ที่ ก ารใชป ระโยชนที่ ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ครอบคลุมพื้นที่เมือง ซึ่งประชาชนในชุมชนตาง ๆ มีอาชีพ
หลักเปนเกษตรกร จึงมีความจําเปนตองมีที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร ที่อยูไมไกลมาก
จากแหลงผลิต
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุ รี รัมย กรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบให ยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามไซโลผลิตผลทางการเกษตร ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให ยกเลิ กข อกําหนดเกี่ ยวกั บข อห ามไซโลผลิ ตผล
ทางการเกษตร ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอเพิ่มข อกํ า หนดเกี่ย วกับ ข อห า มโรงแรมตามกฎหมายว า ด ว ย
โรงแรมในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอเพิ่มขอกําหนดในขอหาม ดังนี้
“(๖) โรงแรมตามกฎหมายว า ด ว ยโรงแรมที่ มี ค วามสู ง เกิ น ๙ เมตร
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันจังหวัดบุรีรัมยมีนโยบายสงเสริม
กิจกรรมดานการกีฬาโดยมีนักทองเที่ย วและนั กกีฬา เขารวมกิจกรรมดังกลาว
เปนจํานวนมาก ทําใหมีความตองการที่พักแรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมยมีนโยบายอนุ ญาต โดยเปดโอกาสใหมี
โรงแรมได โดยคํานึงทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่ จึงกําหนดความสูงไมเกิน ๙ เมตร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุ รี รัมย กรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็น ชอบให เพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับขอห ามโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามโรงแรมตามกฎหมาย
ว าด วยโรงแรม ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๘ ขอเพิ่ ม ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ข อ ห า มการประกอบพาณิ ช ยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
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เรื่อง/มติ
ขอเพิ่มขอกําหนดในขอหาม ดังนี้
“(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทค าปลี กค าส ง ที่มีขนาดตั้ งแต
๑,๐๐๐ ตารางเมตร”
เหตุ ผลในการขอแก ไข เพื่ อต องการเป ดโอกาสให นั กลงทุ นในท องถิ่ น
ที่ตองการจะดําเนินประกอบพาณิชยกรรมการคาปลีกคาสง ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุ รีรัมย กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
ไมเห็น ชอบให เพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบพาณิชยกรรมประเภท
คาปลีกคาสง ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

ไมเห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการกําจัดมูลฝอย ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอยกเลิกขอกําหนดในขอหาม ดังนี้
“(๗) กําจั ดมูล ฝอย เวนแตเปน กิจกรรมที่อยูภายใตการควบคุมดูแล
ของราชการสวนทองถิ่น หรือไดรับอนุญาตใหดําเนินการจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข”
เหตุ ผลในการขอแก ไข เนื่ องจากชุ มชนเมื องมี การพั ฒนาอย างรวดเร็ ว
ประกอบกับชุมชนเมืองมีแนวโนวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีจํานวนประชากรมากขึ้น
ซึ่งมีผลตอปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคล องกัน คือ เห็นชอบใหยกเลิ กขอกําหนดเกี่ยวกับ ขอห ามการ
กําจัดมูลฝอย ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง ไมเห็นชอบใหยกเลิ ก
ขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการกําจัดมูลฝอย ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ถาใหมีการดําเนินการในเรื่องของการกําจัด มูลฝอย ควรจะกระทํา
โดยหนวยงานของรัฐหรือที่รัฐเห็นชอบดวย
2. ควรออกระเบียบหรื อหลั กการในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานกํ าจัด
มูลฝอยใหมีการควบคุมที่รัดกุมมากขึ้น เพื่อจะไดไมสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่
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มติที่ประชุม

ไมเห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการกําจัดมูลฝอย
ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) โดยให
ดําเนินการไดเฉพาะหนวยงานของรัฐหรือที่รัฐเห็นชอบ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง

๓.๑๐ ขอเพิ่ มข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มโบราณสถาน โบราณวั ตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ลงในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอเพิ่มขอกําหนด ดังนี้
“เขตโบราณสถานที่อยู ในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเป น ไป
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และพิพิธ ภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕”
เหตุผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ องจากจั งหวัดบุ รีรั มย มีเ ขตโบราณสถานที่
ขึ้นทะเบียนฯ กระจายตัวอยูในบริเวณจังหวัด และมีกฎหมายวาดวยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ควบคุมดูแลอยูแลว อีกทั้ง
ไมสามารถแสดงขอบเขตใหปรากฏบนแผนผังไดครบ จึงควรเพิ่มในรายละเอียด
ของขอกําหนดที่มีการใชประโยชนที่ดินประเภทนี้อยูแทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรี รัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให เ พิ่ ม ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ไวในขอกําหนดการใชป ระโยชน ที่ ดิน
จํ า นวน ๓ ประเภท ได แ ก ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ ไวใน
ข อกํ าหนดการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๓ ประเภท ได แก
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๑ ขอปรับปรุงและยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํ ามันเชื้อเพลิ งและการประกอบกิจ การกา ซปโ ตรเลี ย มเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก
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๓.๑๑.๑ ขอปรั บ ปรุ งขอกําหนดเกี่ยวกับ ขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิ งและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคล อง
กับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ข อ ห า มการประกอบกิ จ การน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรั บปรุ งขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๑๑.๒ ขอยกเลิ ก ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ข อ ห า มการประกอบ
กิ จ การน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และ การประกอบกิจการก าซป โตรเลี ยมเหลว ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อตองการเปดโอกาสใหมีการลงทุนในการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ข อ ห า มการประกอบกิ จ การน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิกขอกํา หนดเกี่ยวกับขอหามการประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ตามที่เสนอ
๓.๑๒ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ การควบคุ มที่วางตามแนวขนาน
ริมเขตทางในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
(๑) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๖ และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๖๖ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา
๖ เมตร ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
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(๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินและทางหลวงชนบทใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลพื้นที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทาง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุ รีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง
ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๓ ประเภท ได แก ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให ย กเลิ กข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริ มเขตทาง ในการใชประโยชน ที่ดิน จํานวน
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สี ม วง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๓ ขอปรั บ ปรุ งและยกเลิ ก ข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว าง
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก
(๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมี
ที่ ว า งตามแนวขนานริ มฝ งตามสภาพธรรมชาติ ของแม น้ํ า คลอง หรื อแหล งน้ํ า
สาธารณะไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสราง เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค”
(๒) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอยกเลิกขอกําหนดเดิม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริ มฝ งตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ไม น อ ยกว า ๖ เมตร เว น แต เ ป น การก อ สร า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ า หรื อ
การสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
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เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแล
อยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดบุ รี รัมย กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็ นสอดคลอ งกัน
คือ เห็น ชอบให ยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุ มที่วางตามแนวขนานริมฝง
แมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสี ขาว) และที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ย กเลิ ก ข อกํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สี ข าว) และที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า
สีมวง) ตามที่เสนอ
5.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
มาตั้ ง แต ป ๒๕๔๗ ต อ มาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
ไดมีห นั งสื อขอให จั งหวัดที่ยังไมประกาศใชบังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด พิจารณา
และให ความเห็ นต อกรณีประเด็ นปญหาในการปฏิบัติให เปนไปตามผั งผลกระทบ
ตอ การพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด และการทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติใหถอนราง
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ดมุ กดาหาร พ.ศ. .... เพื่ อนํ ามาปรั บ ปรุ ง ใหม
โดยมี ขั้ นตอนในการดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไข ตามขั้ นตอนของพระราชบั ญญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน
๓ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ขอปรับขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหถูกตองและเหมาะสม
ตอการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑
เหตุผลในการขอแกไข เนื่ องจากขยายเขตให ตรงกับเขตผั งเมือ งรวม
ชุมชนดงหลวงที่กําลังดําเนินการวางและจัดทําอยู
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุ กดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับแนวเขตปาไม เขตอุทยาน
แหงชาติ ใหถูกตองตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดมุ กดาหาร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเส นทแยงสี ขาว) โดยปรั บแนวเขตป าไม เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ให ถู ก ต อ ง
ตามขอมูลของกรมปาไมที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยปรับแนวเขตปาไม
เขตอุ ทยานแห งชาติ ให ถู กต องตามข อมู ล ของกรมป า ไม
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๗ (บางสวน) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
เหตุผลในการขอแกไข เปนการปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลอง
กับผลการศึกษากําหนดพื้นที่การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุ กดาหาร ซึ่ งดํ าเนิ น การโดยจั ง หวั ดมุ ก ดาหารร ว มกั บ การนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แหงประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข
๔.๗ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด า นผั ง เมื อ ง มี ค วามเห็ น ว า
ให สํ านั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดมุ กดาหาร ร วมกั บสํ านั กผั งประเทศ
และผังภาค ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของพื้นที่บริเวณหมายเลข ๔.๗ (บางสวน)
ดังกลาวใหมีความชัดเจน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็น ชอบใหแกไขปรั บ ปรุ งตามมติค ณะกรรมการผั ง เมื อ ง
วาระที่ ๕ เรื่ อ ง การขอยกเลิ ก ข อกํ า หนดการบั งคั บใช
ผั งเมื องรวมจั งหวั ดในท องที่ ที่ ประกาศเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
ตามนโยบายรั ฐบาลของการประชุ มคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิก บัญ ชีทา ยกฎกระทรวงฯ โดยปรับ บัญ ชีทาย
กฎกระทรวงออกและกํ า หนดเป นข อ ห ามในข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ดิน
จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ส ง เสริ ม และเพิ่ ม โอกาสในการลงทุ น
ดานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อใหเกิดความยืดหยุนและรองรับการพัฒนา เนื่องจาก
การประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญและอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบ
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดมุ กดาหาร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองมีความเห็นสอดคล องกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปน
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๐ ประเด็น
ดังนี้
๓.๑ ขอเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อรักษาสภาพแวดลอมริมฝงแมน้ําโขง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ใหการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตองมีระยะ
ถอยรนจากริมฝงแมน้ําโขงฟากตะวันตก ไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ เมตร
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
๓.๒ ขอปรั บ ปรุ งข อกํ าหนดประเภทข อห ามเกี่ ยวกั บ กิ จการโรงงาน
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 ๙๒
(๒) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดู แล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุ กดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนิ นการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตลําดับที่ ๙๒

อางอิง
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เรื่อง/มติ
(๒) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการ
ควบคุ ม การปล อยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมาย
วาดวยโรงงาน เปนเครื่ องมือในการควบคุมดู แลการป องกันเหตุเดือดรอนรํ าคาญ
และอันตรายตามระดับความรุ นแรงของผลกระทบตอประชาชนหรื อสิ่ งแวดล อม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวัดมุ กดาหาร กรมโยธาธิ การและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรั บปรุ งข อกํ าหนดประเภทข อห ามเกี่ ยวกั บ การจั ดสรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๕) จั ดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ยกเวนบริเวณริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๒ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๒
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๕) จั ด สรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ยกเวน บริเวณหมายเลข
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 และพื้นที่ไดรับ
การพั ฒนาเป นเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษของจั งหวั ดมุ กดาหาร โดยมี ศั กยภาพ
ในการพัฒนา ซึ่งนํามาสูการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้น แลว
การที่มุกดาหารไดเปนประตูการคา เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
และที่ทวีปเอเชีย จึงตองมีการเปดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาดังกลาวเพื่อเปนนโยบาย
ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยไดกําหนดใหสามารถดําเนินการไดในบางบริเวณ
ที่ไดรับการพิจารณาแลววามีความเหมาะสม

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็น ชอบใหป รับ ปรุง ขอ กํา หนดประเภทขอ หา มเกี่ย วกับ การจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดประเภทข อห า มเกี่ ย วกั บ
การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรมให ส ามารถ
ดําเนินการได ในบริเวณหมายเลข ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙,
๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ ที่เปนเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐
เมตร จากเส นกึ่ งกลางทางหลวงแผ นดิ น หมายเลข ๒๑๒
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๔๒ ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอห ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรมในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“จัด สรรที่ดินเพื่ อประกอบอุตสาหกรรม บริเวณพื้น ที่เปน เส น ขนาน
ถอยรนจากเสนกึ่งกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๔๒ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการเจริญ เติบโตของเมือง และพื้นที่
ได รั บ การพั ฒ นาเป น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยมี
ศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งนํามาสูการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นแลว
การที่มุกดาหาร ไดเปนประตูการคาที่เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภ าคลุม
แมน้ําโขงและทวีปเอเชีย จึงตองมีการเปดพื้น ที่เพื่อรองรับ การพัฒนาดัง กล าว
เพื่ อ เป น นโยบายตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี และตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ไดกําหนดใหจังหวัดมุกดาหารเปนเขตสงเสริม
การลงทุนดวย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ า หนดประเภทข อห า มเกี่ ย วกั บ
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมใหสามารถดําเนินการ
ได ในบริ เวณพื้ นที่ ที่ เป นเส นขนานถอยร นจากเส นกึ่ งกลาง
ทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๒๑๒ และทางหลวงแผ นดิ น
หมายเลข ๒๐๔๒ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภท
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวม”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในพื้นที่มากขึ้น เพื่อใหมีการบริการหอพักเอกชนเพื่อรองรับนักศึกษาที่มีจํานวนมากขึ้น
และมาจากจังหวัดอื่น ๆ โดยไดกําหนดขอหามอาคารสูง และอาคารขนาดใหญทุก
พื้นที่ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ป รับ ปรุง ขอกําหนดประเภทขอห ามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภท
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดประเภทข อห ามเกี่ ยวกั บ
การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ โดยยกเวนหอพัก บริเวณหมายเลข ๒.๗

๓.๖ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดประเภทข อห า มเกี่ ยวกั บ
การประกอบกิ จการน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ ง ตามกฎหมายว าด วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชนที่ดินจํานวน
๒ ประเภท ได แก ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามทีเ่ สนอ

๓.๗ ขอปรั บปรุ งขอกํ าหนดประเภทขอห ามเกี่ยวกั บการประกอบกิ จการ
กาซปโตรเลียมเหลว ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุง ขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
กา ซปโ ตรเลีย มเหลว ในการใชป ระโยชนที ่ด ิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ า หนดประเภทข อห ามเกี่ ยวกั บ
การประกอบกิจการกาซปโตรเลี ยมเหลวตามกฎหมายว าด วย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงในการใชประโยชนที่ดิน จํา นวน
๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๘ ขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางริมทางหลวงแผนดิน
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ หมายเลข
๒๐๔๒ หมายเลข ๓๐๒๔ หมายเลข ๒๓๗๐ และหมายเลข ๒๒๙๒ ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๒ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํากับดูแลอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมที่วางริมทางหลวงแผ นดิน
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว า ง
ริมทางหลวงแผนดินในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอยกเลิ ก ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ที่ ว า งตามแนวขนาน
ริ ม ฝ ง แม น้ํ า ลํ าคลอง หรื อแหล งน้ํ าสาธารณะ ในการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน
๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอยกเลิกขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วางตาม
แนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมกํา กับ
ดูแลอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดมุ กดาหาร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ยกเลิ กข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุ มที่ ว างตามแนวขนานริ มฝ งแม น้ํ า
ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให ย กเลิ กข อกํ า หนดเกี่ ยวกั บ การควบคุ ม ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือ แหลงน้ําสาธารณะ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภทไดแก ที่ดินประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม (สี เ ขี ย วอ อ น
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๐ ขอเพิ่ มข อกํ าหนดการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)
ขอเพิ่มขอกําหนด ดังนี้
“ขอ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมหรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรม คลั ง สิ น ค า สถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(๔) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

(๕) สถาบันการศึกษา
(๖) สถานพยาบาล”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ไดขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
จากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข
๔.๗ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพื่อใชจัดตั้ง
เปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบใหเพิ่มขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด านผั งเมื อง มี ความเห็ น ว า
ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร รวมกับสํานักผังประเทศ
และผังภาค ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของพื้นที่บริเวณหมายเลข ๔.๗ (บางสวน)
ดังกลาวใหมีความชัดเจนกอนนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแกไ ขปรั บปรุ งตามมติคณะกรรมการผัง เมื อง
วาระที่ ๕ เรื่ อ ง การขอยกเลิ ก ข อ กํ า หนดการบั ง คั บ ใช
ผังเมืองรวมจังหวัดในทองที่ที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามนโยบายรัฐบาลของการประชุมคณะกรรมการผังเมื อง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
6.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
ผั งเมืองรวมจังหวัดลพบุ รี เริ่ มดําเนินการวางและจัดทําผั งเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ จากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบให ดําเนิ นการปรับปรุ ง
กฎกระทรวงผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี พ.ศ. .... ก อ นประกาศใช บั ง คั บ
และคณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๕๖ อนุ มั ติ ใ ห ถ อนร า ง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยมีขั้นตอน
ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน ๕ ประเด็น
ดังนี้
๑.๑ ขอเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๑.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๑) ประกอบดวยผังเมืองรวมเมือง
ลพบุรี ผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม ผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานิคม เทศบาลตําบล
เขาพญาเดินธง มีความสําคัญในระดับจังหวัด
๑.๑.๒ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๒) ประกอบดวยผังเมืองรวมชุมชน
แก งเสื อเต น ผั งเมื องรวมเมื องโคกสํ าโรง ผั งเมื องรวมชุ มชนพั ฒนานิ คม ตํ าบล
ชอนนอย ตําบลดีลัง เทศบาลตําบล เขาพระยาเดินธง

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.6
หนา 97 - 116
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๑.๑.๓ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๓) ประกอบดวยผังเมืองรวมชุมชน
ทาวุงผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง ผังเมืองรวมชุมชนบางงา ผังเมืองรวมเมืองบานหมี่
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหนองม ว ง ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลสระโบสถ
และผังเมืองรวมชุมชนลํานารายณ
๑.๑.๔ ที่ดินประเภทชุมชน (ช ๔) ประกอบดวยอําเภอเมือง (ตําบล
โคกลําพาน ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลปาตาล ตําบลกกโก และตําบลตะลุง) รองรับรถไฟ
ความเร็วสูง
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีการปรับแกแนวเขตผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน ใหถูกตองตามขอเท็จจริงในปจจุบัน และปรับแกแนวเขตเทศบาลตําบล
ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล รวมถึงปรับแกแนวเขตพื้นที่ที่รองรับรถไฟฟาความเร็วสูง
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให เพิ่ มเติ ม การใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๑.๒ ขอเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง)
๑.๒.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณเทศบาลตําบลดีลัง เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข ปรับใหสอดคลองกับสภาพและแนวทางการอนุรักษ
พื้นที่ซึ่งมีความสําคัญทางการเกษตรและอัตลักษณของชุมชน
๑.๒.๒ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
บริเวณเทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง ตําบลมวงคอม ตําบลนิคมลํานารายณ
ตําบลชัยบาดาล ตําบลหวยหิน และตําบลดีลัง
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากในผั ง เดิ ม ได กํ า หนดที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคาไว ๒ บริเวณ คือ บริเวณที่ ๑ ในเขตเทศบาลตําบลดีลัง
บางสวนและบริเวณที่ ๒ ในเขตตําบลมวงคอมบางสวน รวมพื้นที่ ๑๑.๔๙๑ ตาราง
กิโลเมตร เหตุผลในการเพิ่มพื้นที่สีมวง เนื่องจากกลุมเครือขายอุตสาหกรรมจังหวัดยื่น
หนั ง สื อ ต อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แจ ง ความประสงค ข อเพิ่ ม พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม
เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดในภาคอุตสาหกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ลพบุรี กรมโยธาธิก ารและผัง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ
๑.๓ ขอเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โล งเพื่ อรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) โดยรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากเขื่ อ นป า สั ก ชลสิ ท ธิ์ มี ค วามสํ า คั ญ
ตอจังหวัดลพบุรีจึงจําเปนตองรักษาพื้นที่โดยรอบเขื่อนไมใหมีการประกอบการ
ที่จะสรางมลพิษตอเขื่อน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดลพบุรี กรมโยธาธิการและผัง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออน)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให เ พิ่ มเติ มการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทที่ โ ล ง
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
๑.๔ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
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) เพื่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๔.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก ๒) ประกอบดวย
ตํา บลชองสาริ กา ตํา บลห ว ยขุนราม ตํ า บลนาโสม เพื่อนันทนาการ การรักษา
สภาพแวดลอม การทองเที่ยวและพลังงานสะอาด
๑.๔.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก ๓) ประกอบดวย
ตําบลหนองมะคา ตําบลวังทอง ตําบลยางราก ตําบลโคกเจริญ ตําบลดงดินแดง
ตําบลโคกแสมสาร ตําบลมหาโพธิ์ ตําบลนิยมชัย ตําบลทุงทาชา ง ตําบลหวยใหญ
ตําบลบอทอง ตําบลชอนสมบูรณ ตําบลยางโทน ตําบลชอนสารเดช ตําบลดอนดึง
ตําบลหนองกระเบียน ตําบลหนองเมือง ตําบลดงพลับ ตําบลหินปก ตําบลบางกะพี้
ตําบลบานกลวย ตําบลนิคมลํานารายณ ตําบลบานทราย ตําบลหนองทรายขาว
ตํา บลพุคา ตํา บลหลุ มขาว ตํ า บลวังจั่ น ตํ าบลถลุงเหล็ก ตําบลศิลาทิ พย ตําบล
บานใหมสามัคคี ตําบลชัยนารายณ ตําบลหวยหิน ตําบลเขาแหลม ตําบลเกาะรั ง
ตํ าบลหนองยายโต ะ ตํ าบลทะเลวั งวั ด ตํ าบลแก งผั กกู ด ตํ าบลซั บจํ าปา ตํ าบล
ลํานารายณ ตําบลน้ําสุด ตําบลมะนาวหวาน ตําบลเขานอย ตําบลบัวชุม ตําบลหนองรี
ตําบลลําสนธิ ตําบลเขารวก ตําบลกุดตาเพชร ตําบลหนองบัว เพื่อเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย การสงวนรักษาสภาพ
ทางธรรมชาติ การสงเสริมเศรษฐกิจทางการเกษตร และพลังงานสะอาด
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอบเขตของผังเมืองรวมชุมชน ครอบคลุม
เข า ไปในพื้ น ที่ ป ระเภทชนบทและเกษตรกรรม ทํ า ให พื้ น ที่ ป ระเภทนี้ ล ดลง
และปรับแกแนวเขตเทศบาลตําบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเส นทแยงสี ขาว) บริเวณปาซับลั งกา ปาวังเพลิ ง ปามวงคอม ปาลํ านารายณ
ปาชัยบาดาลและปาเขาเพนียด
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเดิมไดกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
ในเขตปาสงวนแห งชาติ เขตรักษาหามลาสั ตวปา และเขตสหกรณนิ คมชัยบาดาล
ตามกฎหมายของปาไมที่ถูกตอง โดยเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรั กษปาไม และปรับแนวเขตปาไมทุกประเภทที่มีเงื่อนไขตามกฎกระทรวง
ปาสงวนแหงชาติในทองที่จังหวัดลพบุรี
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณปาซับลังกา ปาวังเพลิง ปามว งคอม ปาลํานารายณ
ปาชัยบาดาล และปาเขาเพนียด
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณปาซั บลังกา
ปาวังเพลิง ปามวงคอม ปาลํ านารายณ ปาชัยบาดาล และ
ปาเขาเพนียด ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฏกระทรวงฯ โดยกํา หนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)
เหตุผลในการขอแกไข เพิ่มโอกาสการลงทุนดานอุตสาหกรรมและการประกอบ
กิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกัน
ความเดือดรอนรํ าคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดลพบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
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เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินจํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิ กบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเป น
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท
ได แก ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๓ ประเด็น
ดังนี้
๓.๑ ขอปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน ๕ ประเภท ดังนี้
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว า ด ว ยโรงงานเป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ลป อ งกั น เหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ าคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบตอประชาชนหรือสิ่งแวดล อม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ ยงสู งและมีมลพิษสูง ซึ่งสงผล
กระทบตอพื้นที่โดยอาจจะยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิด ที่จําเปนตอพื้นที่
ให ส ามารถดํ า เนิ น การได แ ละด ว ยพื้ น ที่ ส ว นใหญ ข องจั ง หวั ด ลพบุ รี เ ป น พื้ น ที่
ทําการเกษตร ดังนั้น โรงงานที่ควรเกิดขึ้นจึงควรเปนโรงงานที่มีความเกี่ยวของกับ
การเกษตร และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) แบงเปน ๔ ประเภท ดังนี้
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
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 เว นแต พลั งงานแสงอาทิ ตย พลั งงานลม พลั งงานชี วภาพ พลั งงานชี วมวล
และพลังงานน้ํา, ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ เวนแตการดําเนินการในอาคารพาณิชยกรรมประเภทคา
ปลีกคาสง ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน”
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- 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 และพลังงานน้ํา, 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
แสงอาทิ ต ย พลั ง งานลม พลั ง งานชี ว ภาพ พลั ง งานชี ว มวล และพลั ง งานน้ํ า ,
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 ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้”
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 เพื่อให ผั งมีความยื ดหยุ น และกําหนดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมไวในขอกําหนดแทน
๓.๑.๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน”
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๓.๑.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
ที่ ดิ นประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป นเจ าของหรื อครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายให ใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยู อาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการหรือ สาธารณประโยชน และให ใชป ระโยชนที่ดินเพื่อกิจ การ
ตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(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”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ให ผั ง มี ค วามยื ด หยุ น และกํ า หนด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมไวในขอกําหนดแทน
๓.๑.๕ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) โดยแบง
ออกเปน ๓ ประเภท
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้”
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”
เหตุผลในการขอแก ไข เพื่อให ผั งมีความยื ดหยุ น และกําหนดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมไวในขอกําหนดแทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี เห็นชอบใหปรับปรุงข อห า ม
เกี่ย วกับการประกอบกิจการโรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ในการใชประโยชนที่ดิน จํา นวน ๕ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) และที่ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน
จํ า นวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โลง
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เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวน ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหปรับปรุง
ขอห ามเกี่ย วกับ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวน ที่ดินประเภทอนุรักษ
ปา ไม (สีเ ขีย วออ นและเสน ทแยงสี ข าว) โดยให จั ง หวั ด ลพบุ รี ร ะบุ ป ระเภท
หรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่มีในพื้นที่ที่ อนุญาต
ใหดําเนินการได แลวนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทอนุรั กษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมี กรอบ
และเส นทแยงสี เขี ยว) ที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการ
และการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม (สี เขี ยวอ อน) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเวนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยใหจังหวัด
ลพบุ รี ระบุ ป ระเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานอุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ที่มีในพื้นที่ที่อนุญาตใหดําเนินการได
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง

๓.๒ ขอเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
- ที่ ดิ นประเภทชุ มชน ช ๑ (สี ชมพู ) และที่ ดิ นประเภทชุ มชน ช ๓
(สีชมพู)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด ว ยโรงงาน เว นแต โรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
- ที่ดินประเภทชุมชน ช ๔ (สีชมพู)
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ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“โรงงานทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงงาน เว นแต โ รงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๑ (สีเขียว)
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๓ (สีเขียว)
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับ ปรุ งขอห ามเกี่ย วกับการจัด สรรที่ดิ น
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับ
พื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด ลพบุรี กรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจั ดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ช ๑, ช ๓, ช ๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๓ และที่ดิน
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 และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
๓.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑
๓.๓.๒ ที่ดินประเภทอนุรั กษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
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ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“โรงแรมทุ กจํ าพวกตามกฎหมายว าด วยโรงแรม เว นแต โรงแรม
ตามประเภท ชนิด และจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการได”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมประเภทที่ ๑
และโรงแรมประเภทที่ ๒”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับ ปรุงขอห ามเกี่ย วกับ การจัด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบกิจการโรงแรมในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่
๓.๓.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมประเภทที่ ๑
และโรงแรมประเภทที่ ๒”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับ ปรุงขอห ามเกี่ย วกับ การจัด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบกิจการโรงแรมในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว)
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง เห็ น ชอบให เ พิ่ ม เติ ม ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ก ๑ และที่ดิน ประเภทอนุร ัก ษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีข าวมีก รอบและเสน ทแยงสีเ ขีย ว) ยกเวน ที ่ด ิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เห็นชอบใหเพิ่มเติม
ขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก.๑ และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ยกเวนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม
มติที่ประชุม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑ และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขี ยว)
ยกเวนที่ดินประเภทอนุรั กษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว) ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
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๓.๔ ขอเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒
ขอแกไขจากขอหามเดิม
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
๓.๔.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑
ขอแกไขจากขอหามเดิม
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๒
ขอแกไขจากขอหามเดิม
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
๓.๔.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามเดิม
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม”
เหตุ ผลในการขอแก ไข เพื่ อปรั บ ปรุ งข อห ามเกี่ ย วกั บการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ช ๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒ และที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

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

อางอิง
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เกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒ และที่ดินประเภทอนุรั กษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ตามที่เสนอ
๓.๕ ขอเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การจั ดสรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัย ในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่
๓.๕.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒
ขอแกไขจากขอหามเดิม
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“ (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย”
๓.๕.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“การจัดสรรที่ดินทุกจําพวกตามกฎหมาย”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย”
๓.๕.๓ ทีด่ ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๒, ก ๓
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย”
๓.๕.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย”
๓.๕.๕ ที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวัด ลพบุ รี กรมโยธาธิก ารและผั ง เมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ก ๒, ก ๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส น ทแยงสี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ พิ่ ม เติ ม ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยูอาศัย ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ก ๒, ก ๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสี เขี ยว) และที่ดิ นประเภทที่ โล ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ตามที่เสนอ

๓.๖ ขอเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ทีไ่ มใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การ
หรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญในขอกําหนด
ใหสอดคลองกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่
๓.๖.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“อาคารทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร”
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภท ช ๑ เป น ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน มี ค วามสํ า คั ญ
ในระดับจังหวัด ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัย สถาบันราชการ ศูนยกลาง
ทางธุรกิจ การคา การบริการ ศูนยกลางคมนาคมขนสงที่ใหบริการแกประชาชน
โดยทั่วไป ในระดับพื้นที่จังหวัดและภูมิภาค การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
๒. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทชุมชน ช ๒ มีความสําคัญในระดับอําเภอ มีวัตถุประสงค
เพื่อรองรับการอยูอาศัย ศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การบริการ และอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ”
๓. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๓
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทชุมชน ช ๓ มีความสําคัญในระดับเทศบาลตําบล
และบริ ก ารในเขตอํ า เภอ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รองรั บ การอยู อ าศั ย ศู น ย ก ลาง
ใหบริการชุมชนและสงเสริมเกษตรกรรม การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
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๔. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๔
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทชุมชน ช ๔ มีความสําคัญในการรองรับรถไฟความเร็วสูง
มีวัตถุประสงค เพื่อรองรับการอยูอาศัย ศูนย กลางทางธุรกิจ การคา การบริการ
ศูนยกระจายสินคา นันทนาการ สถาบันการศึกษา สาธารณูปการ สถานที่ราชการ
ศูนยกลางคมนาคมขนสงที่ใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไปในระดับพื้นที่ จังหวัด
และภูมิภาค การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได
ในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ”
๓.๖.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑, ก ๒, ก ๓
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ”
๑. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๑
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๗) อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ”
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๒
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๒ มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การรักษาสภาพแวดลอม
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ทีไ่ มใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
๓. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ๓
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก ๓ มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู อ าศั ย
การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ การสงเสริมเศรษฐกิจการเกษตรและพลังงาน
สะอาด การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได
ในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
๓.๖.๓ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา
สถาบั น ศาสนา การสาธารณู ปโภค การสาธารณู ปการ การอนุ รั กษ และส งเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอม”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบทและเกษตรกรรม มี วั ตถุ ประสงค
เพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี พื้นที่ตนน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่รับน้ําหลาก
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การอนุ รั กษ และการรั กษาสภาพแวดล อม การใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อกิ จการใด ๆ
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
๓.๖.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ป าไม ให ใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อการสงวน
และคุมครองดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวน้ํา ตนน้ําลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครอง
สัตวปา และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทอนุรั กษ ปาไม ใหใช ประโยชนเพื่อรั กษาระบบนิ เวศ
สงวนและคุ ม ครอง ดู แ ลรั ก ษา หรื อ บํ า รุ ง ป า ไม สั ต ว ป า ต น น้ํ า ลํ า ธารและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม
การสงวนและคุมครองสั ตวปา และการส ง เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล อม
แหงชาติเทานั้น การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับการดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแก
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ช ๑, ช ๒, ช ๓, ช ๔ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ก ๑, ก ๒, ก ๓ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ พิ่ ม เติ ม ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การหรื อ
ประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาด
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 ที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และ
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอปรับแกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเปนเจาของ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหขอกําหนดมีความยืดหยุนทําใหผูประกอบการ
และประชาชนสามารถพัฒนาพื้นที่ไดมากขึ้น

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 94 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๗.๑ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป น เจ า ของหรื อ มี สิ ท ธิ ค รอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวที่มิใชการจัดสรรที่ดินโดยมีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร
ขนาดพื้นที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร เทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
๓.๗.๒ ที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัยซึ่งมิใชการจัดสรรที่ดิน
โดยมีความสูงของอาคารไมเกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น และใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้..”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับ แกขอกําหนดการใชประโยชน ที่ดินในที่ดินซึ่งเอกชนเปน เจาของ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสน ทแยงสีข าว) และที่ดิน ประเภทที่โ ลง เพื่อ นัน ทนาการและการรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับแกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดิน
ซึ่งเอกชนเปนเจาของ ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
ไดแก ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๘ ขอเพิ่มเติมขอกําหนด “ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
อยู กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ มีผ ลใชบั งคับ และยังประกอบกิจการอยู ขยายพื้น ที่
โรงงานไดเฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดิน
ที่เปน ที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่ งเจาของโรงงานเดิมเปนผู ถือกรรมสิ ทธิ์ หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยูกอนวันที่กระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ไมเกินหนึ่งเทาของพื้นที่โรงงาน
ที่ใชในการผลิตเดิม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหขอกําหนดมีความยืดหยุนทําใหผูประกอบการ
และประชาชนสามารถพัฒนาพื้นที่ไดมากขึ้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนด “ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอน
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และยังประกอบกิจการอยู ขยายพื้นที่โรงงานได
เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้ง
ของโรงงานเดิม ซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถื อกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
อยู กอนวันที่ก ระทรวงนี้ มีผ ลใชบั ง คับ ทั้งนี้ไมเกิน หนึ่งเท า ของ พื้ น ที่ โ รงงานที่ ใ ช
ในการผลิตเดิม”
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนด “ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ และ
ยังประกอบกิจการอยูขยายพื้น ที่โ รงงานไดเ ฉพาะในที่ดิน
แปลงเดี ยวกันหรื อติ ด ต อเปนแปลงเดี ยวกันกับแปลงที่ดิน
ที่เ ปน ที่ตั้ งของโรงงานเดิ มซึ่งเจ า ของโรงงานเดิมเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มี
ผลใช บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ไม เ กิ นหนึ่ งเท าของพื้ น ที่ โ รงงานที่ ใ ช
ในการผลิตเดิม” ตามที่เสนอ
๓.๙ ขอเพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอเพิ่มขอกําหนด ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหเขตปฏิรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดในบางพื้นที่
ที่ทําการประกาศยกเลิ กเขตป าและเป นเขตปฏิรู ปที่ดิ นของที่ดิ นประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตปฏิรูปที่ดิน ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ พิ่ มเติ มข อ กํ า หนดในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให ใ ช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่เสนอ

๓.๑๐ ขอเพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดในเขตจัด รูป ที่ ดิน ให ใ ช ป ระโยชนที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอเพิ่มขอกําหนด ดังนี้
“เขตจัดรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหเขตจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดในบางพื้นที่
ที่ทําการประกาศยกเลิ กเขตป าและเปนเขตจัดรูปที่ดินของที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวั ดลพบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตจัดรูปที่ดินใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให เพิ่ มเติ มข อกํ าหนดในเขตจั ด รู ปที่ ดิ น ให ใช
ประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่เสนอ

๓.๑๑ ขอเพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดในเขตสหกรณ นิ ค มชั ย บาดาล ให ใ ช
ประโยชนที่ดินตามระเบียบ หลักเกณฑของสหกรณนิคมชัยบาดาลและประกาศ
กรมสงเสริมสหกรณ
ขอเพิ่มขอกําหนด ดังนี้
“เขตจัดรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหเขตจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดในบางพื้นที่
ที่ทําการประกาศยกเลิกเขตปาและเปนเขตจัดรู ปที่ดินของที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาดานผั งเมือง มี ความเห็ นสอดคล องกั น คื อ
เห็ นชอบให เพิ่ มเติ มข อกํ าหนดในเขตสหกรณ นิ คมชั ยบาดาล ให ใช ประโยชนที่ดิน
ตามระเบียบ หลักเกณฑของสหกรณนิคมชัยบาดาลและประกาศกรมสงเสริมสหกรณ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตสหกรณนิคมชัยบาดาล
ใหใช ประโยชนที่ดินตามระเบียบ หลักเกณฑของสหกรณ
นิคมชัยบาดาลและประกาศกรมสงเสริมสหกรณ ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๓.๑๒ ขอเพิ่ มเติ มข อกํ าหนดในเขตโบราณสถาน ให ใช ประโยชน ที่ ดิ น
ตามระเบียบกฎหมายวาดวยโบราณสถาน
ขอเพิ่มขอกําหนด ดังนี้
“พื้ น ที่ โ บราณสถานที่ อ ยู ใ นที่ ดิ น ประเภทนี้ ให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน”
เหตุผ ลในการขอแก ไข เพื่อให ขอกําหนดมีความชัดเจนและสอดคลอง
กับกฎหมายวาดวยโบราณสถาน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบให เพิ่มเติมขอกําหนดในเขตโบราณสถาน ใหใชประโยชนที่ดินตามระเบียบ
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดในเขตโบราณสถาน ใหใชประโยชน
ที่ดินตามระเบียบกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ตามที่เสนอ
7.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมือ งรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดมีห นังสือขอใหจังหวัดที่ยังไมประกาศใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด พิจารณา
และใหความเห็นตอกรณีประเด็นปญหาในการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง ผลกระทบ
ตอการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด และทบทวนแกไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบใหถอน
รางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุงแกไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินในอนาคต มีจํานวน ๗ ประเด็น
ดังนี้
๑.๑ ขอเปลี่ ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไ ข ปรั บเปลี่ ยนไปตามเขตเทศบาลตํ า บลชุ ม แสง
ตามราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอน ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็น ชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.7
หนา 116 - 139
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขียว) และที่ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

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) ตามที่เสนอ

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 เขตประกอบการอุตสาหกรรมทองที่ภายในตําบลหนองบัว
๑.๓.๕ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ให ส อดคล อ งและเป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป ในทองที่จังหวัดระยอง ประกอบกับยุทธศาสตรก ารพัฒนาจังหวัดระยองใน
ระดับตาง ๆ ที่กําหนดใหจังหวัดระยองมีบทบาทดานการเปนพื้นที่สงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม
๑.๓.๖ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอุ ตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๗ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันไมมีการดําเนินการในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหป รั บ ปรุ งการใชป ระโยชน ที่ดิ นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิ นคา
(สีมวง) ทั้ง ๖ บริเวณ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ทั้ง ๖ บริเวณ ตามที่เสนอ

๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) บริเวณหมายเลข ๓.๔ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแกไข เปนไปตามเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
หลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ
ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มและคลั ง สิ น ค า (สี ข าวมี ก รอบและเส น ทแยงสี ม ว ง)
บริเวณหมายเลข ๓.๔ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไ มเปน มลพิษ ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
และคลั งสิ นค า (สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี ม ว ง) บริ เ วณ
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)
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
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)
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งองคการบริ ห าร ส ว นตําบลซากบก อําเภอบานคาย จั งหวัดระยอง
เปนเทศบาลตําบลซากบก

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจังหวั ด ระยอง กรมโยธาธิการและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการ ผังเมืองเพื่อพิจารณาดา นผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบให เปลี่ยนแปลงการใช ประโยชน ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้ง ๔ บริเวณ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ทั้ง ๔ บริเวณ ตามที่เสนอ

๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๖ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
เหตุผ ลและในการขอแกไ ข แผนที่จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน
ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทองที่จังหวัดระยอง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิ การและผัง เมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๖ (ผังเดิม) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริ เวณหมายเลข ๔.๖ (ผังเดิ ม)
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๑.๗ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว
เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข ชลประทานไดยกเลิกโครงการอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณอางเก็บน้ําคลองน้ําเขียว
เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใช ประโยชนที่ดินประเภทที่ โล ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
บริ เวณอ างเก็ บน้ํ าคลองน้ํ าเขี ยว เป นการใช ประโยชน ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข
๑) กําหนดเปนขอห ามการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบรุน แรง
เชน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท
๒) กําหนดเปนขอหามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั งหวัด ระยอง กรมโยธาธิก ารและผั ง เมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบให ยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามในขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิ น จํานวน ๓ ประเภท คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเ ขียว) และที่ดิ นประเภทอนุรั กษ ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
๓.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ประเภท
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
วาดวยโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันความเดือดรอนรําคาญ
และอั น ตรายตามระดั บ ความรุ น แรงที่ มี ผ ลกระทบต อ ชุ ม ชนหรื อ สิ่ ง แวดล อ ม
โดยจะกําหนดหามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูง ซึ่งจะสงผล
กระทบตอพื้นที่ โดยอาจยกเวนโรงงานบางประเภทหรือบางชนิดที่จําเปนตอพื้นที่
ใหสามารถดําเนินการได
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๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิดและจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่
๙๒ โรงงานหองเย็น
(๒) การประกอบอุตสาหกรรม
(๒.๑) การประกอบกิจการโม บด หรือยอยหิน
(๒.๒) การประกอบกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว
(๒.๓) การประกอบกิจการทําปลาปน
(๒.๔) การประกอบกิจการการฟอกยอม
(๒.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง
(๒.๖) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษจากไม
เศษผา หรือเสนใย
(๒.๗) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเคมีภัณฑ 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
ทีใ่ ชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ
(๒.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช
ปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี
(๒.๙) การประกอบกิจการ การแยกกาซธรรมชาติ
(๒.๑๐) การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชถานหินเปนวัตถุดิบ
(๒.๑๑) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต
(๒.๑๒) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
(๒.๑๓) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงหรือหลอมโลหะ
ในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - Ferrous Metal Basic Industries)
(๒.๑๔) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
(๒.๑๕) การประกอบกิจการผลิตถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่

อางอิง
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เรื่อง/มติ
(๒.๑๖) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส
(๒.๑๗) การประกอบกิจการเกี่ยวกับหมอแบตเตอรี่เกา
(๒.๑๘) โรงงานปรั บ คุ ณ ภาพของเสี ย รวม (Central Waste
Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒.๑๙) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ
สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน
(๒.๒๐) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม”
๒. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒
ขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน”
ขอเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงงานลําดับที่ ๖, ๘, ๑๓, ๒๘, ๓๕ และ ๓๖ ทั้งนี้ โรงงานลําดับที่
๘๘ ใหประกอบกิจการเฉพาะการประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟาไมใชถานหิน
ที่เปนวัตถุดิบ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ใหประกอบกิจการเฉพาะโรงงานบํ าบัด
น้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอยรวมของชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการประกอบกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรม ตามกฎหมายว าด วยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๑.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอหามในขอกําหนดเดิม
ไมมีการหามประกอบการอุตสาหกรรม
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ขอเพิ่มขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) การประกอบอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้ดวย
(๑.๑) การประกอบกิจการโม บด หรือยอยหิน
(๑.๒) การประกอบกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว
(๑.๓) การประกอบกิจการทําปลาปน
(๑.๔) การประกอบกิจการการฟอกยอม
(๑.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง
(๑.๖) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษจากไม
เศษผา หรือเสนใย
(๑.๗) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี
หรือวัตถุเคมี ซึ่งมิใชปุยดังตอไปนี้
(๑.๗.๑) การประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมคลอ –
แอลคาไลน (Chlor - alkaline Industry) ที่ ใ ช โ ซเดี ย มคลอไรด (NaCL) เป น
วัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)
กรดไฮโดรคลอริก (HCL) คลอรีน (CL2) โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCL) และปูน
คลอรีน (Bleaching Powder)
(๑.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัล
ที่ใชวัตถุดิบ ซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ
(๑.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช
ปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตวโดยกระบวนการทางเคมี
(๑.๙) การประกอบกิจการการผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี
(๑.๑๐) การประกอบกิจการผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด
(๑.๑๑) การประกอบกิ จ การกลั่ น น้ํ า มั น ป โ ตรเลี ย มและ
การแยกกาซธรรมชาติ
(๑.๑๒) การประกอบกิ จการผลิ ตกระแสไฟฟ าที่ ใช ถ านหิ น
เปนวัตถุดิบ
(๑.๑๓) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต
(๑.๑๔) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หรือ
ผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
(๑.๑๕) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุงหรือหลอมโลหะ
ในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - Ferrous Metal Basic Industries)
(๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะ
ดวยไฟฟา
(๑.๑๗) การประกอบกิจการผลิตถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่
(๑.๑๘) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส
(๑.๑๙) การประกอบกิจการเกี่ยวกับหมอแบตเตอรี่เกา
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(๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมของชุมชน
(๑.๒๑) โรงงานประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ การคั ดแยกหรื อ
ฝ ง กลบสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว ที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนด
ไวในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (เวนแตสถานที่กําจัดขยะรวมของชุมชน)
(๑.๒๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ทีไ่ มใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม โดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๑๓ และ ๓.๑๕”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดา นผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรั บปรุงขอกําหนดเกี่ ยวกับการประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาด วยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
และสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment
Plant)
(๑.๒๑) โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บการคั ดแยกหรื อฝ งกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑.๒๐) โรงงานปรั บ คุ ณ ภาพของเสี ย รวม (Central Waste
Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดขยะ
มูลฝอยรวมของชุมชน
(๑.๒๑) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัส ดุที่ไมใชแล ว ที่มีลั กษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(เวนแตสถานที่กําจัดขยะรวมของชุมชน)”
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว าด วยโรงงาน ในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมทั่ วไป
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให ปรั บปรุ งขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิ จการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดิ นประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ
ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มและคลั งสิ น ค า (สี ขาวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีมวง) ตามที่เสนอ

๓.๑.๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภทชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
(๑.๑) โรงงานลําดับที่ 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 เรื่อง การกําหนด
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรือ
อุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมหมายความรวมถึงโรงงาน
ลําดับที่ ๒๖ (๒) และ ๖๓ (๒) สําหรับโรงงานลําดับที่ ๘๘ ใหประกอบกิจการไดเฉพาะ
การผลิตพลังงานไฟฟาที่ไมใชถานหิ น และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ใหประกอบกิ จการ
ไดเฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน และโรงงานกําจัดมูลฝอยรวมของชุมชน
(๑.๓) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนด
ประเภทและชนิ ด ของโรงงานอุต สาหกรรมที่ ใชวัต ถุดิ บ จากผลิ ต ผลการเกษตร
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
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มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑.๕ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภทชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบั ญชีทายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภท
และชนิ ด โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ใ ชวัต ถุ ดิ บ จากผลิ ต ผลทางการเกษตร ลงวั น ที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ทั้งนี้ โรงงานลําดับที่ ๘๘ ใหประกอบกิจการเฉพาะการประกอบ
กิ จการผลิ ตพลั งงานไฟฟ าที่ ไม ใช ถ านหิ นเป นวั ตถุ ดิ บ และโรงงานลํ าดั บที่ ๑๐๑
ใหประกอบกิจการเฉพาะโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดมูลฝอยรวม
ของชุมชน”
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิ การและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงานในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรั บปรุ งขอห ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิ งและ
กาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง และกาซปโตรเลียมเหลว ในขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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๓.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑, ช ๒
แกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับกาซ
ปโตรเลียมเหลวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความรวมถึง
สถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๓) คลั ง น้ํ า มั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(๔) คลั งกาซป โตรเลี ยมเหลว สถานที่ บรรจุก าซปโตรเลี ยมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง”
๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
แกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไมใช
กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ สําหรับ
ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวตามกฎหมายว าด ว ยการควบคุ ม น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่
จําหนายอาหารที่ใชกาซ”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๒) คลั ง น้ํ า มั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงเก็ บ ตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม น้ํ ามัน
เชื้อเพลิง”
๓.๒.๓ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
แกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๒) คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไมใช
กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 109 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
(๓) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซและหองบรรจุกาซ สําหรับ
กาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง แตไมหมายความ
รวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๒) คลั ง น้ํ า มั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนาย
(๓) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่
เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง”
เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงและเจตนารมณ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวั ดระยอง กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
และกาซปโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํา นวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุ มชน (สี ช มพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจ การ
น้ํา มัน เชื้อเพลิง และกา ซปโ ตรเลี ย มเหลว ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงในการใชประโยชนที่ดิน
จํ า นวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดิ นประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอเพิ่ ม เติ ม ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ “กํ า จั ด วั ต ถุ อั น ตรายตามกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสถานที่เก็บวัตถุอันตรายควรอยูในพื้นที่
ที่มีการควบคุมดูแลที่เหมาะสม
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัด ระยอง กรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามเกี่ยวกับ “กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวย
วัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให เ พิ่มเติ มขอหามเกี่ยวกับ “กํา จั ด วัต ถุอัน ตราย
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดิน
จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดิ นประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๔ ขอปรั บปรุ งข อกํ าหนดที่ ว างตามแนวทางหลวงแผ นดิ น ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ ประเภท ไดแก
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากเป น ถนนสายหลั ก ในการพั ฒ นา
ของจังหวัดระยอง
๓.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑
ขอปรับแกไขจากขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๖ สายเมื อ งพั ท ยา - ระยอง ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๔๔ สายระยอง - แกลง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) - ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุมทางหลวง
แผ น ดินหมายเลข ๓๑๓๙ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (ระยอง) – บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๐ (หาดใหญ) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๔๓ สาย
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ (บานคา ย) - หนองละลอก ทางหลวงแผ น ดิน
หมายเลข ๓๑๔๕ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บ า นเพ) – แหลมแม พิ ม พ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๑ (สุนทรภู) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๖๔
สายแกลง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๑ (วั ง หว า ) ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๑๙๑ สายทางแยกเข าปลวกแดง ทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๓๑๙๒
สายทางแยกเขาทาเรือแกลงทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๒๐ สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๓ (กะเฉด) - หาดใหญ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๕ สายแยก
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑-บรรจบถนนซอย ๑๔ ของนิคมสร างตนเองจังหวัด
ระยอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๗ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เขาดิน)
- หนองเสม็ด ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓
(สี่แยกกองดิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๖ (สํานักสงฆเขาวงศ) ทางหลวงแผนดิน
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หมายเลข ๓๔๗๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘ (บางบุ ต ร) – บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (ชุมแสง) และถนนจันทอุดมให มีที่วางตามแนวขนาน
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
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๓๘
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง ไมนอยกวา
๑๕ เมตร”
๓.๔.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๓๘
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) – ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๔๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๘
(บ านคาย) – หนองละลอก ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๑๙๑ สายทางแยก
เขาปลวกแดง และทางหลวงชนบท รย.๔๐๑๓ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๓๘
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา
๑๕ เมตร”
๓.๔.๓ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ไมเปนมลพิษตอชุม ชน
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
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๖
สายเมืองพัทยา - ระยอง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๗๖ ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓
และทางหลวงชนบท รย.๒๐๒๖ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
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๓.๔.๔ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๓๙
สายแยกทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๓ (ระยอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
๓๓๒๐ (หาดใหญ) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๗๑ สายแยก ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ (บางบุตร) - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
(ชุมแสง) ใหมีที่วาง ตามแนวขนานริ มเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร และริมเขต
ทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๓๔๔ สายระยอง - แกลง และทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) - ตอเขตเทศบาล
เมืองระยองควบคุม ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๔๔
และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๓๘ ให มี ที่ ว า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร”.
๓.๔.๕ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๙๑
สายทางแยกเขาปลวกแดง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๕ สายทาลาด – ปลวกแดง
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๓๗๗ สายแยกทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓
(เขาดิ น ) - หนองเสม็ ด และทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๒๕ ให มี ที่ ว า ง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร และริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) – ตอเขตเทศบาลเมือง
ระยอง ควบคุมใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๒๔๕
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๔
(บานบึง) - ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
๓.๔.๖ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๙๑
สายทางแยกเขาปลวกแดงใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๖ เมตร
และริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๔๔ ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุมใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา
๑๕ เมตร”
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เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๓๑๙๑
สายทางแยกเขาปลวกแดง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๓๘ สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๔ (บานบึง) – ตอเขตเทศบาลเมืองระยองควบคุม ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร”
ผลการพิจารณา มีความเห็นสอดคลองกัน
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ นชอบให ป รั บ ปรุ งขอ กําหนดที่วางตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น ในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดิน
ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เ ขี ย วมี ก รอบและเส น ทแยงสี น้ํ า ตาล)
และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
เฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดที่ ว า งตามแนวทางหลวง
แผนดิน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ ประเภท ไดแก
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ตสาหกรรม
และคลั งสิ น ค า (สี ม วง) ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมทั่ ว ไป
ที่ ไ ม เ ป น มลพิ ษ ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มและคลั ง สิ น ค า
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี เขี ยว) ที่ ดิ น
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุ ณภาพสิ่ งแวดล อมเฉพาะที่ ดิ นซึ่ งเป นของรั ฐ (สี เขี ยวอ อน)
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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คลองพั นเสด็ จ คลองมาบหวายโสม และคลองพลู ไม น อยกว า ๖ เมตร เว น แต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใช ประโยชน ที่ ดิ นริ มฝ งแม น้ํ าระยอง คลองใหญ ให มี ที่ ว าง
ตามแนวขนานริ มฝ งตามสภาพธรรมชาติ ของแม น้ํ าระยอง คลองใหญ ไม น อยกว า
๑๒ เมตร เว น แต เ ป น การก อ สร า งเพื่ อ การคมนาคมและขนส ง ทางน้ํ า หรื อ
การสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแมน้ําระยอง และคลองใหญเปนสายน้ํา
สายสําคัญของจังหวัดระยองที่ใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําประแสร ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริ ม ฝ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องแม น้ํ า ประแสร ไม น อ ยกว า ๑๒ เมตร เว น แต
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแมน้ําประแสร เปน สายน้ําสายสําคัญ
ของจังหวัดระยอง ที่ใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค
๓.๕.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“การใชป ระโยชนที่ดิน ริม แมน้ํา คลอง หรือแหล งน้ํ าสาธารณะ
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมและขนสง
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําประแสร ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําประแสร ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ไมนอยกวา ๑๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อ การคมนาคมและขนสงทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแมน้ําประแสร เปน สายน้ําสายสําคัญ
ของจังหวัดระยองที่ใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดา นผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่วางริมแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 115 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

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

๓.๖ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเอกชนเปนเจาของ
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ
๓.๖.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล)
ขอแกไขขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ที่เ อกชนเปนเจาของโดยชอบดวยกฎหมายให ใช
ประโยชนที่ดินเชนเดียวกับที่ดินประเภทชุมชน”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปน เจาของหรือผู ครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเชนเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่ องจากพื้น ที่ดังกลาวเปน พื้นที่เกษตรจึงปรับ
ไปตามขอเท็จจริง
๓.๖.๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนัน ทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน)
ขอแกไขขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป นเจาของหรือผู ครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เกษตรกรรม การอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวซึ่งมิใชการจัดสรรที่ดินและมีความสูง
ของอาคารไมเกิน ๑๒ เมตร การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเทานั้น การวัด
ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ ดิ น บริ เ วณหมายเลข ๗.๑ หมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๓
และหมายเลข ๗.๔ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตอางเก็บน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ ดิ นประเภทนี้ ซึ่ งเอกชนเป นเจ าของหรื อผู ครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล อม การอยู อาศัย เกษตรกรรมหรือ เกี่ย วขอ งกับ เกษตรกรรม
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ
(๓) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 116 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ หมายเลข ๘.๒ หมายเลข ๘.๓
และหมายเลข ๘.๔ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตอางเก็บน้ําไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดไดเพิ่มเติมการอยู อาศั ยเป น
การใชประโยชนที่ดินหลัก แตมีเจตนาควบคุมความหนาแนนของการอยูอาศัยในพื้นที่
๓.๖.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว)
ขอแกไขขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการอยูอาศัย ประเภทบานเดี่ยว
ที่มิใชการจั ดสรรที่ดินที่มีความสู งของอาคาร ไมเกิน ๑๒ เมตร การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อเกี่ยวของกับเกษตรกรรม
การอยูอาศัย หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ
(๓) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เป นไปตามกิ จ กรรมของการเกษตรต อ เนื่ อ ง
และมีเจตนาควบคุมความหนาแนนของการอยูอาศัยในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวั ดระยอง กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเอกชนเปนเจ า ของ
ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น จํ า นวน ๓ ประเภท ได แ ก ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เ ขี ย วมี ก รอบและเส น ทแยงสี น้ํ า ตาล) ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มเฉพาะที่ ดิ น ซึ่ ง เป น ของรั ฐ
(สี เขีย วออน) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สี เขีย วออนและเสนทแยงสีขาว)
ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งเอกชน
เปนเจ าของ ในการใชประโยชน ที่ดิ น จํา นวน ๓ ประเภท
ได แ ก ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (สี เขี ยว
มี กรอบและเส นทแยงสี น้ํ าตาล) ที่ ดิ นประเภทที่ โล ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเปนของรัฐ (สีเขียวออน) และที่ดิน ประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๗ ขอเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับ “การจัดสรรที่ดิน” ในการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก
๓.๗.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๑
ขอเพิ่มเติมขอกําหนดใหม
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดิน ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมใหที่ดินอันเปนที่ตั้ง
โครงการอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีขนาดช องทางจราจรไมนอยกวา ๔ ชองทาง
และมีเขตทาง ดังนี้
(๑.๑) โครงการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรมที่ มี พื้ น ที่
ไมเกิน ๑๐๐ ไร ใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๑๒ เมตร โดยมี
ความกวางตอเนื่องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะ
ที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวางตอเนื่องจากกึ่งกลางทางเขาออก
ของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
(๑.๒) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกวา
๑๐๐ ไร ขึ้ น ไป แต ไ ม เ กิ น ๕๐๐ ไร ให อ ยู ติ ด กั บ ถนนสาธารณะที่ มี เ ขตทาง
ไมนอยกวา ๑๖ เมตร โดยมีความกวางตอเนื่ องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึง
ทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวาง
ตอเนื่องจากกึ่งกลางทางเขาออกของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
(๑.๓) โครงการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรมที่ มี พื้ น ที่
ไมเกินกวา ๕๐๐ ไร ขึ้นไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ไร ใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
ไมนอยกวา ๒๐ เมตร โดยมีความกวางตอเนื่อง ของเขตทางโดยตลอดไปจนถึง
ทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเทากันหรือมากกวา หรือมีความกวาง
ตอเนื่องจากกึ่งกลางทางเขาออกของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
(๑.๔) โครงการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรมที่ มี พื้ น ที่
เกินกวา ๑,๐๐๐ ไรขึ้นไป ใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
โดยมี ค วามกว า งต อ เนื่ อ งของเขตทางโดยตลอดไปจนถึ ง ทางแยกที่ บ รรจบกับ
ถนนสาธารณะที่ มี เ ขตทางเทา กั น หรือ มากกว า หรื อ มี ค วามกว า งต อ เนื่ อ งจาก
กึ่งกลางทางเขาออกของโครงการออกไปขางละไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
(๒) การจัด สรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิช ยกรรมหรือจัด สรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยใหที่ดิน อันเปนที่ตั้งโครงการอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทาง
ไมนอยกวา ๘ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่ ช ๑ เปนชุมชนที่อยูโดยรอบพื้นที่
อุ ต สาหกรรมหลั ก ของจั ง หวั ด ระยอง และยั ง มี ค วามต อ งการในการขยายตั ว
ของพื้นที่อุตสาหกรรมอยู ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดที่ตั้งของการประกอบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ช ๒

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ขอเพิ่มเติมขอกําหนดใหม
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการใหอยูติด
กับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๘ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่ ช ๒ มีการประกอบพาณิชยกรรม
หรือจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และยังมีความตองการในการขยายตัวของการประกอบ
พาณิชยกรรมหรื อจั ดสรรที่ดิ นเพื่ อการอยู อาศัยอยู ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดที่ ตั้ ง
ของการประกอบพาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
๓.๗.๒ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่ว ไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
และสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
ขอเพิ่มเติมขอกําหนดใหม
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๘ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และยังมีความตองการในการขยายตัวของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัยอยู ดังนั้น
จึ ง ควรมี ก ารกํ า หนดที่ ตั้ ง ของการประกอบการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู อ าศั ย
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๓.๗.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอเพิ่มเติมขอกําหนดใหม
“การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการใหอยูติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๘ เมตร”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
และยังมีความตองการในการขยายตัวของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู อาศัย อยู
ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดที่ตั้งของการประกอบการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับ “การจัดสรรที่ดิน” ในการใชประโยชนที่ดิน
จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่ ว ไปที่ ไ ม เ ป น มลพิ ษ ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มและคลั ง สิ น ค า (สี ข าวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีมวง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให เพิ่ มเติ มข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บ “การจั ดสรรที่ ดิ น”
ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ
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ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มและคลั ง สิ น ค า (สี ข าวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีมวง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๘ ขอเพิ่มเติมขอหามในการใชป ระโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่ ว ไปที่ ไม เป น มลพิ ษต อชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มและคลั งสิ น ค า (สี ข าวมี ก รอบ
และเสนทแยงสีมวง)
ขอเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๓) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
(๗) โรงพยาบาล”
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวกําหนดไวเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมและคลังสินคา ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจึงไมเหมาะสม
ใหมีการอยูอาศัยและเปนที่ตั้งของสถานพยาบาล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยอง กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบใหเพิ่ มเติมขอหามในการใชประโยชน ที่ดิ นประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิ ษต อชุ มชนและสิ่งแวดล อม
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ตามที่เสนอ
๓.๙ ขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อ ม (สี ฟา) กรณีเพิ่มคําวา “การทองเที่ย วหรื อ
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ”
ขอแกไขจากขอกําหนดเดิม
“ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเกี่ยวของกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมง การทองเที่ยว หรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“ให ใช ประโยชน ที่ ดิ นเพื่ อการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม การท องเที่ ยว
หรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ อ งจากทะเลอ า วไทยเป น แหล ง ทรั พ ยากร
และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยอง จึงไดกําหนดใหเปนการทองเที่ยว
หรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) กรณีเพิ่มคําวา “การทองเที่ยว

อางอิง
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- 120 ลําดับที่

เรื่อง/มติ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

หรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบัน
ราชการ”
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง ไมเห็นชอบใหปรับปรุง
ข อ กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ การรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) กรณีเพิ่มคําวา “การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับ การทองเที่ยว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมงชายฝง สถาบันราชการ” โดยใหเปลี่ยนแปลง
การกําหนดสัญลักษณการใชประโยชนที่ดิน ในบริเวณทะเลใหเป น พื้นที่เวน ขาว
ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองไดมีมติในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๘ เห็ น ชอบในการกํ า หนด
สั ญ ลั ก ษณ (สี ) ในแม น้ํ า และแหล ง น้ํ า ต า ง ๆ โดยการกํ า หนดสั ญ ลั ก ษณ (สี )
ของทะเลกําหนดใหเวนขาว
มติที่ประชุม

8.

ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในที่ดิน
ประเภทที่ โ ล งเพื่ อการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม (สี ฟ า )
กรณีเพิ่มคําวา “การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
การเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ า การประมงชายฝ ง สถาบั นราชการ”
ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด านผั งเมื อง
โดยใหเปลี่ยนแปลงการกําหนดสัญลักษณการใชประโยชนที่ดิน
ในบริ เวณทะเลให เปนพื้นที่เวนขาว ตามที่คณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่
๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เห็นชอบในการกําหนด
สัญลักษณ (สี) ในแมน้ํา และแหลงน้ําตาง ๆ โดยการกําหนด
สัญลักษณ (สี) ของทะเลกําหนดใหเวนขาว

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผังเมือ งรวม
จังหวัดมาตั้งแต ป ๒๕๔๗ และอยูในขั้นตอนเตรียมประกาศเปนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แตจากการประชุมคณะที่ป รึ กษาผังเมืองรวมจั ง หวัด
เพชรบุรี และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุม
ทั้งสองคณะมีความเห็ น สอดคล อ งกัน คือ ให ถอนรางกฎกระทรวงให ใช บั ง คั บ
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... กอนประกาศใชบังคับ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
โดยมีขั้นตอนในการดําเนิ นการปรับ ปรุงแกไขตามขั้นตอนของพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับ ปรุ งการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จํานวน
๕ ประเด็นยอย
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.8
หนา 140 - 156
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหสอดคลองกับเขตผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ที่ไดมีการดําเนินการวางและจัดทําผังในพื้นที่ตาง ๆ และการยกฐานะขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอบเขตของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหถูกตอง ตามขอเท็จจริง
ในปจจุบันและปรับแกแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลที่ยกฐานะเป นเทศบาล
ตํ าบลและเห็ น ชอบในหลั กการที่ พื้ นที่ชุ มชน ควรมีการจั ดการขยะโดยเห็ นชอบ
ใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลงดําเนินการพื้นที่กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิดการผลิต
พลังงานไฟฟาจากขยะได โดยใหเขียนยกเวนไวในขอกําหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอบเขตของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ให ถู กต องตามข อเท็ จจริ งในป จจุ บั น และปรั บแก แนวเขต
องค การบริ หารส วนตํ า บล ที่ ยกฐานะเป นเทศบาลตํ า บล
และเห็ นชอบในหลั กการที่ พื้ นที่ ชุ มชนควรมี การจั ดการขยะ
โดยเห็นชอบใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลง ดํ าเนินการพื้นที่
กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิดการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะได
โดยใหเขียนยกเวนไวในขอกําหนด ตามมติของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง

๑.๒ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทเสี่ ยงอุ ทกภั ย (สี ฟ า
และเสนทแยงสีขาว) บางสวน โดยปรับลดขนาดพื้นที่ใหเล็กลง
เหตุผ ลในการขอแก ไข กรมชลประทานได มี การดํ าเนิ น การโครงการ
บรรเทาปญหาน้ําทวมในพื้นที่ สภาพขอเท็จจริงจึงไดเปลี่ยนไป โดยโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรีไดมีหนังสือที่ กษ ๐๓๒๒.๑๐/๒๘๙ ลงวันที่ ๓ มิ.ย. 25๕๗
แจงผลดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ ในพื้นที่ ๔ ตําบลของอําเภอชะอํา ซึ่งสงผลให
สามารถลดแนวน้ําทวมหลาก (Flood way) ไดในบริเวณพื้นที่แนวคันคลองระบายน้ํา
D1 และ D3 ตามแนวขนานริมฝ งของคลองระบายน้ํ าจากเดิ มขางละ ๒๕๐ เมตร
เปนขางละ ๗๐ เมตร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบใหเปลี่ ยนแปลงการใชประโยชน ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สี ฟา
และเสนทแยงสีขาว) บางสวน โดยลดใหมีขนาดเล็กลง
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
เสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน โดยลดให
มีขนาดเล็กลง ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
๑.๓ ขอเปลี่ ยนแปลงการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทเสี่ ยงอุ ทกภั ย (สี ฟ า
มีเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว)
๑.๓.๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย
(สี ฟ าและเส น ทแยงสี ข าว) บางส วน เป นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในพื้นที่ ดังนี้
(๑) พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปรั บ ลดขนาดพื้ น ที่ ใ ห ส อดคล อ งกั บ ข อ เท็ จ จริ ง
ได แ ก บริ เ วณพื้ น ที่ แ นว คั นคลองระบายน้ํ า D1 และ D3 ตามแนวขนานริ มฝ ง
ของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ ๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร
(๒) พื้นที่บริเวณที่กําหนดไวเปนพื้นที่น้ําทวมหลากเดิม ซึ่งไมสามารถ
บรรยายขอบเขต ไดจึงขอเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถบรรยายขอบเขตได ไดแก
- บริเวณหมายเลข ๘.๒ (ผังเดิม) (เสี่ยงอุทกภัย) บางสวน จํานวนพื้นที่
๒๑,๖๔๒.๐๖ ไร (๓๔.๖๓ ตร.กม.) เป นหมายเลข ๓.๔ (ผั งใหม) บางส วน (ชนบท
และเกษตรกรรม) จํานวนพื้นที่ ๔,๑๖๙.๘๖ ไร (๖.๖๗ ตร.กม.) คิดเปนรอยละ ๐.๑๑
ของจังหวัด
- บริเวณหมายเลข ๘.๓ (ผังเดิม) (เสี่ยงอุทกภัย) บางสวน จํานวน
พื้นที่ ๙,๔๗๙.๓๔ ไร (๑๕.๑๗ ตร.กม.) เปน หมายเลข ๓.๘ (ผั งใหม) บางส ว น
(ชนบทและเกษตรกรรม) จํานวนพื้นที่ ๒,๔๑๓.๑๔ ไร (๓.๘๖ ตร.กม.) คิดเปนรอยละ
๐.๐๖ ของจังหวัด
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริ งและการกํ าหนด
การใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยง
สีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ใน ๑) พื้นที่มีการปรับขนาดใหเล็กลง ไดแก บริเวณพื้นที่แนวคันคลองระบายน้ํา D 1
และ D 3 ตามแนวขนานริ มฝ งของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ ๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร
และ ๒) พื้นที่บริเวณที่กําหนดไวเปนพื้นที่น้ําทวมหลากเดิมซึ่งไมสามารถบรรยายขอบเขตได
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๑.๓.๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย
(สี ฟ า และเส น ทแยงสี ข าว) บางส ว น เป น การใช ป ระโยชน ที่ ดิน ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) บริเวณพื้นที่ที่มีการปรับลดขนาดใหเล็กลง ไดแก บริเวณพื้นที่แนวคันคลอง
ระบายน้ํ า D1 และ D3 ตามแนวขนานริ ม ฝ ง ของคลองระบายน้ํ า ตั้ ง แต ร ะยะ
๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร ซึ่งอยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบลนายางบางสวน
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สภาพข อ เท็ จ จริ ง ในการกํ า หนดพื้ น ที่ ชุ ม ชน
และการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ ยนแปลงการใชป ระโยชน ที่ดินประเภทเสี่ ยงอุทกภัย (สี ฟา และ
เสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
พื้นที่ที่มีการปรับลดขนาดใหเล็กลง ไดแก บริเวณพื้นที่แนวคันคลองระบายน้ํา D1
และ D3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ ๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร
ซึ่งอยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบลนายางบางสวน
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ ดิ น
ประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) บริ เวณพื้ นที่ ที่ มี การปรั บลดขนาด
ใหเ ล็ก ลง ได แก บริ เ วณพื้น ที่แนวคันคลองระบายน้ํา D1
และ D3 ตามแนวขนานริมฝงของคลองระบายน้ําตั้งแตระยะ
๗๑ เมตร ถึง ๒๕๐ เมตร ซึ่งอยูในพื้นที่ ของเทศบาลตํ าบล
นายางบางสวน ตามที่เสนอ
๑.๓.๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุ ทกภัย
(สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข ปรับแนวเขตปาไมใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยง
สีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสน
ทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
เสี่ ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยงสีขาว) บางสวน เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว) ตามที่เสนอ
๑.๔ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข ปรับแนวเขตปาไมใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ
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ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุรี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางส วน
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอยกเลิกการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการกําหนดการใช
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในงานผังเมืองรวมจังหวัด ที่จะไมแสดง
สัญลักษณการใชประโยชนที่ดินในแผนผัง แตจะเขียนไวในขอกําหนดแทน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ยกเลิ กการใชประโยชน ที่ ดิน ประเภทปฏิรู ป ที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรม
(สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ํา ตาล)
ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอห าม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายกรมโยธาธิ ก าร
และผั งเมื อง ที่ จ ะให เ กิ ด ความยื ด หยุ น และส ง เสริ ม การพั ฒ นาและเพิ่ ม โอกาส
การลงทุนดานอุตสาหกรรม เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวา
ดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันความเดือดรอนรําคาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคล องกัน
คื อ เห็ นชอบให ยกเลิ กบั ญชี ท ายกฎกระทรวงฯ แล วเขี ยนไว ในข อกํ าหนดแทน
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 125 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบการยกเลิ กบั ญชี ท ายกฎกระทรวงฯ แล วเขี ยนไว
ในขอกําหนดแทนในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ การแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
๓.๑. ขอปรั บปรุ งข อห ามเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการคลั งน้ํ ามั นและ
คลังกาซปโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชุมชน (สี ชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยปรั บ ข อ กํ าหนดให ส อดคล อ งกั บ กฎหมายวาดว ย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดมีการแกไขใหม
จากขอกําหนดเดิม
“(๒) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมาย
ว าด วยการบรรจุ ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว แต ไ ม ห มายความรวมถึ ง สถานี บ ริ ก าร
รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ”
“(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
กาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”
“(๖) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สามตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อจําหนาย”
เหตุผลในการขอแกไข ปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คื อ เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การคลั ง น้ํ า มั น แ
ละคลังกาซปโตรเลียมเหลว เพื่อปรับขอกําหนดใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
มติที่ประชุม

เห็น ชอบใหปรั บปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
คลังน้ํามันและคลังกาซปโตรเลียมเหลว เพื่อปรับขอกําหนด
ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามที่เสนอ

๓.๒ ขอปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดประเภทข อ ห า มเกี่ ย วกั บ กิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ๒ ประเด็นยอย ดังนี้

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 126 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๓.๒.๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิ ด และจํ า พวก ให ดํ า เนิ น การได ต ามบั ญ ชี ท า ยกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ ม ครองความปลอดภั ย ในการดํ า เนิ น งาน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว น
ใหประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๙๑ (๒)”
“(๒) โรงงานลํ า ดั บ ที่ ๘๘ เว น แต โ รงงานผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา และบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาล
ตํา บลทาแลง) โรงงานผลิ ตพลั ง งานไฟฟา จากพลั ง งานความร อนที่ ใชเชื้ อ เพลิ ง
จากขยะมูลฝอย”
“(๓) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
โรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลง)
“(๔) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑), (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธี การ
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่ งแวดล อ มตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวย
โรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และอันตราย
ตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยจะกําหนด
หามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ ยงสูงและมีมลพิษสูง โดยอาจยกเวนโรงงาน
บางประเภทที่จําเปนตอพื้นที่ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
๑) เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู)
๒) เห็นชอบในหลักการที่พื้นที่ชุมชนควรมีการจัดการขยะ โดยเห็นชอบ
ให เ ฉพาะเทศบาลตํ า บลท า แลง ดํ า เนิ น การพื้ น ที่ กํ า จั ด ขยะ และพั ฒ นาให เ กิ ด
การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ าจากขยะได โดยให เขี ย นยกเว น ไว ในข อกํ า หนด ทั้ งนี้
ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีปรับปรุงถอยคํา วิธีเขียนขอกําหนด
กับกองนิติการ
มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบการปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 127 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
๒) เห็นชอบในหลักการที่ พื้นที่ชุมชนควรมีการจัดการขยะ
โดยเห็นชอบใหเฉพาะเทศบาลตําบลทาแลง ดําเนินการพื้นที่
กําจัดขยะ และพัฒนาใหเกิดการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะได
โดยใหเขียนยกเวนไวในขอกําหนด ทั้งนี้ ใหสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีปรับปรุงถอยคํา วิธีเขียนขอกําหนด
กับกองนิติการ
๓.๒.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ตามประเภท ชนิ ด และจํ าพวก ให ดํ าเนิ นการได ตามบั ญชี ท ายกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัย ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตบริเวณ
หมายเลข ๓.๕ เฉพาะโรงงานลําดับที่ ๔๙ และโรงงานลําดับที่ ๙๒”
“(๒) โรงงานลํ า ดั บ ที่ ๘๘ เว น แต โ รงงานผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม”
“(๓) โรงงานประเภทอื่นนอกจาก (๑),(๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน”
“(๔) โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมาย
ว า ด ว ยโรงงาน เป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ลป อ งกั น เหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ า คาญ
และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มี ผลกระทบตอประชาชนและสิ่ งแวดล อ ม
โดยจะกํา หนดห ามเฉพาะอุตสาหกรรมที่มี ความเสี่ยงสูงและมีมลพิษสู ง โดยอาจ
ยกเวนโรงงานบางประเภทที่จําเปนตอพื้นที่ใหสามารถดําเนินการได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงขอกําหนดประเภทขอหามเกี่ยวกับกิจการ
โรงงานอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยโรงงาน 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 ขอปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น เฉพาะบริเวณหมายเลข ๓.๕
จากข อ กํ า หนดสํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ในขอกําหนดเดิม
“(๑) การใชประโยชนที่ดินที่ไมใชอาคารขนาดใหญ หรืออาคารสูง
ยกเวนตําบลปกเตียน ตําบลหนองศาลา ตําบลบางเกา และตําบลนายาง”
เป น ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น
ในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๕”
๓.๓.๒ ขอแกไขจากขอหามในขอกําหนดเดิม
“(๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตอง
ขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเวนแตเปนสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง”
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๖) คลั ง น้ํ า มั น และสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น ลั ก ษณะที่ ส าม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหนายเวนแตบริเวณ
หมายเลข ๓.๕”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข ปรั บ แก ไ ขให เ ป น ไปตามนโยบายการพั ฒ นา
ดานเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากบริเวณพื้นที่หมายเลข ๓.๕ เปนที่ตั้ง
โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมเดิม ซึ่งยังประกอบกิจการอยู และมีคลังน้ํามัน ถังเก็บ
สํารองน้ํามันที่ใชในกิจการจึงพิจารณาใหสามารถดําเนินการไดในบริเวณพื้นที่เดิม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริ เ วณ
หมายเลข ๓.๕ ใหสามารถดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๔๙ (โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม)
และโรงงานลําดับที่ ๙๒ (โรงงานหองเย็น) และให ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได
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มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ปรั บปรุ งข อกํ า หนดที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ยว) บริ เวณหมายเลข ๓.๕ ให สามารถ
ดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๔๙ (โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม)
และโรงงานลําดับที่ ๙๒ (โรงงานหองเย็น) และใหดําเนินการ
หรือประกอบกิจการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได

๓.๔ ขอปรับปรุงขอหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น (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
เพื่อเปนการแกไขปญหาชุมชนไมมีพื้นที่กําจัดขยะ และเปดโอกาสใหสามารถ
พัฒนา เปนโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุง ขอหามการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๘ เทศบาลตําบลทาแลงใหดําเนินกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๑.๘
เทศบาลตําบลทาแลง ใหดําเนินกิจการโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย
ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)
จากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๔) โรงงานลํ าดั บที่ ๑๐๑ เว นแต โรงงานบํ าบั ดน้ํ าเสี ยรวมของชุ มชน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๒) โรงงานลําดับ ที่ ๑๐๑ เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
โรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลง)
เหตุผลในการขอแกไข
เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) สามารถดําเนินกิจการ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน และใหบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบล
ทาแลง) สามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ได
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ใหบริเวณหมายเลข ๑.๘ (เทศบาลตําบลทาแลงสามารถดํา เนิน
กิจการโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และโรงงานลําดับที่ ๑๐๖ ได)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
ในที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ให บ ริ เ วณหมายเลข 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
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพื่อการคา
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๘) เลี้ยง งู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง
สัตวปาเพื่อการคา
เหตุผลในการขอแกไข
เพื่อใหการเลี้ยงสั ตวบางประเภทสามารถดําเนิน การไดในพื้น ที่ช นบท
ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชน (สี ช มพู ) เป น การลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน
และปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยู และกิจกรรมในพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเรื่องการเลี้ยงสัตวในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเรื่องการเลี้ยงสัตวในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
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๓.๗ ขอยกเลิกขอหามเรื่องสนามแขงรถ สนามแขงมา และสนามยิงปน
สวนสัตว สวนสนุกในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จากเดิมหาม
(๑๐) สนามแขงรถ สนามแขงมา และสนามยิงปน
(๑๒) สวนสัตว สวนสนุก
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อผอนปรนขอกําหนดใหยืดหยุนมากขึ้น
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวัด เพชรบุ รี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบการขอยกเลิกขอห าม เรื่อง 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
เพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มี
ความสูงไมเกิน ๒๐ เมตร
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
การใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๑๐ (ถนนปากทอ – หนองหญาปลอง – ชะอํา)
ใหมีที่วา งตามแนวขนานริม เขตทางไม นอยกวา ๑๐ เมตร และการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในระยะ ๕๐ เมตร ใหดําเนินการหรื อประกอบกิจการได
ในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๒๐ เมตร โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจาก
ระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดระดับ
พื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังขั้นสูงสุด
เหตุผลในการขอแกไข มีการยืนยันสายทางทางหลวงแผนดินหมายเลข
๓๕๑๐ (ถนนปากทอ – หนองหญาปลอง – ชะอํา) ภายหลังการปดประกาศ ๑๕ วัน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงชื่อทางหลวงแผนดิน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) โดยขอใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรียืนยันชื่อสายทาง
พรอมเอกสาร

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงชื่อทางหลวงแผนดินในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๙ ขอปรับ ปรุงขอห ามสถานสงเคราะห ห รือรับเลี้ ยงคนชราในที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
จากขอหามในขอกําหนดเดิม
(๕) สถานสงเคราะหหรือคนชรา
เปนขอหามในขอกําหนดใหม ดังนี้
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะแกประชาชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ดเพชรบุ รี กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามสถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชราในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลั งสิ นคา (สี มวง) และให เพิ่มขอห าม (๖) สถาบันการศึ กษา
หรือโรงเรียน (๗) โรงพยาบาล ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ดวย
เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามสถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
มติที่ประชุม
ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ
และให เ พิ่ มข อห าม (๖) สถาบั น การศึ กษา หรื อโรงเรี ยน
(๗) โรงพยาบาล ในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สี ม ว ง) ตามมติ ข องกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
๓.๑๐ ขอปรั บ ปรุ งข อกํ าหนดในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยเพิ่มกิจกรรม “พาณิชยกรรม” ในการใชประโยชนที่ดินหลัก
จากขอกําหนดเดิม
ขอ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อเกี่ ยวข องกั บเกษตรกรรม การอยู อาศั ย สถาบั นราชการ สถาบั นการศึ กษา
สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เปนขอกําหนดใหม
ขอ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม สถาบั น ราชการ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
สามารถประกอบพาณิชยกรรมได
ผลการพิจารณา (ความเห็นแตกตางกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพิ่มกิจกรรม “พาณิชยกรรม”
ในการใชประโยชนที่ดินหลัก

อางอิง
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เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ไมเห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) โดยเพิ่ ม กิ จ กรรม “พาณิ ช ยกรรม”
ในการใชประโยชนที่ดินหลัก เพื่อรักษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรมซึ่งเปนกิจกรรมหลักไว
มติที่ประชุม

ไมเห็นชอบให ปรั บปรุ งข อกําหนดในที่ ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพิ่มกิจกรรม “พาณิชยกรรม” ในการใช
ประโยชนที่ดินหลักเพื่อรักษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรื อเกี่ยวของกับเกษตรกรรมซึ่งเปนกิจกรรมหลักไว ตามมติ
ของกรมโยธาธิ การและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมื อง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง

๓.๑๑ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยงสีขาว)
จากขอกําหนดเดิม
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
และสงวนไวเปนที่โลงรองรับน้ําทวมหลาก บริเวณริมฝงแมน้ํา คลอง แหลงน้ําสาธารณะ
เวนแตเปนการกอสรางอาคารที่ไมกีดขวาง ทิศทางการไหลของน้ํา
การกอสรางอาคารใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การใชประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ
สี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ หามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การถมหรือปรับพื้นที่ อันมีผลทําใหระบบระบายน้ําตามธรรมชาติ
ตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทาง หรือเปลี่ยนอัตราการไหลซึ่งจะมีผลทําใหเกิดน้ําทวม
(๒) การขุด ตักดิน ทราย ลูกรังเพื่อการคา
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วาง
ตามแนวขนานริมฝงตามธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การสงวนไวเปนที่โลงเพื่อรองรับน้ํ าทวมหลาก หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว
ที่ไมใชการจัดสรรที่ดิน ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
และไมกีดขวางทางน้ํา เวนแตมีชองทางระบายน้ํา
การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหมีที่วาง
ตามแนวขนาน ริมฝงตามธรรมชาติของแมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา
๖ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
เหตุ ผลในการขอแกไข ปรั บปรุ งการเขียนขอกําหนดเพื่อใหมีความชัดเจน
และสะดวกในการปฏิบัติเรื่องการอนุญาตกอสราง

อางอิง
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อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัย (สีฟาและเสนทแยง
สี ขาว) ซึ่งนอกจากให ใชป ระโยชน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสงวนไวเปนที่โลง
รองรับน้ําทวมหลาก อาจมีการยกเวนใหบานเดี่ยวที่มีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ ๔๐
ดําเนินการไดตามขอเสนอของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้
ให สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด เพชรบุ รี ประสานกั บ กองนิ ติ ก าร
เพื่อพิจารณาการเขียนขอกําหนดใหเกิดความชัดเจนอีกครั้ง และใหเพิ่มขอหาม
เรื่องการถมหรือปรับพื้นที่ดวย
มติที่ประชุม

9.

เห็ นชอบให ปรั บปรุ งข อกํ าหนดที่ ดิ นประเภทเสี่ ยงอุ ทกภั ย
(สีฟา และเสนทแยงสีขาว) เพื่อสงวนไวเ ปน ที่โ ลงรองรับ
น้ําทวมหลาก โดยยกเวนใหสามารถสรางบานเดี่ยวที่มีพื้นที่วาง
ไม น อยกว าร อยละ ๔๐ ได และให เพิ่ มข อห ามเรื่ องการถม
หรื อปรั บพื้ นที่ ด วย ตามมติ ของกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผั งเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เริ่ มดําเนินการวางและจั ดทํา
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด มาตั้ ง แต ป ๒๕๔๖ และ อยู ใ นขั้ น ตอนเตรี ย มประกาศ
เปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม แตจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการประชุมคณะอนุกรรมกามผังเมืองระดับจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๕ และครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นสอดคลองกัน คือ ใหถอนราง
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... กอนประกาศ
ใชบังคับ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง แกไข ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
๑.๑ ปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผ ลในการขอแก ไ ข ป ๒๕๕๔ จังหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยาประสบ
กับปญหามหาอุทกภัย ทําใหจังหวัดเสียหายจากภัยพิบัติดังกลาวอยางมาก ประกอบ
กับการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเดิม กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) โดยใชเขตผังเมืองรวมที่ประกาศเปนกฎกระทรวงฯ และเขตผังเมืองรวม
กําลังดําเนินการอยู ทําใหที่ดินประเภทชุมชนมีพื้นที่ขนาดใหญและครอบคลุมพื้นที่
ที่แนวน้ําหลาก จึงเปนปญหาในการวางแผนระบบระบายน้ําของจังหวัด จึงปรับแก
โดยกําหนดบริเวณที่เปนพื้นที่ชุมชนเมืองจริง ๆ ไดแก กําหนดใหเฉพาะบริเวณการใช

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.9
หนา 156 - 165
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เรื่อง/มติ
ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ที่ดิน
ประเภทประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ที่ดินประเภทประเภทที่อยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) และบางบริเวณที่ตองการสงเสริมใหเกิดชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุง การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๑.๒ เพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) จํานวน ๑ บริเวณ
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนเขตประกอบการอุต สาหกรรม
ที่มีการดําเนินการในพื้นที่อยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ

๑.๓ เพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและปองกันไมใหกิจกรรม
ที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจกอใหเกิดการรุกล้ําลําน้ํา และกีดขวางทางระบายน้ํา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นชอบ
ใหเพิ่มเติมการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) เฉพาะบริเวณแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี
และแมน้ํานอยเทานั้น แตไมเห็นชอบในบริเวณคลองบางแกว และคลองเจาเจ็ด บางยี่หน (คลองบางซาย) เนื่องจากจะสงผลกระทบตอประชาชน และในขอกําหนด
ไดมีการกําหนดระยะถอยรนบริเวณริมฝงคลองไวแลว
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหแกไ ขเพิ่มเติ มจากแนวขนานระยะ ๑๕ เมตร
เป น แนวขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กั บแม น้ํ าลพบุ รี แม น้ํ า
ปาสัก แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย คลองเจาเจ็ด – บางยี่หน
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เรื่อง/มติ
(คลองบางซ า ย) ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง
เพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหามใน
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท ไดแก ที่ดินประเภทชุมชน (สี
ชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรั กษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการลงทุ น ด า นอุ ต สาหกรรม
และการประกอบกิจการโรงงาน มีกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล
การปองกันความเดือดรอนรําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบ
ตอชุมหรือสิ่งแวดลอม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่อพิจารณาดานผั งเมื อง มีความเห็ น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปนขอหาม
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดเปน
ขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท
ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๓ การขอปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
๓.๑ การขอปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ในการใชประโยชนที่ ดิน จํานวน ๔ ประเภท ไดแ ก
ที ่ด ิน ประเภทชุม ชน (สีช มพู) ที ่ด ิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
๓.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๑. หามโรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กําหนดตามบัญชีทาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. หามโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงาน ที่ ป ระกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมบริ ก าร
หรืออุตสาหกรรมที่บริการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. บัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา กรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน
มติที่ประชุม

เห็น ชอบใหปรั บปรุ งขอหา มเกี่ย วกับ การประกอบกิจ การ
โรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน ตามที่เสนอ

๓.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๑. ห า มโรงงานตามประเภทหรื อ ชนิ ด ที่ กํ า หนดตามบั ญ ชี ท า ย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. บัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบใหป รั บปรุ ง ข อ หา มเกี่ ย วกั บการประกอบกิจ การ
โรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)
กําหนดเปนขอหามโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ตามบัญชี
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมบริการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ ก ษาผั งเมื องรวมจัง หวัด พระนครศรี อยุธยา กรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๑.๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

(สีเขียวออน)
กําหนดเปนขอหามโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ตามบัญชี
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมบริการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึก ษาผั ง เมื องรวมจั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา กรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนัน ทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม
(สีเขียวออน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงขอหามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ

๓.๒ เพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท
ไดแก ไดแกที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู ) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(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 เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
๒. สุ ส านและฌาปนสถานตามกฎหมายว า ด ว ยสุ ส าน
และฌาปนสถาน เวนแตเปนการดําเนินการขององคการทางศาสนา
๓. สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว
๔. โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว
๕. กําจัดวัตถุอันตราย

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนด ในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๑. หามจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 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 สามารถประกอบกิจการโรงแรมประเภทที่ ๑ และโรงแรมประเภทที่ ๒ ได
๓. บริเวณหมายเลข ๓.๑๔ และหมายเลข ๓.๑๖ หามโรงแรม
ประเภทที่ ๓ และ ๔ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะไมนอยกวา ๓๐ เมตร
๔. หามจัดสรรเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในบริเวณหมายเลข
๓.๗ หมายเลข ๓.๘ หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๗ และหมายเลข ๓.๑๘
๕. หามจัดสรรเพื่อการอยูอาศัย ในบริเวณหมายเลข ๓.๗
หมายเลข ๓.๑๒ หมายเลข ๓.๑๓ หมายเลข ๓.๑๘
๖. ห ามการอยู อาศั ยประเภทอาคารชุ ด หอพั ก หรืออาคาร
อยูอาศัยรวม เวนแตที่ตั้งริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ในบริ เ วณหมายเลข 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
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให เพิ่มเติมขอห าม ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเ พิ่มเติมขอหา มในขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๒.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๑. โรงมหรสพ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๒. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม ประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
๓. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
๔. สถานีขนสง
๕. คลั ง สิ น ค า เว น แต ที่ ตั้ ง อยู ริ ม แม น้ํ า น อ ย หรื อ ริ ม ถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั ง เมื องรวมจั งหวัด พระนครศรี อยุธยา กรมโยธาธิ ก าร
และผั ง เมื อ ง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็น
สอดคล องกัน คือ เห็ นชอบให เพิ่มเติมขอห า มในข อกําหนดการใชประโยชน ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติ มขอหามในขอกํา หนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๓.๒.๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

(สีเขียวออน)
๑. คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุและสถานที่
เก็บรักษากาซปโ ตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
๒. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
๓. โรงมหรสพ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๔. จัดสรรที่ดินทุกประเภท เวนแตจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ประเภทบานแฝด บานเดี่ยว ที่มีพื้นที่ที่ดินตั้งแต ๑๔๐ ตารางเมตร ขึ้นไป หรือ
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึ กษาผั งเมืองรวมจั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา กรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิจารณาด านผังเมือง มีความเห็ น
สอดคลองกัน คือ เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชน ที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอหา มในขอกํา หนดการใชประโยชน
ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ

อางอิง
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เรื่อง/มติ
๓.๓ การขอยกเลิกขอหามการกําหนดใหมีที่วางไมนอยกวา ... ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
เหตุผลในการขอขอแกไข มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กํากับดูแลไวแลว
ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เห็ นชอบให ยกเลิ ก
ข อ ห า มการกํ า หนดให มี ที่ ว า งไม น อ ยกว า ... ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม
(สีเขียวออน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให ยกเลิ กข อห ามการกํ าหนดให มี ที่ ว างไมน อยกว า ...
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ

๓.๔ การขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการ “กําจัดวัตถุอันตราย” ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ พระราชบั ญญัติ
วัตถุอันตราย กํากับดูแลไวแลว
ผลการพิจารณา
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิจารณาดานผังเมื อง เห็ นชอบให ย กเลิ ก
ขอหามเกี่ยวกับการ “กําจัดวัตถุอันตราย” ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการ “กําจัดวัตถุอันตราย”
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๕ การขอเพิ่มเติมการกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) (ภายหลังจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เหตุผลในการขอแกไข หลังจากที่มีการปดประกาศ ๑๕ วัน และประชุม
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชุมประชาชนแลว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับเรื่องจากผูประกอบการดานอุตสาหกรรม เพื่อขอให
กําหนดพื้นที่ประกอบการเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)

อางอิง
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เรื่อง/มติ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ผลการพิจารณา
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิจารณาดานผั งเมือง เห็ น ชอบให ผู แ ทน
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เดินทางไปตรวจสอบสภาพพื้นที่
และขอเท็จจริงของพื้นที่วางผังเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาแลวเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองตอไป
มติที่ประชุม
10.

รับทราบ

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
ผั งเมืองรวมจังหวัดสงขลา เริ่มดําเนินการวางและจัดทําผั งเมืองรวม
จังหวัดมาตั้งแตป ๒๕๔๗ และอยูในขั้นตอนเตรียมประกาศเปนกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัด แตจากการประชุมคณะที่ ป รึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง
ระดับจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมทั้งสองคณะ
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ใหถอนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลา พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมตั ิใหถอนราง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจั งหวัดสงขลา พ.ศ. .... เพื่อนํามาปรับปรุงใหม โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการปรับปรุง แกไขตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุม
ไดมีมติใหกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลาไปศึกษา ตรวจสอบ ขอมูล
ความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประกอบ
การพิจารณาแลวนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง
ผลการตรวจสอบ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ไดมีหนังสือ
ที่ สข ๐๐๒๒/๐๔๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แจงสํานักงานคณะกรรมการ
ผังเมือง วาไดดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ ขอมูลความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่อง การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ จากหนว ยงานตาง ๆ
ที่เกี่ย วของแล ว ปรากฏวา หน วยงานตาง ๆ แจงวาไมมีแผนงาน/โครงการที่ จ ะ
ดําเนินการแตอยางใด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหดําเนินการพิจารณาประเด็นตาง ๆ ที่ขอแกไข
ปรับปรุงตอไป เพื่อจะไดนําผลการพิจารณาไปดําเนินการ
ปดประกาศ ๙๐ วัน ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
ประเด็นที่ ๑ การขอปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จํานวน
๔ ประเด็นยอย
๑.๑ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู )
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
วาระที่ ๓.1.10
หนา 165 - 184
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อตองการกําหนดการใชประโยชนที่ ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ตองการเนนพื้นที่พัฒนาเมืองซึ่ งกําหนดพื้นที่ที่เปนเขตเทศบาล
โดยต อ งการพั ฒ นาพื้ น ที่ ชุม ชนเมื อ งจริ ง ๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ ป จจุบั น
และไมให มีการขยายตัวไปในพื้นที่ช นบทโดยมีพื้น ที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินฯ จํานวน ๑,๓๐๓,๗๓๙ ไร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ ก ษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ป รั บขอบเขตที่ดินประเภทชุมชน (สี ช มพู) ให ถูกตองและเหมาะสม
โดยใหกําหนดที่ดินประเภทชุมชนไว ๑๗ บริเวณ ไดแก ผังเมืองรวมเมืองที่ประกาศ
เป น กฎกระทรวงใช บั งคั บ แล ว จํ า นวน ๕ ผั ง คือ เขตผั งเมือ งรวมเมื อ งสงขลา
เขตผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ เขตผังเมืองรวมเมือ งสะเดา เขตผังเมืองรวมชุมชน
ทาเรือน้ําลึ กสงขลา และเขตผั งเมืองรวมชุ มชนพะตง - พังลา และเขตเทศบาลตํ าบล
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 โดยเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) เป น ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามมติคณะที่ปรึ กษาผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
๑.๒ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลั งสิ นคา (สี มวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ (ในพื้นที่ อํ าเภอหาดใหญ บางส วน)
และบริเวณหมายเลข ๒.๒ (ในพื้นที่อําเภอจะนะบางสวน) ใหเปนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผังเดิม ไดกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาไว ๒ บริเวณ คือ
บริเวณที่ ๑ : ที่ดินหมายเลข ๒.๑ ที่เปนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง)
ในเขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๑๒๖ ไร
บริเวณที่ ๒ : ที่ดินหมายเลข ๒.๒ พื้นที่บริเวณตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ
บริเวณจุดบรรจบระหวางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๔๓ บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๘ มีพื้นที่ประมาณ ๕,๓๓๐ ไร

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข
๑) ในการขอยกเลิกพื้นที่อุตสาหกรรม เนื่องจากกลุมเครือขายตาง ๆ
เชน เครื อขายจะนะรักษถิ่นในอําเภอจะนะ ยื่น หนั งสื อตอผู วาราชการจั งหวัด
สงขลาแจ งความประสงคขอมีส ว นร วมในการกําหนดผังเมืองในพื้น ที่บ านเกิด
ของตนเองและป จจุบั นพื้ นที่ อํา เภอจะนะ มีโรงงานไฟฟาแล ว จํา นวน ๒ โรง
มีโรงแยกกาซ และโรงงานอื่น ๆ อีก ๑๗๘ แหง ซึ่งชาวจะนะมีความเห็นวามีโรงงานเปน
จํานวนมากแลว ที่กอใหเกิดมลภาวะตาง ๆ ในเขตอําเภอจะนะ และจากลักษณะที่ตั้ง
ของอําเภอจะนะ มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลอาวไทยซึ่งเปนแหลงประมงชายฝงที่ผลิต
อาหารทางทะเลที่มี ความอุด มสมบู ร ณ ส ว นพื้น ที่ราบที่เปน พื้น ที่เกษตรกรรม
ซึ่งประกอบดวยสวนยางพารา สวนผลไม โดยเฉพาะเปนแหลงปลูกขาวทองถิ่น ที่
สําคัญคือ “ขาวลูกปลา” ที่เปนภูมิปญญาและเปนรายไดที่สําคัญของเกษตรกรจะนะ
ที่สืบทอดกันมาสามารถปลูกไดดีในพื้นที่อําเภอจะนะเทานั้น ซึ่งสามารถสรางรายได
ของชุมชนปละหลายสิบลานบาท นอกจากนี้อําเภอจะนะยังมีพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ
วัฒนธรรมของเขา นา ปา เล ที่เปนที่เพาะเลี้ยงนกเขาชวา ไดชื่อวา “เมืองหลวง
นกเขาชวาเสียงของอาเซียน” อันเปนวิถีวัฒนธรรมที่สรางรายไดมาสูเศรษฐกิจ
ของชุมชนและนําชื่อเสียงมาสูประเทศ
๒) พื้นที่บริเวณหมายเลขที่ ๒.๑ เปนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต (ฉลุง)
อยูในเขตผังเมืองรวมเมืองหาดใหญแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ (ในพื้นที่อําเภอหาดใหญบ างสว น) และบริเ วณ
หมายเลข ๒.๒ (ในพื้นที่อําเภอจะนะบางสวน) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติทปี่ ระชุม

เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ประโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑
(ในพื้นที่อําเภอหาดใหญบ างสวน) และบริเวณหมายเลข
๒.๒ (ในพื้ น ที่ อํ า เภอจะนะบางส ว น) เป น ที่ ดิ น ประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๓ ขอเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ผังเดิม ไดกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ไว ๔ บริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๔.๑, ๔.๒,
๔.๓ และ ๔.๔

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๑) บริ เวณหมายเลข ๔.๑ กํ าหนดไว บริ เวณด านเหนื อของอํ าเภอระโนด
(ตําบลแดนสงวน/ตําบลบานใหม/ตําบลตะเครียะ/ตําบลทาบอน/ตําบลบานขาวบางสวน)
๒) บริเวณหมายเลข ๔.๒ กําหนดไวบริเวณดานเหนือของอําเภอรัตภูมิ
(ตําบลควนโส/ตําบลควนรู/ตําบลคูหาใต)
๓) บริเวณหมายเลข ๔.๓ กําหนดไวบ ริเวณอํ า เภอคลองหอยโขง ตําบล
คลองหอยโขง/ตําบลโคกมวง/ตําบลคลองหลา)
๔) บริเวณหมายเลข ๔.๔ กําหนดไวบริเวณรอยตอระหวางอําเภอจะนะ
และอําเภอนาทวี (ตําบลคู/ตําบลขุนตัดหวาย/ตําบลหมอศรี)
ผังปรับปรุง
๑) ไดเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
(สี ขาวมีกรอบและเส นทแยงสี เขียว) เป นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
จํานวน ๓ บริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข ๒.๑, ๒.๔ และบริเวณหมายเลข ๒.๖
๒) ได เปลี่ ยนแปลงการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จํ านวน ๒ บริ เวณ ได แ ก บริ เ วณหมายเลข ๑.๑ (ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนระโนด)
และบริเวณหมายเลข ๑.๘ (ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ)
เหตุผลในการขอแกไข พื้นที่ในบริเวณอําเภอระโนด ไดแก ตําบลทาบอน
ตําบลบานใหม อยูในเขตผังเมืองรวมชุมชนระโนด และบริเวณอําเภอคลองหอยโขง
ไดแก ตําบลคลองหอยโขง ตําบลโคกมวง และตําบลคลองหลา อยูในเขตผังเมืองรวม
เมืองหาดใหญ จึงเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให เ ปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดล อม
เพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข ผังเดิมไดกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม
เพื่อการทองเที่ยว จํานวน ๘ บริเวณ ในเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพั นธุสั ตวป า และเขตห ามล าสั ตวป า ดังนั้น ในการปรับ ปรุ งผั ง จึ ง ได
กําหนดพื้นที่ที่เปนปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา

อางอิง
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เรื่อง/มติ
ตามกฎหมายของปาไมที่ถูกตอง โดยเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม ตามกฎกระทรวงปาสงวนแหงชาติ ในทองที่จังหวัดสงขลา
จํ า นวน ๓๙ ป า ได แ ก ๑. ป า ควนขี้ แ รต ๒. ป า ควนทั บ ช า ง ๓. ป า เขาขวาง
ป าเขาวองพริ ก และปาควนเทศ ๔. ปาเขาวังพา ๕. ปาเขารังเกียจ ป าเขาสั ก
ปาเขาสูง และปาควนแกว๖. ปาควนสระ ๗. ปาเขากรวด ๘. ปาควนลัง ๙. ปาควนหินพัง
๑๐. ปาควนดินแดง ปาควนพัง ปาควนหัวแหวน และปาควนจอมแห ๑๑. ปาควนเคียม
๑๒. ป า ควนจํ า ศี ล ๑๓. ป า ควนเขาจั น ทร ๑๔. ป า ควนเลี ย บ๑๕. ป า กราด
๑๖. ปาควนทับชาง ๑๗. ปาเขารังเกียรติ ป าเขาสัก ปาเขาสูง และปาควนแกว
๑๘. ป าควนพน 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 ปาเขาน้ําคาง และปาควนสอเหรง
๒๗. ปาแมพรุ ปาเทือกเขาไฟไหม และปาคลองกั่ว ๒๘. ปาทุงเคียม (ปาควนเคียม
เปลี่ ย นชื่ อ ป า ) ๒๙. ป า ควนหิ น เภา ๓๐. ป า คลองลาป ง ๓๑. ป า ควนเหรง
ป า ควนหนองหยี และป าควนหั ว แหวน ๓๒. ป าทุ งเปราะ และป าควนดิ น สอ
๓๓. ปาควนหินผุด และปาควนเขาแกว ๓๔. ปาเทือกเขาแกว ปาคลองเขาลอน
และปาคลองปลอม ๓๕. ปาเทือกเขาโตะเทพ และปาควนหินลับ ๓๖. ปาเกาะ
เหลาะหนัง ๓๗. ปาควนนายเสน ปาควนเหม็ดชุน ปาควนแมเขานา ปาควนลูกหมี
และป า ควนปาหรั ง ๓๘. ป าควนเขาจั นทร ๓๙. ป า ควนเขาวั ง ป า คลองต อ
และปาเทือกเขาแกวรวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๓๖,๓๑๓ ไร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการการใชประโยชนที่ดิน ประเภทอนุรักษสภาพแวดลอม
เพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว) เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให เปลี่ ยนแปลงการการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภท
อนุ รั กษ สภาพแวดล อมเพื่ อการท องเที่ ยว (สี เขี ยวมี กรอบ
และเส น ทแยงสี ข าว) เป น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ ป า ไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๖ เปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแกไข
ผังเดิม ผังเดิมกําหนดที่ดินประเภทนี้ไว ๑ บริเวณ คือ กําหนดไวโดยรอบ
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลั งสิ น ค าของอําเภอจะนะ ในผั งฉบั บ ปรั บ ปรุง
ไดยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ในพื้นที่อําเภอจะนะ ดังนั้น จึงได
ยกเลิกที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการฯ ดวยเชนกัน โดยมีพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออน) จํานวน ๗๖๕ ไร
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๖ เปนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
บริเวณหมายเลข ๖ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๑.๖ ขอปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
ใหสอดคลองกับ ขอเท็จจริงในปจจุ บัน พื้นที่ปาทุกประเภท/เขตหามลาสัตวป า/
อุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา ในจังหวัดสงขลา
เหตุผลในการขอแกไข ปรับแนวเขตปาไมทุกประเภทที่มีเงื่อนไขตามกฎหมาย
ปาไม ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให ป รับ ปรุงที่ดินประเภทอนุรั กษป าไม (สี เขีย วออนมีเส นทแยงสี ข าว)
ให ส อดคล องกั บข อเท็ จจริ งในป จจุบั น พื้นที่ป าทุกประเภท/เขตห ามล าสั ตว ป า/
อุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา ในจังหวัดสงขลา
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหปรับปรุงที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
มีเ สนทแยงสีขาว) ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
พื้นที่ปาทุกประเภท/เขตหามลาสัตวปา/อุทยานแหงชาติ/
เขตรักษาพันธุสัตวปาในจังหวัดสงขลา ตามที่เสนอ

๑.๗ ขอเพิ่มการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๔.๓

อางอิง
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในการขอแก ไ ข เนื่องจากพื้น ที่ข องทะเลสาบสงขลาเป น พื้ น ที่
ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศเพื่อตองการอนุรักษสภาพแวดลอมพื้นที่บริเวณนี้
ใหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนตอไป
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีฟา) บริเวณหมายเลข ๔.๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๔.๓ ตามที่เสนอ

๑.๘ ขอเพิ่มที่ดินประเภทชุมชน ๑ บริเวณ ในทองที่ ๔ ตําบล ประกอบดวย
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
เหตุผลในการขอแกไข เปนนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดสงขลา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ นชอบให เพิ่ มที่ ดิ นประเภทชุ มชน ๑ บริ เวณ ในท องที่ ๔ ตํ าบล ประกอบด วย
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบลปาดังเบซาร อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให เ พิ่ ม บริ เ วณที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ๑ บริ เ วณ
ในทองที่ ๔ ตําบล อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบดวย
ตํ าบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแต ว และตํ าบล
ปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ การขอยกเลิ กบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ โดยกําหนด
เปนขอหาม ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
เหตุผลในการขอแกไข
๑) กําหนดเปนขอหามเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบ
รุนแรง เชน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท
๒) กําหนดเปนขอห ามการประกอบอุตสาหกรรมที่ไมมีระบบวิธีการ
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 149 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชีทายกฎกระทรวงฯ
และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ประเภท คือ
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯโดยปรั บบัญชี
ทายกฎกระทรวงฯ และกําหนดเปนขอหามในขอกําหนดการใช
ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ

ประเด็ นที่ ๓ การขอแก ไขข อกํ าหนดการใช ประโยชน ที่ ดิ น จํ านวน ๑๖
ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ขอเพิ่มขอหามในการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากขอกําหนดเดิม
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่กําหนดตามวรรคแรก
ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
๑) การใชประโยชนที่ดินที่กอสรางไมใชอาคารสูง
๒) การใชประโยชนที่ดินใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต”
เปนขอกําหนดใหม ดังนี้
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหดําเนินการหรือประกอบ
กิจการไดในอาคาร ที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ”
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อไมตองการใหเกิดความหนาแนนของประชากร
หรือการใชพื้นที่ที่มีขนาดใหญในการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่เปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มขอหามการใชประโยชนที่ดินเพื่ อกิจการอื่นในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มขอหามการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓.๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหาม ชนิด/ประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยมีขอกําหนด ดังนี้
ขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด
และจําพวกที่กําหนดไวใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้และโรงงาน
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
ขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๘ หามใชประโยชน ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้”
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอีย ด 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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘
๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย ในการดํ า เนิ น งาน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอีย ดดั ง นี้
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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
เหตุผลในการขอแกไข
๑) เพื่อตองการห ามประกอบกิจการโรงงานลํ าดับ ที่ ๘๘ ให สามารถ
ดําเนินการไดในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
ซึ่งเปนการสนับสนุนใหประชาชน และผูประกอบการไดใชพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟา

อางอิง
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เรื่อง/มติ
และให ส ามารถดํ า เนิ น การได ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคใต จั ง หวั ด สงขลาที่ ไ ดมี
การกําหนดเปนเขตอุตสาหกรรมไวแลว
๒) จากความเห็ น ที่ แตกต า งกั น มากในประเด็ น ของการก อ สร างหรื อ
ประกอบกิ จ การประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ทั้ ง จากกลุ ม อนุ รั ก ษ
และกลุ ม อุ ตสาหกรรม จึ งเป น เหตุ ผ ลให มี การนํ าประเภทและชนิ ดของโรงงาน
อุตสาหกรรมมาเขียนใหเห็นความชัดเจนไวในขอกําหนดแทนเพื่อลดความขัดแยงใน
ทุกภาคสวนของพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๓ ขอปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามประเภทและชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยมีขอกําหนด ดังนี้
ขอกําหนดเดิม
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห า มใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การตามที่ กํ า หนด
ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานบางประเภท
ชนิ ด และจํ า พวกที่ กํ า หนดไว ใ ห ดํ า เนิ น การได ต ามบั ญ ชี ท า ยกฎกระทรวงนี้
และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”
ขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้”
๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภั ย ในการดํ า เนิน งาน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มี ร ายละเอี ย ดดังนี้
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) โรงงานประเภทอื่น นอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่ง ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน

อางอิง
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข ด ว ยกระทรวงพลั ง งานได มี น โยบายส ง เสริ ม
การผลิตไฟฟาจากพลั งงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคาและการผลิตพลั ง งาน
ไฟฟาจากพลังงานลมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มขอหามประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ในที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ตามที่ เสนอ
โดยใหยกเลิกขอกําหนดหามตั้งโรงงานลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน เนื่องจากเปนความจําเปนของประเทศ

๓.๔ ขอปรั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนด เรื่ อ ง คลั ง น้ํ า มั น สถานที่ เ ก็ บ น้ํ า มั น
และคลังกาซปโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยมีขอกําหนด ดังนี้
ขอกําหนดเดิม
“(๒) สถานที่ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียม
เหลวและก า ซธรรมชาติ เ พื่ อ จํ า หน า ยที่ ต อ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”
“(๓) สถานที่บรรจุ กาซ สถานที่เก็บกาซ และห องบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิ ง แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริ การ
รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ”
ขอกําหนดใหม ดังนี้
“(๕) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”
(๖) คลังกาซปโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทหองบรรจุ และสถานที่เก็บ
รักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง
เหตุผลในการขอแกไข ปรั บ ขอความให สอดคล องกับกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนด เรื่อง คลังน้ํามัน สถานที่เก็บน้ํามัน และคลังกาซ
ปโตรเลียมเหลว ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(สีเขียว) ทั้งนี้ ใหประสานกองนิติการเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง กอนนําเสนอ
ตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม

เห็น ชอบใหปรั บปรุ งขอกํา หนด เรื่ อง คลังน้ํา มัน สถานที่
เก็บน้ํา มัน และคลังกาซปโ ตรเลียมเหลว ในที่ดิ นประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๕ ขอปรับปรุงขอกําหนด เรื่อง การเลี้ยงสัตว ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอกําหนดเดิม
“(๔) เลี้ ยงมา โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ ห าน เปด ไก งู จระเข หรื อ
สัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพื่อการคา”
ขอกําหนดใหม ดังนี้
(๗) เลี้ยงงู จระเข หรือสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง
สัตวปาเพื่อการคา
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บางสวน
ยังคงเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งสภาพปจจุบันมีประชาชนที่ป ระกอบ
อาชีพเพื่อการเลี้ยงสัตว ไดแก มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก จึงควร
ยกเวนการเลี้ยงสัตวตามชนิดดังกลาวในที่ดินประเภทชุมชน และหามสัตว เลี้ยง
ที่เปนอันตราย คือ เลี้ยงงู และจระเข
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบปรับปรุงขอกําหนด เรื่อง การเลี้ยงสัตว ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบปรั บปรุ งข อกํ าหนด เรื่ อง การเลี้ ยงสั ตว ในที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๖ ขอเพิ่มขอห ามเกี่ย วกับการกําจั ดวั ตถุอันตราย ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)
ขอกําหนดใหม
“(๙) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย”
เหตุ ผ ลในการขอแก ไ ข ต อ งการห า มการกํ า จั ด วั ต ถุ อั น ตรายในที่ ดิ น
ประเภทชุมชน เนื่องจากสงผลตอสุขลักษณะชีวิตและอนามัยของประชาชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มขอหามเกี่ยวกับการกําจัดวัตถุอันตราย ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ทั้ งนี้ ให ประสานกองนิ ติ การเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งอี ก ครั้ ง ก อ นนํ า เสนอ
ตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาตอไป

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเพิ่มขอหามเกี่ยวกับการกําจัดวัตถุอันตรายในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

๓.๗ ขอยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อผอนปรนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ดังกลาว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรม
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๘ ขอยกเลิ กข อห ามเกี่ ยวกับไซโลเก็บผลิ ตผลทางการเกษตร ในที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อเปนการผอนปรนใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเกษตร ไซโลเก็บผลิตผลทางเกษตร ใหสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ชุมชน
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิจารณาดานผังเมื อง มีความเห็นสอดคล องกั น
คือ เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ ห า มเกี่ยวกับไซโลเก็ บผลิ ตผลทางการเกษตร ในที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิกขอหามเกี่ยวกับไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๓.๙ ขอยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมทางหลวงแผนดิน ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
เหตุผลในการขอแกไข มีกฎหมายตามพระราชบัญญัติค วบคุมอาคาร
(กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. ๒๕๔๓) ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับที่เวนวางสําหรับ
แนวเขตทางไวแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ด สงขลา กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมทางหลวงแผนดิน ในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมทางหลวงแผ นดิน
ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ

๓.๑๐ ขอยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ํา ลําคลอง ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) โดยมีขอกําหนด ดังนี้
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
ขอกําหนดเดิม
“การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะใหมี
ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ไม น อ ยกว า ๖ เมตร เว น แต เ ป น การก อ สร า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ํ า หรื อ
การสาธารณูปโภค”
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ขอกําหนดเดิม
“การใชป ระโยชนที่ดินริ มฝ งแม น้ํ า ลํ าคลอง หรือแหล งน้ําสาธารณะ
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ ไมนอยกวา ๑๐ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ํา
หรือการสาธารณูปโภค”
เหตุผลในการขอแกไข
๑. เนื่องจากในจังหวัดสงขลามีแมน้ําและลําคลองสาธารณะเปนจํานวนมาก
จึงสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน
๒. ไดมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕
พ.ศ. ๒๕๔๓) เกี่ยวกับการกําหนดที่เวนวางสําหรับการใชประโยชนที่ดิน ริ มฝ ง
แมน้ํา ลําคลองไวแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ําลําคลอง ในที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหยกเลิกการกําหนดที่เวนวางริมฝงแมน้ํา ลําคลอง
ในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน

อางอิง
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เรื่อง/มติ
มีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) ตามที่เสนอ
๓.๑๑ ขอยกเลิ กขอกําหนดที่ดิน อุตสาหกรรมและคลั งสิ น คา (สี มวง)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สี ขาว) และที่ดินประเภทที่โล งเพื่อนันทนาการและการรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล อม
(สีเขียวออน)
เหตุผลในการขอแกไข ไดมีการปรับการใชป ระโยชน ที่ดินจากผั งเดิ ม
ที่กําหนดการใชประโยชนที่ดินไว จํานวน ๘ ประเภท ผังฉบับปรับปรุงเหลือการกําหนด
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ประเภท
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว)
และที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
(สีเขียวออน)
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให ย กเลิ ก ข อ กํ า หนดที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลั งสิ นค า (สี ม วง) ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส นทแยงสี เขี ยว) ที่ ดิ น
ประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว (สีเขียวมีกรอบ
และเส นทแยงสี ขาว) และที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพื่ อนั นทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ตามที่เสนอ

๓.๑๒ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
ขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน
เทานั้น”
ขอกําหนดใหม ดังนี้
“เขตปฏิรูปที่ดินที่อยูในที่ดินประเภทนี้ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
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เหตุผลในการขอแกไข ปรับใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกํา หนดที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํ า หนดที่ ดิ น ประเภทปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่ อ เกษตรกรรมในที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๓ ขอเพิ่มขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในการขอแกไข ตองการควบคุมความหนาแนนของการใชประโยชน
ที่ดินในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยตองการใหกิจการการอยูอาศัย
ประเภทห องชุด อาคารชุดดังกล าวควรเกิดขึ้นในที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู )
ทีไ่ ดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหเพิ่มขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเพิ่มขอหามเกี่ยวกับการอยูอาศัยประเภทหองชุด
อาคารชุดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
๓.๑๔ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขีย วออน
มีเสนทแยงสีขาว)
ขอกําหนดเดิม
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครอง
ดูแลรักษาหรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ําลําธาร และธรรมชาติอื่น ๆ ไวเพื่อความสมดุล
ของระบบนิ เ วศน แ ละสภาพแวดล อ มตามธรรมชาติ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา และการสงเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเทานั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของ
หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มิใชการจั ดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคาร
ไมเกิน ๖ เมตร ขนาดพื้นที่อาคารไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรเทานั้น การวัดความสูง
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ของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดิน ที่กอสรางถึง พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ขอกําหนดใหม ดังนี้
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการสงวนและคุมครอง
ดูแลรั กษาหรื อบํ ารุ ง ป าไม สั ตวปา ตนน้ํ าลํ าธาร และทรัพยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม การสงวนและคุมครองสัตวปา
และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมแห งชาติ เทานั้น ที่ดินประเภทนี้
ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และที่ดินตามวรรคนี้ หามใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๒) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๓) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(๔) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(๕) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม
เหตุผลในการขอแกไข เพื่อใหเปนการอยูอาศัย เกษตรกรรม หรือเกี่ยวของ
กับเกษตรกรรม
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ ป รึ กษาผั งเมื องรวมจั งหวั ดสงขลา กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบใหปรั บปรุ งขอ กํา หนดที่ดินประเภทอนุรั ก ษ ป า ไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๓.๑๕ ขอปรับปรุงขอกําหนดที่ดิน ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) ดังนี้
ขอกําหนดเดิม
“ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง
ใหใชประโยชนที่ดิน เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเกี่ยวข องกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมการประมงหรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
ขอกําหนดใหม ดังนี้
“ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อมหรื อเกี่ ยวข องกั บการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม
ทาเรือเพื่อการทองเที่ยว การประมง สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น”
เหตุผ ลในการขอแก ไ ข เนื่ องจากในบริ เวณพื้น ที่ ที่ กํ าหนดให เป น ที่ ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรั กษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง บริเวณดังกลาว
อาจมีการกอสรางสถาบันราชการและทาเรือ โดยเฉพาะทาเรือเพื่อการทองเที่ยว
ซึ่งมีความจําเปนตอการใชพื้นที่นั้น

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็ นชอบให ป รั บ ปรุ ง ข อ กํา หนดที่ ดิน ประเภทที่โ ล ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา)
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) ตามที่เสนอ
๓.๑๖ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนทรัพยสินเพื่อประโยชนในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใชอยูแลว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคลองกัน)
คณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง มีความเห็นสอดคลองกัน
คือ เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง ตามที่เสนอ
11.

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ
ผั งเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ เปน ผั งพื้น ที่เป ดใหม คณะรัฐมนตรี มี ม ติ
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใหนําผังเมืองรวมจังหวัดหนองคายมาปรับปรุงใหม
เนื่องจากมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬซึ่งการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองจะเปน
รูปแบบใหม ดําเนินการโดยสํานักผังประเทศและผังภาค สํานักงานโยธาธิการ
และผั งเมืองจั งหวัดบึงกาฬ ร ว มกับองคการบริห ารสวนจังหวัดบึงกาฬ มี พื้น ที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัดประมาณ ๔,๓๐๕.๗๕๖ ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
เปน ๘ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภออําเภอเซกา อําเภอโซพิสัย อําเภอ
บุงคลา อําเภอบึงโขงหลง อําเภอปากคาด อําเภอพรสวรรค และอําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม
เห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะที่ปรึ กษาผังเมืองรวมจั งหวัดบึ งกาฬ เสนอ โดยใหนํา
ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะของคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป ตามที่เสนอ

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.11
หนา 184 - 186
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12.

เรื่อง/มติ

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ 4/๒๕๕8
ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 27 มี.ค. ๕8
จังหวัดหนองคายรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่วางผั ง วาระที่ ๓.1.12
ครอบคลุ มทั้งจังหวัด ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๘๙๑,๕๘๓ ไร จังหวัด หนา 186 - 188
หนองคาย แบ งการปกครองออกเป น ๙ อําเภอ ๖๒ ตํา บล ๖๘๗ หมูบ าน ๙
เทศบาลตําบล ๖๐ องคการบริหารสวนตําบล และ ๑ องคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. บริเวณริมแมน้ําโขงจะพบปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง ซึ่งกอใหเกิดตลิ่งพัง
ทําใหเสียพื้นดินไปเปนจํานวนมากตอป และในอนาคตอาจสงผลกระทบตอระบบ
คมนาคมที่อยูในบริเวณดังกลาว จึงอยากใหมีมาตรการในการปองกันน้ํากัดเซาะดวย
๒. การกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ควรจะตอง
อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมน้ําไมทวมขัง รวมทั้งจะตองมีระบบที่สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ไดทั้งภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดกับจังหวัดดวยกัน
๓. การกําหนดพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน และขอกําหนดตาง ๆ ควรจะตอง
ใหสอดคลองกับนโยบายเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม

13.

อางอิง

เห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมื อง
คณะที่ปรึ กษาผังเมื องรวมจั งหวั ดหนองคาย เสนอ โดยใหนํ า
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุง
แกไข แลวใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปนผังพื้นที่เปดใหม มีพื้นที่
วางผั ง ประมาณ ๔๒.๔๓ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ ๒๖,๕๒๑.๒๔ ไร
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลสีคิ้วทั้งหมด และพื้นที่บางสวนของตําบลสีคิ้ว
ตําบลกุดนอย และตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางผั ง
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลํ าดับ ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการพิจ ารณาด านผั ง เมื อ ง
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 ป ด ประกาศแผนที่ แ ละผั ง ระหว า งวั น ที่ ๒๕ ธ.ค. 25๔๙ ๘ ม.ค. 25๕๐ ประชุ มคณะที่ปรึ กษาผั งเมืองรวมเมืองสี คิ้ว วันที่ ๑๙ ก.ค. 25๕๖
และประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง วันที่ ๒๔ พ.ย. 25๕๗

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ ๓.1.13
หนา 188 - 191
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เรื่อง/มติ
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ไมควรปรับเพิ่มการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
(สี เ หลื อ ง) บริ เ วณหมายเลข ๑.๑๒ ด า นใต ข องทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒
(ถนนมิ ต รภาพ) เนื่ อ งจากไม ค วรส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนเกาะตั ว ไปตามแนวถนน
เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งควรมีการใชประโยชนที่ดินใหเต็มพื้ นที่บริเวณดานเหนือ
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) กอน แลวจึงคอยมาพิจารณา
เพิ่มเติมในพื้นที่ดานใตหรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอไป
๒. ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
บริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ควรกําหนดระยะเวนวางจากแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๐๑ (ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิสายเกา) เปนระยะ ๑๐๐ เมตร ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของถนน
ในอนาคต และเพิ่ ม ความปลอดภั ย เช น เดี ย วกั บ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๓ ที่ไดกําหนดไว
๓. เนื่ อ งจากในผั ง เมื อ งรวมเมื อ งสี คิ้ ว มี โ รงงานผลิ ต กระแสไฟฟ า
จากพลังงานชีวภาพ ดังนั้น จึงเห็น ควรเพิ่มโรงงานลําดับที่ ๘๘ โรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาชีวภาพดวย รวมทั้งโรงงานลํ าดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสี ยรวม
และลําดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ดวย เพื่อรองรับขยะจากโรงงานตาง ๆ
๔. ในอนาคตเมื่อมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว ควรใหมีการวางผั ง
ใหครอบคลุมทั้งอํา เภอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางการใชประโยชน ที่ ดิน
ในพื้นที่ตาง ๆ
มติที่ประชุม

เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามมติ
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด า นผั ง เมื อ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาด า นผั ง เมื อ งของกรมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว โดยให
ดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การปรั บเพิ่มการใชประโยชนที่ดิน ประเภทที่อยูอ าศั ย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ดานใตของ
ทางหลวงแผนดิ นหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) โดยให ปรั บ
ขอบเขตของพื้ นที่ การใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทที่ อยู อาศัย
หนาแน นน อย (สี เหลื อง) ดั งกล าว ให อยู ภายในด านเหนื อ
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒. ใหกําหนดระยะเวนวางจากแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข
๒๐๑ (ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิสายเกา ) เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๓. เพิ่มโรงงานลําดับที่ ๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาชีวภาพ
ดวย รวมทั้งโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของ
เสียรวมและลําดับที่ ๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกั บ
การคั ด แยกหรื อ ฝ ง กลบสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
ที่ มี ลั กษณะและคุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนดไว ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

14.

เรื่อง ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ผั งเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับ ปรุงครั้ งที่ ๒) ไดประกาศใชบังคับ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ สิ้นสุดระยะเวลา
การบังคับใช ๕ ป เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๑ ป ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใชเมื่อวันที่
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพื้นที่ประมาณ ๘๘.๘๔ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางขวัญ
ตําบลทาไข ตําบลวังตะเคียน ตําบลบานใหม ตําบลคลองจุกกระเฌอ ตําบลหนาเมือง
ตํ า บลบางไผ ตํ า บลโสธร ตํ า บลบางตี น เป ด ตํ า บลบางกะไห ตํ า บลบางพระ
และตําบลคลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไดผานขั้นตอน
การพิจารณาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองดังกลาว ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับแลว
ผั งเมื องรวมเมื องฉะเชิ งเทรา (ปรั บปรุ งครั้ งที่ ๓) ได ผ านที่ ประชุ มคณะ
ที่ ปรึ กษาผั ง เมื อ งรวมเมื อ งฉะเชิ ง เทรา เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และประชุม คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
จากการตรวจสอบบัญชีอุตสาหกรรม แนบทายกฎกระทรวง ยังมีขอมูล
ที่ ไ ม เ ป น ป จ จุ บั น เนื่ อ งจากมี โ รงงานประมาณร อ ยละ ๔๐ ที่ อ ยู ใ นผั ง ไม ไ ด อ ยู
ในบัญชีอุตสาหกรรมนี้ และมีโรงงานถึง ๔๖ ประเภทหรือชนิด ที่มีการประกอบ
กิจการอยูแลวและไมไดกําหนดลงในบัญชีอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเปนโรงงานที่เปนยุทธศาสตร
ของจั งหวั ด เช น โรงงานที่ ผลิ ตชิ้ นส วนยานยนต โรงงานที่ เกี่ ยวกั บ บรรจุ ภั ณฑ
โรงงานอุตสาหกรรมบริการอีกหลายประเภทจึงอยากใหปรับบัญชีอุตสาหกรรมแนบทาย
กฎกระทรวงฯ ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตดวย
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหนําผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
กลับไปใหคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผังเมือง และขอมูลจากทางทองถิ่นไปพิจารณาดวย
แลวใหนํามาเสนอคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งตอไป

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วาระที่ 3.1.1
หนา 8 - 10

- 163 ลําดับที่

เรื่อง/มติ

15.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
ผั งเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ไดดําเนินการตามขั้น ตอน
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอางทอง มีพื้ นที่ประมาณ ๒๑๙.๔ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปน
๑๓๗,๑๒๕ ไร ครอบคลุ มพื้ นที่ ๑๕ ตํ าบล ได แก ตํ าบลรํ ามะสั ก ตํ า บลทางพระ
ตําบลโคกพุทรา ตําบลอางแกว ตําบลบางเจ าฉา ตําบลองครักษ ตําบลบางระกํ า
ตําบลอินทประมูล ตําบลบางพลับ ตําบลหนองแมไก ตําบลคําหยาด ตําบลโพธิ์รังนก
ตําบลบอแร ตําบลสามงาม และตําบลยางชาย
มติที่ประชุม

16.

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วาระที่ 3.1.2
หนา 10 - 13

เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผั งเมื อง และคณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องรวมเมื องโพธิ์ ทอง
เสนอโดยให กองนิ ติ การตรวจสอบแก ไขข อกํ าหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ ใหถูกตองตามหลักการ และตามที่
คณะกรรมการผังเมืองไดใหขอเสนอแนะไว แลวจึงดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ผั งเมื องรวมชุ มชนหนองฉาง จั งหวั ดอุ ทั ยธานี เป น ผั งพื้ น ที่ เป ดใหม
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี รวมกับเทศบาล
ตําบลหนองฉาง องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง องคการบริหารสวนตําบล
อุทัยเกา องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง
และองคการบริ หารสว นตํา บลหนองนางนวล ไดดํา เนิน การวางและจัด ทํ า ผัง
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตแหละขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่ อให เกิ ดประโยชน และบรรลุ วัตถุ ประสงค ของการวางผั งกั บชุมชน
โดยรอบผั งเมืองรวม ถาหากในอนาคตมี การปรั บปรุ งผั ง ควรกําหนดขอบเขตผั ง
ให ครอบคลุ มพื้นที่ของตําบลที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อจะไดรับประโยชนจากแผน
การพัฒนาตาง ๆ และแผนการใชประโยชนที่ดินอยางครบถวน
2. ในทางด านทิ ศตะวั นออกที่ ไ ด กํ า หนดให มี ก ารทํ า ถนนวงแหวน
ควรจะตองควบคุมระดับถนนใหดี ไมเชนนั้นอาจทําใหเกิดน้ําทวมได
3. มีขอสังเกตเรื่องขนาดของถนนผังเมืองที่กําหนดไว อาจจะเปนปญหา
กับกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทได เนื่องจากขนาดของเขตทางไมเทากัน
เมื่อเวลามาบรรจบกันอาจทําใหเกิดปญหาคอขวดได
4. ขอใหตรวจสอบเรื่องขอกําหนดในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
นอย (สีเหลือง) วามีการหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมแลวหรือไม
หากไม ได กํ าหนด ขอให กํ าหนดไว ด วย เนื่ อ งจากจะทํ า ให ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การกําหนดการใชประโยชนที่ดินดังกลาว

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.1
หนา 12 - 14

- 164 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยใหนํา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุง
แก ไข แล วให สํ านั กผั งเมื องรวมและกองนิ ติ การ ตรวจสอบ
ความถู กต องอี กครั้ ง แล วจึ งดํ าเนิ นการตามขั้ นตอน
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

17.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนหนองสระ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เป น ผั ง พื้ น ที่ เ ป ด ใหม
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี รวมกับ เทศบาล
ตํ า บลหนองสระครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของเทศบาลตํ า บลหนองสระ มี พื้ น ที่
ประมาณ ๑๘.๔๐ ตารางกิโลเมตรไดดําเนิ นการวางและจัดทําผั งตามขั้น ตอน
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของเทศบาลตําบลหนองสระ มีพื้นที่ประมาณ 18.40 ตารางกิโลเมตร
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตแหละขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอกําหนดขอหามเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ในที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู อ าศั ย หนาแน น น อ ย (สี เ หลื อ ง) ดั ง นั้ น หากไม ไ ด มี ก ารกํ า หนด
ควรกําหนดไวใหถูกตอง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
มติที่ประชุม
เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยใหนํา
ข อสั งเกตและข อเสนอแนะของคณะกรรมการผั งเมื องไป
ปรั บปรุ งแก ไข แล วให สํ านั กผั งเมื องรวมและกองนิ ติ การ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งแลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.2
หนา 14 - 16

18.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี
ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปนผังพื้นที่เปดใหม
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี รวมกับเทศบาล
ตําบลหนองขาหยางและองคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของเทศบาลตําบลหนองขาหยาง และพื้นที่บางสวนขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองขาหยาง มีพื้นที่วางผังทั้งหมด ๒๘.๙๙ ตารางกิโลเมตร ไดดําเนินการวาง
และจัดทําผังตามขั้นตอนของพระราชบั ญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดย
ลํ าดับ ผั งเมืองรวมชุมชนหนองขาหยางตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง
หางจากตัวเมืองอุทัยธานี ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผั งเมื องรวมที่ เป ดพื้ น ที่ ใหม ทั้ งหมดที่ กํ าลั งดํ าเนิ นการ ควรจะมี
การกําหนดระบบโครงขายระบายน้ําควบคูไปกับระบบโครงขายคมนาคม รวมทั้งใหมี
ระบบระบายน้ําเสียและขยะดวย เพื่อจะไดควบคุมการกําหนดทิศทางการไหลของน้ํา
ใหเปนระบบจะไดไมเกิดปญหาตามมาในภายหลัง

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.3
หนา 16 - 17

- 165 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
2. ขอกําหนดขอหามเรื่องการจั ดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
ในที่ ดิ น ประเภทที่อยู อาศั ยหนาแน นน อย (สี เหลื อง) นั้น หากไม ได มี การกํ าหนด
ควรกําหนดไวใหถูกตอง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
มติที่ประชุม

19.

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็ นชอบผั งเมื องรวมชุ มชนหนองขาหย าง จั งหวั ดอุ ทั ยธานี
ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด านผั งเมื อง
โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
ไปปรั บปรุ งแก ไข แล วให สํ านั กผั งเมื องรวมและกองนิ ติ การ
ตรวจสอบความถูกต องอีกครั้ ง แลวจึงดําเนินการตามขั้ นตอน
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนวัง กะพี้ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ดํ า เนิ น การ
โดยสํ านักงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดอุ ตรดิตถร วมกั บท องถิ่ นในเขตวางผั ง
ได ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนมาโดยลํ า ดั บ โดยได ผ า นความเห็ น ช อ บ ของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่ องข อกํ าหนดการจั ดสรรที่ ดิ นประเภทที่ อยู อาศั ยหนาแน น น อย
(สี เหลื อง) ควรจะต องห ามเรื่ องการจั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบพาณิ ชยกรรมด ว ย
เนื่องจากกิจกรรมดังกล าวตองใชพื้นที่เปนจํานวนมากและเปนกิจกรรมที่ อาจจะ
รบกวนตอการอยูอาศัย ซึ่งจะผิดวัตถุประสงคของการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ใหเปนที่อยูอาศัย รวมทั้งในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามหลัก
ของการผังเมือง ก็ควรจะตองหามเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยดวย แตหาก
มีเหตุผลและความจําเปนก็อาจจะยกเวนไดจึงขอใหตรวจสอบและแกไขใหถูกตองตอไป
2. ควรจะตองไปปรึกษากับการรถไฟแหงประเทศไทยในภาพรวมกอนดวย
เนื่องจากในบางพื้นที่ที่เปนเขตชุมชนตองการประกอบการเชิงพาณิชย ทั้งนี้ เพื่อจะได
เปนหลักการและแนวทางในการวางผังตอไป รวมทั้งควรตองมีการควบคุมการเจริญเติบโต
ตามแนวถนนเพื่อป องกันการคับคั่งทางดานการจราจรและการขยายการเจริ ญเติ บ โต
ที่จะมาจากทางหลวงแผ นดินหมายเลข ๑๑๗ โดยตองพยายามสร างแรงดึงดูด
ใหประชาชนมาอยูรวมกันเหมือนกับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง และผังเมืองรวม
ชุ ม ชนหนองสระ ของจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เช น การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ระเภทที่ อ ยู อ าศั ย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณใกลศูนยกลางชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ที่ประชุม
เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยให
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมื องไป
ปรั บปรุ งแกไ ข แลวใหสํา นัก ผังเมืองรวมและกองนิติ ก าร
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ ง แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.4
หนา 17 - 20

- 166 ลําดับที่

เรื่อง/มติ

20.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๒.๕ ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลในเมือง องคการบริหารสวนตําบลในเมือง และองคการ
บริหารสวนตําบลคอรุม
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การกําหนดขอหามเรื่องการจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรมนั้น
เห็นดวยแตถาหากจะใหสามารถดําเนินการไดบาง ก็อาจจะเพิ่มเติมขอความวา
“เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่ออยูอาศัย และมีที่ดินไมเกินรอยละ.....
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด” ก็ได
2. เรื่ อ งการเขี ย นข อ กํ า หนด หลั ก การทั่ ว ไปทุ ก ผั ง ควรมี ก ารจั ด ทํ า
ในลักษณะและแนวทางเดียวกัน แตในกรณีที่บางผังมีขอยกเวนเปนกรณีพิเศษ ตองมี
เหตุผลมารองรับวาทําไมถึงตองยกเวนให ทําไมพื้นที่บริเวณอื่นจึงสามารถสร างได
บริเวณนี้ไมสามารถสรางได สําหรับในเรื่องของการกําหนดพื้นที่ตามแนวขนานกับ
ทางรถไฟใหเปนที่ดินประเภทสถานบันราชการฯ (สีน้ําเงิน) นั้น ควรจะตองพิจารณาใหดี
เพราะจะไมสามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นได ประกอบกับบางพื้นที่การรถไฟอาจมี
การให เช าอยู แล วเมื่ อหมดสั ญญา จะให เช าต อหรื อทํ าสั ญญาใหม ไม ได รวมทั้ ง
เรื่องโครงการรถไฟทางคูและรถไฟความเร็วสูง การรถไฟแหงประเทศไทยคงจะตองมี
การเตรียมแผนสําหรับการรองรับการพัฒนาอย างแนนอน ดังนั้น จึงขอใหผูวางผั ง
พิจารณาในรายละเอียดและควรประสานกับการรถไฟแหงประเทศไทยวาหากกําหนด
แนวทางไวเชนนี้ จะมีผลกระทบอะไรบาง
3. การพั ฒ นาตามแนวขนานกั บ ทางรถไฟควรจะต อ งมี ก ารควบคุ ม
ในระดับหนึ่ง หากปลอยใหสามารถทําอะไรไดโดยไมมีการควบคุมก็จะเกิดปญหา
ในเวลาที่ตองการพื้นที่มาพัฒนา
มติที่ประชุม

21.

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.5
หนา 20 - 21

เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยให
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมื อง
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวม และกองนิติการ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
ผั งเมืองรวมชุมชนเกาะเตา จังหวัดสุ ราษฎร ธานีเปน ผังพื้น ที่เปดใหม
ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการ
วางและจั ด ทํ า ผั ง ตามขั้ น ตอนของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
มาโดยลําดับ สําหรับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเตา เปนผังเปดพื้นที่ใหมอยูใ นเขต
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เขตพื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.6หนา
21 - 26

- 167 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เทศบาลตํ า บลเกาะเต า โดยมี ข อบเขตเป น แนวขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๘.๕๑ ตารางกิโลเมตร แบงเปนพื้นที่ใ นทะเลประมาณ ๒๘.๙๗
ตารางกิโลเมตร และพื้นที่บนบกประมาณ ๑๙.๕๔ ตารางกิโลเมตร
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ในเรื่องถนน ไมควรตัดถนนใหมเขาไปในแหลงธรรมชาติ และไมควร
ขยายเขตทางใหใหญขึ้นเพราะจะทําใหมีการนํารถขนาดใหญเขาไปใชในพื้นที่
2. ควรจะควบคุมจํานวนประชากรที่เขามาใชพื้นที่และจํานวนนักทองเที่ยว
วาสามารถเข ามาใช บริ การได เท าไหร ถึ งจะเพี ยงพอ เนื่องจากมี ข อจํ ากั ดในเรื่ อง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการบนเกาะ อีกทั้งควรมีการวางแผนระบบระบายน้ํ า
การบําบัดน้ําเสียเพื่อจะไดกําหนดทิศทางการไหลของน้ําใหชัดเจน
3. เรื่องการอนุรักษ ไมใหมีการบุกรุกปาเขาเพื่อเขาไปทําการปลู กสราง
อาคาร ซึ่ ง ควรจะมี ข อ สั ง เกตของคณะกรรมการเพื่ อ จะมอบให ท างจั ง หวั ด
หรื อหน วยงานที่ เกี่ ย วข องเข าไปบริ หารจั ดการในเรื่ องนี้ นอกจากการป องกั น
และรักษาแล วควรจะตองมีมาตรการอื่นเขามาเสริม เชน มีการทํารั้วเพื่อกั้นไม ให
คนเขาไปบุกรุก และ มีเจาหนาที่คอยดูแลโดยเฉพาะ เพื่อไมใหมีการบุกรุกเพิ่มขึ้น
และจะไดรักษาทรัพยากรไวได
4. ขอเสนอให มี ก ารประเมิ น ผลผั ง เป น ระยะ ๆ เพื่ อ ดู แ นวโน ม ว า
จะมีผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะของพื้น ที่เชิงอนุรัก ษมากหรือ นอ ย
เพียงใด และจะไดปรับรายละเอียดของขอกําหนดตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป
5. เรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาที่มีน้ําเปนตัวชี้วัด เพราะฉะนั้น
ในการออกแบบอาคารตาง ๆ ควรมีรายละเอียดของหลังคาที่สามารถกักเก็บน้ําไว
ใต ดิ น ได เ นื่ อ งจากว า น้ํ า ถื อ เป น ป ญ หาและอุ ป สรรคอย า งมากในการพั ฒ นา
ดังนั้น ผู ประกอบการตองคํานวณดูวาปริมาณน้ํา ฝนที่ตกในแตล ะปมีมากน อ ย
เพียงใดจะสามารถกักเก็บ น้ําไดอยางไรบาง อาจจะมีการออกแบบถังเก็บ น้ํ า ไว
ใตอาคารเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนน้ําหรือการเกิดไฟไหมได
มติที่ประชุม

22.

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็นชอบผั งเมื องรวมชุ มชนเกาะเต า จังหวั ดสุ ราษฎร ธานี
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผั งเมือง
โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
ไปปรับปรุงแกไข แลวใหสํานักผังเมืองรวม และกองนิติการ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ผั งเมื องรวมชุ มชนเกาะแตน จั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี ได ป ระกาศใช บั ง คั บ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ก ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช ๕ ป เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดําเนินการ
วางผังโดยเทศบาลนครเกาะสมุ ย รวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจัง หวัด
สุราษฎรธานี ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

ครัง้ ที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.3.7
หนา 26 - 31
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เรื่อง/มติ
ตั้งอยูทางตอนใตของเกาะสมุยมีพื้นที่ประมาณ ๒๓.๐๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้ นที่ บางส วนของตํ าบลตลิ่ งงาน และเทศบาลนครเกาะสมุ ย กรมโยธาธิ ก าร
และผั งเมืองไดถา ยโอนภารกิจ การวางและจั ดทําผั งเมื องรวม ชุมชนเกาะแตน
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกเทศบาลนครเกาะสมุย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน เปนผูดําเนินการแลว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
เทศบาลนครเกาะสมุย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวมชุมชน
เกาะแตน และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่ อเป นการลดการทํ าลายคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม จึ งเห็ นว าไม ควรให
นั กท องเที่ ยวพั กอาศั ยค างคื นบนเกาะ ส วนเรื่ องความสู งของอาคารควรกํ าหนด
ใหถูกตองและเปนไปตามหลักการผังเมือง และการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค
ควรมีความเหมาะสมกับความตองการของคนในชุมชน
2. ควรกําหนดคํานิยามการวัดระดับความสูงของอาคารเสียใหมโดยใหวัด
ระดับความสูงจากระดับพื้นดินถึงเพดาน
3. ในสวนขยะที่ไมสามารถเผาได จะนําไปกําจัดที่เกาะสมุย จึงเห็นวา
ควรที่จะนําเสนอขอเสนอแนะตาง ๆ และวิธีแกไขปญหาขยะ เพื่อเปนการรองรับ
นักทองเที่ยวในอนาคต
4. ขอใหตรวจสอบกฎหมายอื่นที่ไดมีการกําหนดใหมีการควบคุมการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณแนวชายฝงทะเลดวย โดยเฉพาะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เนื่องจากจะตองปฏิบัติตามดวย หากกฎหมายดังกลาวกําหนดไว
มากกวา ๑๒ เมตร ก็จะทําใหการแกไขที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบไมสามารถ
ดําเนินการได ก็คงตองใชกฎหมายที่มีความเขมขนกวา
5. เพื่อความเหมาะสมควรกําหนดระยะถอยรนจากชายฝงทะเลไวที่ ๑๘ เมตร
ทั้ งนี้ ให จั งหวั ดไปตรวจสอบด วยว า มี กฎหมายอื่ นที่ ได กํ าหนดไว หรื อไม หากมี
การกํ าหนดไว มากกว า ๑๘ เมตร ก็ ให กํ าหนดตามกฎหมายนั้ น หากไม ได กํ าหนด
ก็ใหกําหนดไวที่ ๑๘ เมตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎรธานี
(ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ ๑) ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาดานผังเมือง โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป ดังนี้
๑. ใหกําหนดความสูงไมเกิน ๖ เมตร โดยการวัดระดับความสูง
จากพื้นดินถึงเพดาน

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๒. ให กํ า หนดระยะถอยร น จากชายฝ ง ทะเล ๑๘ เมตร
โดยใหจังหวัดไปตรวจสอบดวยวามีกฎหมายอื่นที่ไดกําหนด
ไวหรือไม หากมีการกําหนดไวมากกวา ๑๘ เมตร ก็ใหกําหนด
ตามกฎหมายนั้น หากไมไดกําหนดก็ใหกําหนดไวที่ ๑๘ เมตร

23.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง จังหวัดลพบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง เปนผังพื้นที่เปดใหม ดําเนินการโดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เขตวางผัง ๑๑๘.๘๙ ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ ๗๔,๓๐๖ ไร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลท า โขลง ทั้ ง หมด
มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๙,๕๖๑ คน ผังเมืองรวมชุมชนทาโขลงไดดําเนินการวาง
และจัดทําผังตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง
จังหวัดลพบุรี โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน
๘ ขอ ไปปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ตอไป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี ไดดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
เรียบรอยแลว
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอใหตรวจสอบขอกําหนดในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) และที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ไมไดหามเรื่อง
การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมและการจัดสรรที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมไว
และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย หนาแนนมาก (สีแดง) ไมมีขอห าม
เรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม โดยหลักการผังเมืองแลว พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัย
ไมควรที่จะใหมีกิจกรรมดังกลาว เนื่องจากอาจกอใหเกิดผลกระทบกับผูอยูอาศัย
ในบริเวณดังกลาวได รวมทั้งในเรื่องการใชประโยชนที่ดินบริเวณริมฝงของแมน้ํา
ลําคลอง ก็ไมไดกําหนดไวในการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากตามหลักการผังเมือง
แล ว ควรจะตองให มีการรั กษาสภาพริมฝง แมน้ํา ลํ าคลองไว แตหากไมกําหนด
ก็ควรแสดงเหตุผลในการไมกําหนดด วย จึงขอใหตรวจสอบและแกไขให เปนไปตาม
หลักการผังเมืองและหลักเกณฑตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป
2. ควรจะกํ า หนดให เ ป น พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า (สี ม ว ง)
เพราะถึงแมไมไดกําหนดไวก็สามารถดําเนินการไดเพราะเปนโรงงานที่เกิดขึ้นกอน
มีประกาศกฎกระทรวงบังคับใช ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง เพียงแตมีผลตางกัน คือ
ปรับปรุงซอมแซมไดแตไมสามารถสรางโรงงานใหมได
มติที่ประชุม
เห็ นชอบผั งเมื องรวมชุ มชนท าโขลง จั งหวั ดลพบุ รี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง เสนอ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 14/๒๕๕8
วันที่ ๒6 พ.ย. 58
วาระที่ 4.3.1
หนา 34 - 36
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เรื่อง/มติ
โดยให นํ า ข อสั งเกตและข อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผั งเมื องไปปรั บปรุ งแก ไข แล วให ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

24.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง จังหวัดพิษณุโลก
ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง เปนผังพื้นที่เปดใหม ดําเนินการโดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่เขตวางผัง ๔๑.๐๓ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๒๕,๖๔๓ ไร ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลปาแดงและพื้นที่บางสวนของ
ตําบลปาแดง ตําบลชาติตระการ และตําบลทาสะแก มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
๘,๑๔๐ คน ผังเมืองรวมชุมชนปาแดง ไดดําเนินการวางและจัดทําผังตามขั้นตอน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรไปตรวจสอบข อ กํ า หนดที่ ดิ น ประเภทต า ง ๆ ว า มี ข อ ขั ด แย ง
ทางปฏิบัติหรือไม เชน ขอหามการเลี้ยงสัตวในระยะ ๑๐๐ เมตร จากริมฝงแมน้ํา
ลําคลอง ควรจะกําหนดชนิด หรือหามเลี้ยงสัตวเพื่อการคา หรือการเลี้ยงสัตว
ที่มีจํานวนจํากัดใหมีความชัดเจน ไมเชนนั้นจะไมสามารถเลี้ยงสัตวจํานวนนอย
หรื อสั ตวประเภทใด ๆ ไดเ ลย รวมทั้งขอกําหนดขอห ามตาง ๆ ให เปนไปตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(สีเขียวออน) ควรที่จะใสขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่เปนของเอกชนไวดวย
ไมควรตัดออกเพื่อปองกันการมีปญหาในภายหลัง
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนป า แดง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนปาแดง เสนอ โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

ครั้งที่ 14/๒๕๕8
วันที่ ๒6 พ.ย. 58
วาระที่ 4.3.2
หนา 36 - 38

25.

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง จังหวัดสตูล
ผังเมืองรวมชุมชนฉลุง เปนผังพื้นที่เปดใหม ดําเนินการโดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล มีพื้นที่ เขตวางผัง ๑๓๑.๘๒ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๘๒,๓๘๗.๕๐ ไร ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลตําบลฉลุง องคการบริหารสวน
ตําบลฉลุง องคการบริหารสวนตําบลบานควน และองคการบริหารสวนตําบลเกตรี
มีจํานวนประชากรในเขตผัง ๓๐๑,๔๖๗ คน ผังเมืองรวมชุมชนฉลุงไดดําเนินการวาง
และจัดทําผังตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
สํ าหรั บการประชุมคณะอนุ กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผั งเมือง
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนฉลุง
จังหวัดสตูล โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน
๗ ขอ ไปปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา

ครั้งที่ 14/๒๕๕8
วันที่ ๒6 พ.ย. 58
วาระที่ 4.3.3
หนา 39 - 42

- 171 ลําดับที่

เรื่อง/มติ

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ตอไปซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ไดดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองเรียบรอยแลว
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อไมใหมีผลกระทบกับทางหลวงแผนดิน ก็ควรจะตองมีการกําหนด
ระยะถอยรนจากริมทางหลวงไว เพื่อปองกันไมมีใหมีสิ่งกอสรางใหมเกิดขึ้น
2. ขอใหตรวจสอบและแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยู อาศัยหนาแน นน อย (สี เหลื อง) และที่ดินประเภทที่ อยู อาศัยหนาแน น
ปานกลาง (สี ส ม) และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
(สี แ ดง) เรื่ อ งข อ ห า มการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ อุ ต สาหกรรม และการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรมเชนเดียวกับผังเมืองรวมชุมชนทาโขลง จังหวัดลพบุรี ใหเปน ไป
ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. หากกําหนดใหสามารถดําเนินการ ไดเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรม
และคลั งสิ นคา (สี มวง) ดังนั้น ในผั งเมืองรวมทุกผั ง ก็ ควรจะต อ งกํ าหนดพื้ น ที่
ดังกล าวให ชัดเจนเพื่อให ทางผู ประกอบการสามารถดําเนินการได ซึ่งป จจุบั น
ทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะสงเสริม ใหรวมกลุมอุตสาหกรรม เพื่อประหยัดตนทุน
การวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีความสะดวก ในการควบคุมอยาง
มีประสิทธิภาพ สําหรับเรื่องนี้ผูประกอบการจากตางชาติคงไมมีปญหา แตตามขอเท็จจริง
จะมีผูประกอบการของคนไทยที่ยังไมมีความพรอมในเรื่องของงบประมาณจํานวน
มาก รวมทั้งมีโรงงานบางประเภทที่ไมสามารถเขาไปอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ได เชน โรงสีขาว โรงงานน้ําตาล หรือโรงงานที่ตอเนื่องจากการเกษตรซึ่งโรงงาน
ประเภทนี้จะตองอยู ในแหลงวัตถุดิบ ดั งนั้นอุตสาหกรรมที่จะเขาไปอยู ในนิ คม
อุตสาหกรรมไดก็จะตองเปนอุตสาหกรรมหนัก
4. ไมควรอนุ ญาตให มีการจั ด สรรที่ดิน เพื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ
เป น จํ า นวน ๑๐๐ แปลง ใจกลางเมื อ งหรื อ ชุ ม ชน จึ ง ต อ งเขี ย นกํ า หนดไว
เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมใหสามารถรองรับไดเทานั้น และไมขัดกับเจตนารมณ
ที่ไดกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทนั้นไว
มติที่ประชุม

26.

เห็ นชอบผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนฉลุ ง จั งหวั ด สตู ล ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนฉลุง เสนอโดยให
นํ าข อสั งเกตและข อเสนอแนะของคณะกรรมการผั งเมื องไป
ปรับปรุงแกไข แลวใหดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดําเนินการโดยสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ ๘๗.๒๒ ตารางกิโลเมตร มีเขตวางผังครอบคลุม
พื้นที่ตําบลจอมบึง ทั้งตําบลประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ แหง คือ

ครั้งที่ 14/๒๕๕8
วันที่ ๒6 พ.ย. 58
วาระที่ 4.3.4
หนา 42 - 44

- 172 ลําดับที่

เรื่อง/มติ
เทศบาลตําบลจอมบึง และองคการบริหารสวนตําบลจอมบึง มีจํานวนประชากร
ในเขตวางผัง ๑๔,๘๐๕ คน ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง ไดดําเนินการวางและจัดทํา
ผังตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยไดกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินแบงออกเปน ๑๐ ประเภท และกําหนดแบงประเภทของถนน ออกเปน
๓ ประเภท ได แ ก ถนนประเภท ก ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร จํ า นวน ๙ สาย
ถนนประเภท ข ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร จํานวน ๘ สาย และถนนประเภท ค
ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร จํานวน ๑ สาย เปนถนนแบบบังคับทั้งหมด และไดกําหนด
ขอกําหนดของการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ เปนไปตามหลักวิชาการของการ
วางผั ง เมื อ ง ทั้ ง นี้ ได นํ า เสนอคณะที่ ป รึ ก ษา ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนจอมบึ ง
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาดานผังเมืองใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง
จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยให นํ า ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการฯ
จํ านวน ๘ ขอ ไปปรั บ ปรุ งแกไข แล ว นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดราชบุรีไดดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมืองเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

เห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามมติ
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด า นผั ง เมื อ ง
กรมโยธาธิ ก ารและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนจอมบึง เสนอโดยใหนํา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแกไขแลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป

อางอิง

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

รายนามคณะผูจัดทํา
1. นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

ผูก ํากับดูแล

2. นายปองพล ทองสมจิตร
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการผังเมือง

ผูตรวจสอบขอมูล

3. น.ส.กนกวรรณ วังจินา
นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ

ผูจัดทําและสรุป
เรียบเรียงขอมูล

4. น.ส.อาจรีย ภักดีสุข
พนักงานบริหารงานทั่วไป

ผูจัดทําและสรุป
เรียบเรียงขอมูล

5. น.ส.นงเยาว เจสา
พนักงานนิติกร

ผูจัดทําเอกสาร

