






คํานํา 

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

ยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ” มาตรา 59 บัญญัติวา “รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ  

ในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่ นคงของรัฐหรือเปนความลับ

ของทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวได

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

ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ 

ที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับคณะกรรมการผังเมือง

เปนคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายดังกลาวขางตน สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  จึงไดรวบรวมมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษา คนควา รวมทั้งเปนคูมือใหกับหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของไดใชประโยชนในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอไป 

สําหรับเอกสารสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเปนเลมที่ 17 

เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

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

โดยเปนขอมูลที่ตอเนื่องจากเอกสารสรุปมติสําคัญของคณะกรรมการผังเมือง เลมที่ 1 – 16 ซึง่ขอมูลเหลานี้ 

จะเปนประโยชนตอสาธารณะ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ จึงดําเนินการ

จัดพิมพเอกสารนี้ขึ้น เพ่ือมุงหวังใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิชาการผังเมือง สวนราชการ

ที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กันยายน 2563 





สารบัญ 

 หนา 

เรื่อง การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔ 
 1. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก จังหวัดนครสวรรค 1 
 2. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนกําแพง จังหวัดสตูล 11 
 3. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 15 
 4. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 19 
 5. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 38 
 6. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒) 43 
 7. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50 
 8. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน   53 
 9. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 57 
 10. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 57 
 11. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน 60 
 12. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ 64 
 13. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 68 
 14. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 69 
 15. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 75 
 16. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 79 
 17. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 84 
 18. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม 97 
 19. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 98 
 20. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 106 
 21. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 121 
 22. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 124 
 23. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดปตตานี (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 129 
 24. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 129 
 25. เร่ือง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 132 
 26. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 134 
 27. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา 140 
 28. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งท่ี ๒) 143 
 29. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา – สบบง - บานทราย จังหวัดพะเยา 145 
 30. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 149 
 31. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 155 
  (สืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งที่ 7/2558) 
 32. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 160 
  (สืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งที่ 9/2558) 
 



สารบัญ 

 หนา 

เรื่อง การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔ (ตอ) 
 33. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 170 
 34. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 172 
 35. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดตาก 173 
 36. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 176 
 37. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 179 
 38. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 192 
 39. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 201 
 40. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 216 
 41. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร 225 
 42. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 227 
 43. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 232 
 44. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 237 
 45. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 245 
 46. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 256 
 47. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 265 
 48. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 304 
 49. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 320 
 50. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 382 
  (สืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งที่ 11/2558) 
 51. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 384 
 52. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 396 
 53. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 476 
 54. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองตาก จังหวัดตาก (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 478 
 55. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 479 
 56. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 486 
 







 

เรื่อง การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๔ 

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

1. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก จังหวัดนครสวรรค  
ผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 

เปนผังเมืองรวมชุมชนพ้ืนที่เปดใหม ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
เปนครั้งแรก โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค รวมกับ
สํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๕๔.๓๑ ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งยังไมมีการบังคับใชเปนกฎกระทรวงผังเมืองรวม ไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดนําราง 
ผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหักไปปดประกาศ ๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง 
ตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เม่ือครบกําหนด
ปรากฏวามีคํารอง จํานวน ๔๐๓ ฉบับ ๓๒๙ ราย ๑๔ เรื่อง โดยแยกเปนคํารอง
ดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๘๙ ฉบับ ๗๖ ราย ๔ เร่ือง และคํารอง 
ดานโครงการการคมนาคมและขนสง จํานวน ๓๑๕ ฉบับ ๒๖๔ ราย ๑๐ เรื่อง ซึ่งได
ผานการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ เม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 4 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย

หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๙ บางสวน เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑๖ ฉบับ ๑๓ ราย ไดแก นางเรือน จั่นผอง และผูรองอ่ืนรวม 
๑๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพราะอนาคตเปนสิ่งไมแนนอน จึงตองมี 
การเตรียมการไวลวงหนาเพ่ือรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการพัฒนา 
ใหเปนอุตสาหกรรม พ้ืนที่ดังกลาวก็ยังคงสามารถทําการเกษตรไดเหมือนเดิม 
และไมกอใหเกิดความเสียหายแตอยางใด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สี เหลือง) บริเวณหมายเลข 
๑.๑๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๙ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 

ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
วันที่ 15 ม.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.3.1 
หนา 36 – 53 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่ องที่  ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ ดิ นประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๓ บางสวน เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางสาวประคอง โพธิ์กลิ่น 
และนายสนม พวงสมบัติ 

เหตุผลในการขอแกไข เพราะอนาคตเปนสิ่ งไมแนนอน จึงตองมี 
การเตรียมการไวลวงหนาเพ่ือรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหากไมไดรับการพัฒนา
ใหเปนอุตสาหกรรม พ้ืนที่ดังกลาวก็ยังคงสามารถทําการเกษตรไดเหมือนเดิม
และไมกอใหเกิดความเสียหายแตอยางใด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคง 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๕.๓ ไว ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ใหยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๓ ไว ตามที ่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑, 
๖.๒, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๕, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๘, ๖.๑๐, ๖.๑๑ และ ๖.๑๒ เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๓๔ ฉบับ ๓๓ ราย ไดแก นายสุรชัย ศิระไพศาล และผูรองอ่ืน 
รวม ๓๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพราะอนาคตเปนสิ่งไมแนนอน จึงตองมี 
การเตรียมการไวลวงหนาเพ่ือรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหากไมไดรับ 
การพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรม พ้ืนที่ดังกลาวก็ยังคงสามารถทําการเกษตรได
เหมือนเดิมและไมกอใหเกิดความเสียหายแตอยางใด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหักฯ คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๕, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๘, ๖.๑๐, 
๖.๑๑ และ ๖.๑๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๕, ๖.๖, ๖.๗, 
๖.๘, ๖.๑๐, ๖.๑๑ และ ๖.๑๒ ไว ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอน ุกรรมการผ ังเม ืองพิจารณาคําร องฯ 
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๔ ขอเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๙ 
บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๓๗ ฉบับ ๓๐ ราย ไดแก บริษัท ดีเอ็มซี เอนเนอรจี จํากัด 
โดยนายประโลม ผองดวง (ผูรับมอบอํานาจ) และผูรองอ่ืน รวม ๓๐ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันที่ดินดังกลาวไมได ใชประโยชน 
เพ่ือการเกษตรกรรมแลว และผูรองไดเชาที่ดินจากเจาของที่ดินเพ่ือกอสราง
โรงงานผลิตและจําหนายไอน้ํา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน 
ในดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก และนําภาษีมา
พัฒนาชุมชน ซึ่งจะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก ใหตามคํารอง 

โดยใหเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินตามคํารอง จากเดิมที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ ๖.๙ บางสวน เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เนื่องจากท่ีดินบริเวณคํารองมีพ้ืนที่ 
ตรงขามกับเขตอุตสาหกรรมเดิมที่กําหนดไวใน ผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 
และทางโรงงานดัชมิลลไดเชาที่ดินจากเจาของที่ดินเพ่ือกอสรางโรงงานผลิต 
และจําหนายไอน้ํา เพ่ือสงใหกับโรงงานดัชมิลลซึ่ งจะสามารถควบคุมพ้ืนที่
อุตสาหกรรมไมใหกระจายตัวงายตอการควบคุมมลพิษและผลกระทบที่จะเกิดกับ
ชุมชนและจะเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนดวย 

คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๙ ไว ตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๖.๙ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนดตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะกรรมการ
พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน 10 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๑ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 

ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๑๙ ฉบับ ๑๘ ราย ไดแก นายทวน หลอดแกว และผูรองอ่ืน 

รวม ๑๘ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยูอาศัย

ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน จะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยู  
มาแตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน 
โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๑ (ตอนที่ ๑ เลียบแมน้ําเจาพระยา) และใหคง 
ถนนโครงการสาย ก ๑ (ตอนท่ี ๒ ถนนทายายลา) ไวตามแผนผังโครงการคมนาคม
และขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบดวยกับคํารองบางสวน โดยยกเลิกถนนโครงการ 
สาย ก ๑ (ตอนที่ ๑ เลียบแมน้ําเจาพระยา) และใหคงถนน
โครงการสาย ก ๑ (ตอนที่ ๒ ถนนทายายลา) ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ต า ม ม ติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาคํ าร องฯ  
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๒ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 
ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๓๗ ฉบับ ๓๔ ราย ไดแก นางเจริญ นาคชม และผูรองอ่ืน 
รวม ๓๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยูอาศัย
ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน จะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยู 
มาแตดั้งเดิมการซื้อที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน โดยยกเลิก
ถนนโครงการสาย ก ๒ ตอนที่ ๒ ถนนเทศบาล ๒ (พระปรางคเหลือง) และใหคงถนน
โครงการสาย ก ๒ ตอนท่ี ๑ ถนนเมืองบน ไว ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบดวยกับคํารองบางสวนโดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ก ๒ ตอนท่ี ๒ ถนนเทศบาล ๒ (พระปรางคเหลือง)  
และใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ตอนท่ี ๑ ถนนเมืองบน 
ไ ว ต ามแผน ผั งแสดง โค ร งก า รคมนาคม และขนส ง  
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๓ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 
ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑๗ ฉบับ ๑๖ ราย ไดแก นายสนม พวงสมบัติ และผูรองอ่ืน 
รวม ๑๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยูอาศัย
ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน จะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยูมา 
แตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการ
สาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม 
และขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
ทีร่างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 พิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๔ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 
ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๔๗ ฉบับ ๓๙ ราย ไดแก นายอนันต มโนสิทธิศักดิ์ 
และผูรองอ่ืน รวม ๓๙ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยู
อาศัยไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดินจะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยู  
มาแตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยยกเลิกถนน
โครงการสาย ก ๔ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร และปรับออกจากแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนดไว  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามคํารอง โดยยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๔ 
ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร และปรับออกจากแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเ มืองรวมชุมชน 
ทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๕ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๕ (ถนนเดิมขยายเขตทาง 
และถนนโครงการกอสรางใหม) ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๕ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายฉัตรชัย ชัยชโลธร และผูรองอ่ืน 
รวม ๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยู
อาศัยไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน จะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยู  
มาแตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการ และผังเมืองและคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน โดยยกเลิก
ถนนโครงการสาย ก ๕ เฉพาะชวงถนนเทศบาล ๕ (บานบน) ถนนเดิมขยายเขตทาง
และใหคงถนนโครงการสาย ก ๕ เฉพาะบริเวณกอสรางใหมไว ตามแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  เห็นชอบดวยกับคํารองบางสวน โดยยกเลิกถนนโครงการ
สาย ก ๕ เฉพาะชวงถนนเทศบาล ๕ (บานบน) ถนนเดิม
ขยายเขตทาง และใหคงถนนโครงการสาย ก ๕ เฉพาะ
บริเวณกอสรางใหมไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๖ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๖ (ถนนกอสรางใหม) ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๗ ราย ไดแก นายสา แสงโพธิ์ และผูรองอ่ืน รวม ๗ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยูอาศัย

ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดินจะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยูมาแตดั้งเดิม 
การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปนเพราะปจจุบัน
ชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน และถนนปจจุบัน
สามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการ
สาย ก ๖ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไว ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม 
และขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๖ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๗ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๑ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 
ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๓๑ ฉบับ ๒๖ ราย ไดแก นางสุชิน โหงจาง และผูรองอ่ืน 
รวม ๒๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการทําใหผูที่อยูอาศัย
ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน จะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยู  
มาแตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๑ 
ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
แตมีเง่ือนไขใหปรับลดขนาดเขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๔.๐๐ เมตร  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๑ ไวตามแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
แตมีเง่ือนไขใหปรับลดขนาดเขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร 
เปน ๑๔.๐๐ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๘ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๒ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 
ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๘๕ ฉบับ ๗๗ ราย ไดแก นางสุนีย สุวรรณวรษ และผูรองอ่ืน 
รวม ๗๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยูอาศัย
ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดินจะกระทบต อการอยูอาศัยที่อยู 
มาแตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๒ 
ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
แตมีเง่ือนไขใหปรับลดขนาดเขตทางเปน ๒ ชวง ดังนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑. ถนนโครงการสาย ข ๒ ชวงที่ ๑ เร่ิมจากถนนโครงการสาย ก ๒ 
(ถนนเทศบาล ๒) ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับถนนโครงการสายสาย ก ๓ 
(ถนนเทศบาล ๖) และถนนโครงการสาย ก ๕ (ถนนเทศบาล ๕) ใหปรับลดขนาด
เขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๒.๐๐ เมตร 

๒. ถนนโครงการสาย ข ๒ ชวงที่ ๒ เร่ิมจากถนนโครงการสาย ก ๓ 
(ถนนเทศบาล ๖) หรือถนนโครงการสาย ก ๕ (ถนนเทศบาล ๕) ไปทาง 
ทิศตะวันออกจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
ใหปรับลดขนาดเขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๔.๐๐ เมตร เน่ืองจาก 

๑) ถนนโครงการสาย ข ๒ เปนถนนสายหลักของชุมชนและเปนศูนยรวม
โครงขายคมนาคมของชุมชน 

๒) ถนนโครงการสาย ข ๒ เปนถนนท่ีเชื่อมโยงถนนโครงการสาย ก ๒, 
ก ๓, ก ๔, ก ๕, ก ๖, ข ๑, และ ข ๓ กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 

๓) เปนถนนท่ีรองรับและใหบริการการใชประโยชนที่ดินประเภท 
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๓ 
ที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ๒.๒ และ ๒.๔
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๗, ๑.๘, 
๑.๑๒, และ ๑.๑๔ ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) บริเวณหมายเลข 
๘.๓ และท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน) บริเวณหมายเลข ๑๐.๔ 

๔) บริเวณถนนโครงการสาย ข ๒ ชวงที่ ๑ เปนยานศูนยกลางพาณิชยกรรม 
และยานชุมชนที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ซึ่งมีอาคารรานคาและบานเรือน 
อยูหนาแนนตลอดสองฟากถนน หากขยายเขตทางเปน ๑๖.๐๐ เมตร จะทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนจํานวนมาก 

๕) บริเวณถนนโครงการสาย ข ๒ ชวงที่ ๒ เปนยานชุมชนที่อยู
อาศัยหนาแนนซึ่งมีอาคารรานคาและบานเรือนคอนขางมากตลอดสองฟากถนน 
หากขยายเขตทางเปน ๑๖.๐๐ เมตร จะทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน
จํานวนคอนขางมาก 

๖) การปรับลดขนาดเขตทางของถนนโครงการสาย ข ๒ จะชวยลด
ผลกระทบตอประชาชนใหนอยลง และทําใหมีความเปนไปไดในการปรับปรุง
ถนนในอนาคต 

๗) ประชาชนท่ีแนวถนนโครงการตัดผาน จะไดรับการชดเชย 
เปนคาเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยอยางยุติธรรม 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข๒ ไวตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวม
กําหนด แตมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาดเขตทางเปน ๒ ชวง 
ตามมติคณะอนุกรรมการผัง เ มืองพิจารณาคําร องฯ 
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการ
และผังเ มืองและคณะที่ปรึกษาผั ง เ มืองรวมชุมชน 
ทาน้ําออยมวงหัก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๙ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๓ (ถนนเดิมขยายเขตทาง 
และถนนกอสรางใหม) ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๒๓ ฉบับ ๒๑ ราย ไดแก นางสาวเทียมจันทร โหงกระจาง 
และผูรองอ่ืน รวม ๒๑ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการ ทําใหผูที่อยูอาศัย
ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดินจะกระทบตอการอยูอาศัยที่ อยู 
มาแตดั้งเดิม การซ้ือที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่ งเหมือนชุมชนอ่ืน
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนน
โครงการสาย ข ๓ ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ที่รางผังเมืองรวม
กําหนด แตมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาดเขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๒.๐๐ เมตร
เนื่องจากแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
แตมีเง่ือนไขใหปรับลดขนาดเขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๒.๐๐ เมตร  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๓ ไวตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
แตมีเง่ือนไขใหปรับลดขนาดเขตทาง จากเดิม ๑๖.๐๐ เมตร 
เปน ๑๒.๐๐ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

เรื่องที่ ๑๐ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๔ (ถนนเดิมขยายเขตทาง) 
ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๔๕ ฉบับ ๔๓ ราย ไดแก นางประมวล อินทรมณี และผูรองอ่ืน 
รวม ๔๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข หากมีการกอสรางถนนโครงการทําใหผูที่อยูอาศัย
ไดรับความเดือดรอนจากการเวนคืนที่ดิน จะกระทบตอการอยูอาศัยที่อยู 
มาแตดั้งเดิมการซื้อที่ดินและปลูกสรางใหมเปนไปไดยาก โครงการไมมีความจําเปน 
เพราะปจจุบันชุมชนทาน้ําออยมวงหักไมไดมีการจราจรคับคั่งเหมือนชุมชนอ่ืน 
และถนนปจจุบันสามารถรองรับการจราจรภายในชุมชนไดอยางเพียงพอแลว  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก คณะกรรมการ

พิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ถนนโครงการสาย ข ๔ (ถนนเขาไมเดน) ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร และปรับออก
จากแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนดไว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบดวยกับคํารอง โดยใหยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๔ 
(ถนนเขาไมเดน) ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร และปรับออก 
จากแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวม 
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาน้ําออยมวงหัก 

 

2. 
 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนกําแพง จังหวัดสตูล  
ผังเมืองรวมชุมชนกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปนผังเมืองรวมพ้ืนที่

เปดใหมดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนคร้ังแรกโดยกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลกําแพง พ้ืนที่บางสวนของ
องคการบริหารสวนตําบลกําแพง และพ้ืนที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบลละงู
รวมพ้ืนที่ประมาณ ๕๑ ตารางกิโลเมตร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผังเมือง เม่ือวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดนํารางผังเมืองรวมชุมชนกําแพง 
ไปปดประกาศ ๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให
ประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนดปรากฏวา มีคํารอง จํานวน ๒๘ ฉบับ 
๑๘ ราย ๓ เรื่อง โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดินทั้งสิ้น ซ่ึงไดผาน 
การพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนกําแพง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
ผานการพิจารณาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สําหรับผลการพิจารณาท้ัง ๓ คณะ มีความเห็นตางกันทั้ง ๓ เรื่อง  

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (มีจํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙, 
๑.๑๐, ๑.๑๑, ๑.๑๒ และ ๑.๑๔ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายจํารัส ฮองสาย และนายสัมฤทธิ์  
เลียงประสิทธิ์ 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากพ้ืนที่คํารองเปนพ้ืนที่ชุมชนที่มีการสราง
บานเรือน อาคารพักอาศัย รานคา และบานแถวอยางหนาแนน ซึ่งเปนชุมชน 
ที่ขยายตัวมาจากเทศบาลตําบลกําแพง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนกําแพง ใหตามคํารอง โดยใหแกไข

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข ๑.๑ - ๑.๑๒ และ ๑.๑๔ จากที่ดิน 

ครั้งที่ 1/๒๕๕8 
วันที่ 15 ม.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.3.2 
หนา 53 – 59 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง (สีสม) เนื่องจากพ้ืนที่คํารองมีการพัฒนาชุมชนที่ตอเนื่องจากพ้ืนที่
ชุมชนเดิม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑ – ๑.๑๒ และ ๑.๑๔  
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด เนื่องจาก 
 ๑. เจตนารมณและวัตถุประสงคในการกําหนดท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ 
 ๒. ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
(สีเหลือง) ผูรองสามารถดําเนินกิจการอ่ืนที่ไมขัดกับขอหาม ใหใชประโยชนที่ดิน 
ไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  
 ๓. กิจการท่ีดําเนินการมากอนกฎหมายผังเมืองใชบังคับ แมขอกําหนด
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจะหามดําเนินการ ก็ยังสามารถดําเนินการตอไปได  
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 ๔. ผังเมืองรวมไดกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนยานชุมชนที่อยูอาศัย  
ไวอยางเหมาะสมแลว 
 ๕. ความหนาแนนของการใชประโยชนที่ดินยังเปนไปตามมาตรฐานท่ีดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ยังไมเหมาะสมที่จะเปลี่ยนเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑ – ๑.๑๒ 
และ ๑.๑๔ ไวตามที่ ร างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

เรื่องที่  ๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๗, ๔.๙, ๔.๑๐, ๔.๑๓, ๔.๑๔, 
๔.๑๕, ๔.๒๒ และ ๔.๒๓ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 

ผูรอง จํานวน ๑๕ ฉบับ ๑๔ ราย ไดแก นายจํารัส ฮองสาย และผูรองอ่ืน 
รวม ๑๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่
พาณิชยกรรม มีอาคารพักอาศัย สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว โกดังสินคา 
รานจําหนายวัสดุกอสราง และบานจัดสรรอยางหนาแนน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนกําแพง ใหตามคํารอง โดยใหปรับการใช

ประโยชนที่ดินใหสอดคลองและเหมาะสม จํานวน ๓ บริเวณ ดังนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 บริเวณที่ ๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางสวน 
บริเวณหมายเลข ๔.๕ เปนเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท สต ๓๐๐๗ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
และหมายเลข ๔.๗ กําหนดใหมีระยะถอยรนจากแนวเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาควนทังและปาเขาขาว และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีปาควนทัง 
และปาเขาขาว เปนระยะ ๔๐ เมตร เปล่ียนเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน 
ปานกลาง (สีสม) เน่ืองจากพ้ืนที่คํารองมีการพัฒนาชุมชนที่ตอเนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเดิม 
และหมายเลข ๔.๗ กําหนดใหมีระยะถอยรนจากแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาควนทัง 
ปาเขาขาว และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ปาควนทังและปาเขาขาว  
เปนระยะ ๔๐ เมตร เปลี่ยนเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 
เนื่องจากพ้ืนที่คํารองมีการพัฒนาชุมชนท่ีตอเนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนเดิม 

บริเวณที่ ๒ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางสวน 
บริเวณหมายเลข ๔.๙, ๔.๑๐, ๔.๑๓, ๔.๑๔ และ ๔.๑๕ เปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร 
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖ ใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) เน่ืองจากพ้ืนที่คํารองชุมชนเริ่มมีความหนาแนน 

บริเวณที่ ๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางสวน 
บริเวณหมายเลข ๔.๒๒ และ ๔.๒๓ เปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับทางหลวงชนบท 
สต ๔๐๒๐ ฟากตะวันตก ใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนจากพ้ืนที่ศูนยราชการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๗, ๔.๙, ๔.๑๐, ๔.๑๓, ๔.๑๔, 
๔.๑๕, ๔.๒๒ และ ๔.๒๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๗, ๔.๙, 
๔.๑๐, ๔.๑๓, ๔.๑๔, ๔.๑๕, ๔.๒๒ และ ๔.๒๓ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๖, ๔.๑๓, ๔.๑๔, ๔.๑๕, 
๔.๑๗, ๔.๑๘, ๔.๑๙, ๔.๒๐, ๔.๒๑ และ ๔.๒๒ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๑๑ ฉบับ ๕ ราย ไดแก นายสุพงศแสน ประทีปรัศมี 
และผูรองอ่ืน รวม ๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข สภาพปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ชุมชน 
มีการกอสรางบานเรือนเพ่ือการอยูอาศัยกระจายตัวสองฟากถนน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนกําแพง ใหตามคํารอง โดยใหปรับ 

การใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองและเหมาะสม จํานวน ๓ บริเวณ ดังนี้ 
บริเวณที่ ๑ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางสวน บริเวณ

หมายเลข ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ และ ๔.๖ เปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร 
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖ ใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 บริเวณที่ ๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางสวน บริเวณ
หมายเลข ๔.๑๓, ๔.๑๔, ๔.๑๕, ๔.๑๗, ๔.๑๙ และ ๔.๒๐ เปนเสนขนานระยะ 
๑๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท สต ๓๐๕๖ ทั้งสองฟาก บริเวณหมายเลข 
๔.๑๕ และ ๔.๒๑ เปนเสนขนานระยะ ๒๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท 
สต ๓๐๐๓ ใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  

บริเวณที่ ๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บางสวน 
บริเวณหมายเลข ๔.๑๘ และ ๔.๒๒ ขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๕๒ 
ฟากเหนือเปนเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร และฟากใตเปนเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร 
ใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของชุมชน และรองรับโครงการทาเทียบเรือปากบาราในอนาคต 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกคํารอง เนื่องจากในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) สามารถดําเนินการ 
เพ่ือกิจการอ่ืนไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เนื่องจากขอมูลรายละเอียด 
ยังไมเพียงพอตอการพิจารณา จึงเห็นควรใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ จัดทําขอมูล
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสรางในบริเวณพ้ืนที่คํารอง ภาพถาย
ทางอากาศ หรือภาพจากกูเกิลแมพ (Google Map) รวมถึงรายละเอียดโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล รายละเอียดโครงการทาเทียบเรือ 
ปากบารา และรายละเอียดโครงการศูนยราชการอําเภอละงู แลวนํามาเสนอ 
ใหพิจารณาในชั้นคณะกรรมการผังเมืองตอไป 

สํานักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ไดดําเนินการประสานและจัดทํา
ขอมูล รายละเอียดตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองเนื ่องจาก 
ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) สามารถดําเนินการเพ่ือกิจการอ่ืน
ไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

3. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 ผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปนผังเมืองรวมพ้ืนที่  
เปดใหม ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนครั้งแรกโดยกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลศรีสัชนาลัย และพ้ืนที่บางสวน 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ และองคการบริหารสวนตําบลสารจิตร 
รวมพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๑.๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๓๘,๖๒๒ ไร ไดผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดนําราง
ผังเมืองรวมไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู 
และยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๖๘๔ ฉบับ ๖๘๔ ราย ๖ เร่ือง โดยแยกเปนคํารอง 
ดานการใชประโยชนที่ดิน๔๑ ฉบับ ๔๑ ราย ๕ เรื่อง คํารองดานอื่น ๆ ๖๔๓ ฉบับ 
๖๔๓ ราย ๑ เร่ือง ทั้งนี้ ไดนําคํารองเสนอตอที่ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
ชุมชนศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (มีจํานวน 5 เรื่อง) 
เรื่องที่  ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ บางสวน เปนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองออ 

พบวาพ้ืนที่สวนมากขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม
และมีพ้ืนที่อยูในเขตโบราณสถาน ดังนั้น จึงไมมี พ้ืนที่ที่จะรองรับการขยายตัว 
ของชุมชนไดในอนาคต จึงมีความประสงคขอใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
บริเวณฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐ ฝงตรงขามที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองออ จากเดิมเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เปนที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย ใหตามคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองออ อยูในเขตพ้ืนที่ประกาศเขตโบราณสถาน 
ของกรมศิลปากรเปนบริเวณกวาง สงผลใหเกิดขอจํากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ประกอบกับ
พ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองออใหเปลี่ยนแปลงน้ันอยูใกลเคียงกับที่ตั้ง 
ของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองออ ซึ่งเปนศูนยกลางการใหบริการ 
แกชุมชน ดังนั้น จึงมีโอกาสท่ีชุมชนจะขยายตัวเขามาในบริเวณดังกลาวไดในอนาคต  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

ครั้งที ่2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.3.1 
หนา 132 - 139 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๖ บางสวน เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
(สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๓๖ ฉบับ ๓๖ ราย ไดแก นายจรัญ ถุงทรัพย และผูรองอ่ืน 
รวม ๓๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่เขตวางผังในพ้ืนที่ของตําบลสารจิตร 
อยูบริเวณหมูที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๑ และหมูที่ ๑๓ กําหนดการใชประโยชนที่ดิน
เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาว มีอาคาร
บานเรือนของประชาชนอาศัยอยูมาก จึงเห็นควร เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๖ ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๕ 
ฟากตะวันออก ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย ใหตามคํารองในสวน 

ของการเพ่ิมพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่หมายเลข ๕.๖ บริเวณใกลแยกสารจิตรมีการกอสราง
อาคารหนาแนน จึงควรเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามคํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๖ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๖ บางสวน เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๓๖ ฉบับ ๓๖ ราย ไดแก นายจรัญ ถุงทรัพย และผูรองอ่ืน 
รวม ๓๖ ราย  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่เขตวางผังในพ้ืนที่ของตําบลสารจิตร 
อยูบริเวณหมูที่ ๓, ๕, ๖, ๘ และหมูที่ ๑๓ กําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวมีอาคารบานเรือน 
ของประชาชนอาศัยอยูมาก จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๖ บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๓ 
ฟากตะวันออก ใหเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย ใหตามคํารอง ในสวน 

ของการเพ่ิมพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่หมายเลข ๕.๑๖ บริเวณใกลแยกสารจิตรมีการกอสรางอาคาร
หนาแนน จึงควรเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามคํารอง 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารองโดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๖ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๙ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายสุวรรณ โผผิน และผูรองอ่ืน รวม ๔ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๕.๙ ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๕ 
ฟากตะวันออก เปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและเปนเสนทางที่สามารถขนสงสินคา
ทางการเกษตรไปยังอําเภอขางเคียงได จึงเห็นควรเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๙ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย 

เรื่องที ่๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๗ บางสวน เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายสุวรรณ โผผิน และผูรองอ่ืน 
รวม ๔ ราย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่ในบริเวณหมายเลข ๕.๑๗ ท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๑๓ ปจจุบัน 
มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ือกอสรางอาคารตาง ๆ  จึงเห็นสมควรใหมีการเปล่ียนแปลง
เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน ) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๗ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๗ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหยกเลิกพ้ืนท่ีการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 
ผูรอง จํานวน ๖๔๓ ฉบับ ๖๔๓ ราย ไดแก ประชาชนตําบลสารจิตร 

หมูที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีความเห็นวาการวางผังเมืองรวม

ชุมชนศรีสัชนาลัย ทําใหเกิดความยุงยากในการขออนุญาตกอสรางและใชประโยชน
พ้ืนที่ดังนี้  

- เรื่องการบังคับใชของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
- ประชาชนเขาใจวา เมื่อมีผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัยบังคับใช 

จะเก่ียวของกับการเสียภาษีทองถิ่น 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงรางผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไว  

มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงรางผังเมืองรวมชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ไวตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนศรีสัชนาลัย 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

4. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) 
 ผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ จังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมเปนครั้ งแรกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และไดถายโอนให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเอง เมื่อวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไดประกาศบังคับใช เปนกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๔๑ ก ระยะเวลาบังคับใช ๕ ป ตั้งแตวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ขยายระยะเวลาการใชบังคับผัง 
๑ ป อีก ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๒ หมดอายุวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ครอบคลุมพ้ืนที่
เทศบาลตําบลออมใหญ (ตําบลออมใหญและบางสวนของตําบลบานใหม) 
เทศบาลเมืองกระทุมลม เทศบาลตําบลบางกระทึก องคการบริหารสวนตําบลทาขาม
และพ้ืนที่บางสวนในเขตเทศบาลเมืองไรขิง องคการบริหารสวนตําบลยายชา 
องคการบริหารสวนตําบลทาตลาด จังหวัดนครปฐม รวมพ้ืนที่ประมาณ ๗๘.๓๖ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๘,๙๗๕ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดนํารางผังเมืองรวมไปปดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เม่ือครบกําหนดมีคํารอง ๖๐ ฉบับ ๕๖ ราย ๒๖ เร่ือง 
โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน ๒๘ ฉบับ ๒๗ ราย ๖ เร่ือง คํารอง
ดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๓๙ ฉบับ ๔๑ ราย ๑๗ เรื่องและคํารอง
ดานอ่ืน ๆ ๑๑ ฉบับ ๑๑ ราย ๓ เรื่อง ทั้ งนี้ ไดนําคํารองเสนอตอที่ประชุม 
คณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเสนอ
ตอกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘  

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง) 
เ รื่ อ งที่  ๑  ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๒-๑ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง)  

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นางอุษณี กัลยาณรัตน และผูรองอ่ืน 
รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข ตองการใชประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด เชน จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย หองแถว อาคารพาณิชย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน ) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก. ๒ - ๑ ไว ตามท่ีรางผังเมืองกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๒ - ๑  
ไวตามที่รางผังเมืองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 

ครั้งที ่2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.3.2 
หนา 139 - 172 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่  ๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๖ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) ย. ๓ หรือ ย. ๔ 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท สวนสามพราน จํากัด  
(โดยนายชูเกียรติ กล่ินพยอม ผูรับมอบอํานาจ) และผูรองอ่ืน รวม ๒ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ที่ดินของผูรองไมใชพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเพราะประกอบ

กิจการโรงแรมมาเปนเวลา ๕๓ ปแลว 
๒. การกําหนดพ้ืนที่บริเวณท่ีดินของผูรองเปนพ้ืนที่สีเขียวไมสอดคลอง 

กับความเปนจริงกับพ้ืนที่โดยรอบที่กําหนดเปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
๓. การกําหนดพ้ืนที่บริเวณท่ีดินของผูรองเปนพ้ืนที่สีเขียวไมสอดคลอง 

กับการพัฒนาพ้ืนที่ และการลงทุนในหวงเวลาท่ีประเทศไทยกําลังจะเขาสูประชาคม
อาเซียนในป ๒๕๕8 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง
บางสวน โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๖ เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ถัดจากระยะเสนขนาน  
๒๐๐ เมตร จากริมฝงแมน้ํานครชัยศรี เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
(สีสม) ย. ๓ สวนบริเวณพ้ืนที่ในเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร จากริมฝงแมน้ํานครชัยศรี 
ใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก. ๑ - ๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองกําหนด  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก. ๑ - ๖ เฉพาะบริเวณพื้นที่ถัดจากระยะเสน
ขนาน ๒๐๐ เมตร จากริมฝงแมน้ํานครชัยศรี เปนที่ดิน
ประเภทที่อยู อาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ย. ๓  
สวนบริเวณพื้นที่ในเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร จากริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี ใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๖  
ไวตามที่รางผังเมืองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สี เหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๘ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑๐ ฉบับ ๑๐ ราย ไดแก บริษัท นันยางการเมนท จํากัด 
(โดยนายวิศิษฎ แซเลา ผูรับมอบอํานาจ) และผูรองอ่ืน รวม ๑๐ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. บริษัทประกอบธุรกิจสรางและใหเชาอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย 

โกดัง ตั้งแตป ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน หากประกาศใชผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 
ผูประกอบกิจการประเภทเดิมหรือกิจการประเภทอ่ืน ๆ ไมสามารถเชาไดในที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ย. ๒ 

๒. ท่ีดินประเภทนี้กําหนดใหขยายโรงงานไดในอัตราสวน ๑ เทา ตอของเดิม 
แตบริษัทตองการขยายกิจการดวยการสรางอาคารใหเชาเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ 
การเติบโตของธุรกิจ 

๓. ปจจุบันมีหมูบานจัดสรรเขามากอสรางใกลเคียงบริษัท ในอนาคต 
หากประชาชนผูอยูอาศัยเพ่ิมจํานวนขึ้นเกิดการรองเรียนตามมาซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ย. ๒ – ๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ – ๘ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๑๖ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๖ ฉบับ ๗ ราย ไดแก บริษัท บี.ซี.เอฟ อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร จํากัด (โดยนายศานิต สนธิ ผูรับมอบอํานาจ) และผูรองอ่ืน รวม ๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. การปรับเปล่ียนประเภทท่ีดินจากท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา (สีมวง) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) สงผลให
บริษัทถูกลิดรอนสิทธิ์จากเดิมที่เคยเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง)  

๒. สงผลใหราคาท่ีดินบริเวณนี้ถูกลง 
๓. บริษัทไดลงทุนซื้อที่ดินขางเคียงเพ่ือจะขยายกิจการ หากเปนที่ดิน

ประเภทท่ีอยูอาศัย จะหามโรงงานลําดับที่ ๖๒ จึงสามารถขยายการผลิตไดเพียง 
๑ เทา ซ่ึงทําใหไมคุมคากับการลงทุน  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๔. บริษัทไดลงทุนซื้อที่ดินเพ่ือจะขยายกิจการ ซึ่งเขาใจวาที่ดินบริเวณ
ดังกลาวเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา สามารถดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรมไดทุกประเภท 

๕. บริษัทมีแผนจะขยายการลงทุนแตไมสามารถดําเนินการได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย.๒ - ๑๖ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน  
จากที่ดินประเภทที่อยู อาศัยหนาแนนนอย (สี เหลือง)  
บริเวณหมายเลข ย. ๒ – ๑๖ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑ 
เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๕ ฉบับ ๓ ราย ไดแก บริษัท เดอะ กรีนเนอรรี่ จํากัด 
(โดยนายพรสวัสดิ์ ศิลปอาชา ผูรับมอบอํานาจ) และผูรองอ่ืน รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. อยูในโซนชุมชน และเพ่ือความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทองที่ 
๒. รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 
๓. ใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมและคุมคา 
๔. ถาผังเมืองประกาศใชจะไมสามารถจัดสรรที่ดินได 
๕. กฎหมายควบคุมอาคารรอบพุทธมณฑลไมไดหามการจัดสรรที่ดิน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทโลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ล. – ๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ เปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายทวีป ตั้งวีระพรพงศ และ 
นายธนิศร ปนศรีศิริรัตน  

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
๒. รองรับกิจกรรมอุตสาหกรรมและการพาณิชยในบริเวณถนนพุทธมณฑล

สาย ๕ 
๓. ถาผังเมืองประกาศใชจะไมสามารถสรางอาคารเพ่ือการพาณิชยได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ล. – ๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผ ัง เ ม ือ งพ ิจ า รณาคํา ร อ งฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนออมใหญ 

 คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (มีจํานวน 17 เรื่อง) 
 เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๙ (๑) จาก “โรงงานที่ไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมน้ีมีผลบังคับใชและยังประกอบกิจการ
อยูในปจจุบัน อนุญาตใหขยายพ้ืนที่โรงงานเฉพาะเพ่ือใชการผลิตไดไมเกินหนึ่งเทา 
ของพ้ืนที่โรงงานที่ใชในการผลิตเดิม โดยพื้นที่โรงงานที่ขยายตองเปนพื้นที่ในที่ดิน 
แปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงงานเดิม 
และเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยูกอน 
วันที่ผังเมืองรวมน้ีมีผลใชบังคับ หรือเปนพ้ืนที่ในที่ดินที่ เคยเปนกรรมสิทธิ์  
หรือสิทธิครอบครองของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมน้ีมีผลใชบังคับ 
และการขยายพื้นที ่โรงงานดังกลาวตองเปนการประกอบกิจการตามโรงงาน
ประเภทเดิม” เปน “ใหสามารถขยายโรงงานไดเต็มพ้ืนที่ของพ้ืนที่โรงงานที่มี 
อยูกอนวันที่ผังเมืองรวมนี้ มีผลใชบังคับ” ในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๑ - ๗ และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. – ๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โรงเสนหมี่ ชอเฮง จํากัด  
(โดยนายวาทิต วงศสุรไกร ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. โรงงานตองการขยายพ้ืนที่มากกวา ๑ เทาของพ้ืนที่การผลิต เนื่องจาก 

มีพ้ืนที่โรงงานอยูแลว 
๒. โรงงานใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา จึงจําเปนตองบูรณะ 

ซอมแซม ปรับปรุง ทั้งอาคาร เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต 
๓. บริษัทมีแผนจะขยายการลงทุน แตไมสามารถดําเนินการได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเกี่ยวกับการขยายพ้ืนที่โรงงาน ตามขอ ๙ (๑) 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด ขอ ๙ (๑) ในท่ีดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๙ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก. ๑ – ๗ และท่ีดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ล. - ๒ ไวในขอกําหนดเดิมตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่  ๒ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๑๑ (๑) หามโรงงานทุกจําพวก 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก 
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอกําหนดน้ี ในที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสุพัฒน แยมทวี 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. มีโครงการจะใชประโยชนที่ดินตามขอหาม 
๒. ไดรับผลกระทบจากการประกาศใชบังคับ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 
ย. ๒ – ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับการขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๑) ซึ่งหามโรงงาน 
ทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก 
ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอกําหนด ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
 ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ – ๑ 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๑)  
 ซึ่งหามโรงงานทุกจําพวก ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
 เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดให
 ดําเนินการไดตามบัญชีทายขอกําหนด ตามที่รางผังเมืองรวม
 กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
 ชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๑๑ (๘) หามการจัดสรรเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรมเวนแตเปนสวนหนึ่งของโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละ ๕ ของพ้ืนที่โครงการท้ังหมด ในที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสุพัฒน แยมทวี 
เหตุผลในการขอแกไข มีโครงการจะใชประโยชนที่ดินตามขอหาม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ย. ๒ - ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๘) 
ซึ่งหามการจัดสรรเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่งของโครงการ
จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละหาของพ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๑ 
ในสวนที่ เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๘) 
ซึ่ งหามการจัดสรรเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแต 
เปนสวนหนึ่งของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
และมีพื้นที่ ไมเกินรอยละหาของพ้ืนที่ โครงการท้ังหมด  
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๑๗ (๑๔) คลังสินคา ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๗ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โรงเสนหมี่ ชอเฮง จํากัด 
(โดยนายวาทิต วงศสุรไกร ผูรับมอบอํานาจ) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข 
๑. โรงงานจําเปนตองมีคลังสินคาในการจัดเก็บผลิตภัณฑที่ ไดจาก 

การผลิต ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก 
๒. โรงงานตองการสรางคลังสินคาอัตโนมัติเพ่ือชวยจัดการปญหา 

การขาดแคลนพ้ืนที่จัดเก็บสินคาและผลิตภัณฑ 
๓. คลังสินคาอัตโนมัติจะชวยลดตนทุนในการจัดเก็บและชวยลดมลภาวะ

เพราะลดการใช Forklift และลดปญหาการขาดแคลนแรงงานเพ่ิมความปลอดภัย 
ในการจัดเก็บสินคา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง  
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหตามคํารองบางสวน โดยให

ยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก.๑ - ๗ บางสวน เฉพาะบริเวณท่ีดินของผูรอง ตามโฉนดท่ีดิน
หมายเลข ๒๒๓๒ และ ๒๒๓๕ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน 
ขอ ๑๗ (๑๔) ซึ่งหามคลังสินคา เพ่ือใหกอสรางคลังสินคาได 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขียว) 
บริเวณหมายเลข ก.๑ - ๗ บางสวน เฉพาะบริเวณที่ดิน 
ของผูรอง ตามโฉนดท่ีดินหมายเลข ๒๒๓๒ และ ๒๒๓๕ 
ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๗ (๑๔)  
ซึ่งหามคลังสินคา เพื่อใหกอสรางคลังสินคาได ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง 

เรื่องที่ ๕ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๑๘ (๘) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๒ – ๒ 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายกนก ศรีผึ้ง และนางสาวนันทวรรณ ศรีผึ้ง 
เหตุผลในการขอแกไข มีโครงการจะใชที่ดินเพื่อประโยชนดังกลาว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก. ๒ – ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๘ (๘) 
ซึ่งหามจัดสรรเพื่อการอยูอาศัย ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๒ - ๒ 
ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดินขอ ๑๘ (๘) 
ซึ่งหามจัดสรรเพื่อการอยูอาศัยตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

 เรื่องที่ ๖ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ 
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณคํารองใหสามารถสรางโรงงานและอาคารท่ีเกี่ยวของ
กับพาณิชยได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายธงชัย เจริญพานนท (โดยนายดุสิต 
เจริญพานนท ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. สามารถใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งที่ดินอยูติดถนนพุทธมณฑล

สาย ๕ และกําลังกอสรางขยายถนน 
๒. ตําแหนงที่ดินอยูหางจากพุทธมณฑลพอสมควร 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่ โล ง เ พ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวน 
ที่เก่ียวกับการสรางโรงงานและอาคารพาณิชย ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล .- ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับ
การสรางโรงงานและอาคารพาณิชย ตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๗ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พาณิชยกรรม ในท่ีดินประเภทที่ โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๕ ราย ไดแก นางสุวัฒนา สุนทราคม และผูรองอ่ืน 
รวม ๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เพ่ือความเจริญของทองถิ่นและรองรับการขยายตัวของเมือง 
๒. อยูในโซนชุมชน และเพ่ือความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทองที่ 
๓. ควรจะใหสามารถใชประโยชนที่ดินไดสูงสุด เนื่องจากท่ีดินอยูติดถนน

พุทธมณฑลสาย ๕ และถนนบรมราชชนนี  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของ 
กับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๓) ซึ่งหามจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของ 
กับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๓) ซึ่งหามจัดสรรท่ีดินเพ่ือ
ประกอบพาณิชยกรรม ตามท่ีร างผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องท่ี ๘ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ล. - ๑ 

ผูรอง จํานวน ๖ ฉบับ ๗ ราย ไดแก นางสุวัฒนา สุนทราคม และผูรองอ่ืน 
รวม ๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เพ่ือความเจริญของทองถิ่นและรองรับการขยายตัวของเมือง 
๒. มีบานอยูอาศัยแลวโรงงานอุตสาหกรรมจะไดไมมา 
๓. อยูในโซนชุมชน และเพ่ือความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทองที่ 
๔. ใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมและคุมคา 
๕. พ้ืนที่ดังกลาวสามารถกอสรางที่อยูอาศัยไดแตกลับหามการจัดสรร

ที่ดินจึงไมสามารถจัดสรรที่ดินประเภทบานเดี่ยวได ซึ่งการจัดสรรที่ดินประเภท
บานเดี่ยวจะมีรูปแบบอาคารแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกัน มีระบบสาธารณูปโภค
ตลอดจนพ้ืนที่วางพ้ืนที่สีเขียวกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม 
มีภูมิทัศนที่ดีสวนการสรางบานเดี่ยวของประชาชนแตละรายจะเปนการสราง
ปญหาทั้งในเร่ืองรูปแบบ วัสดุ สี กอใหเกิดความไมเปนระเบียบ มีทัศนียภาพ 
ที่ไมสวยงาม ซึ่งมีผลกระทบตอสถานท่ีสําคัญทางพุทธศาสนามากกวา 

๖. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ อนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มี พ้ืนที่ ไมนอยกวา ๑๐๐ ตารางวาได 
ซึ่งผังเมืองรวมชุมชนออมใหญอยูติดกรุงเทพมหานคร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๔) ซึ่งหามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๔) จัดสรรท่ีดิน 
 เพื่อการอยูอาศัยในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
 และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
 หมายเลข ล. - ๑ โดยมีเง่ือนไขใหจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย 
 ไดเฉพาะบานเด่ียวที่มีขนาดแปลงที่ดินไมนอยกวา ๑๐๐ ตารางวา 

เรื่องที่ ๙ ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๒๐ (๔) จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย 
โดยเพ่ิมเติม เวนแตมีพ้ืนที่นอยกวา ๔๐๐ ตารางวา ในที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
ล. - ๑ บริเวณคํารอง 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางกฤษณา วรางพงษศรี 
เหตุผลในการขอแกไข หากใหเจาของที่แบงขายเองอาจกอใหเกิด

ทัศนียภาพหรือภูมิทัศนไมสวยงาม ไมมีผลดีตอตําบลในภาพรวมอยูดานหลัง 
พุทธมณฑลไมนาจะมีผลกระทบมาก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของ 
กับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๔) ซึ่งหามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง เนื่องจากคณะกรรมการผังเมืองไดเห็นชอบใหยกเลิก 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ล. – ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอหามใชประโยชน
ที่ดิน ขอ ๒๐ (๔) ซึ่งหามจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย 
โดยมีเง่ือนไขใหสามารถจัดสรรท่ีดินเพื่ออยูอาศัยไดเฉพาะ
บานเด่ียวที่มีขนาดแปลงท่ีดินไมนอยกวา ๑๐๐ ตารางวา แลว  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 
 เรื่องที่ ๑๐ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๖) การอยูอาศัยประเภท 

หองแถว ตึกแถวหรือบานแถว ในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณคํารอง 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ไดแก นายทวีสิทธิ์  สิทธิธัญญกิจ และ 
ผูรองอ่ืน รวม ๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เพ่ือใชประกอบพาณิชกรรม หองแถว ตึกแถว อยู ในโซนชุมชน 

และเพ่ือความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทองที่ 
 ๒. รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม 
และคุมคา 

๓. มีความประสงคจะใชประโยชนที่ดินดังกลาว 
๔. เพื่อเปนการพัฒนาที่ดินริมถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทั้งสองฝง 

ใหเจริญรุงเรืองเต็มที่ ตามหลักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยให
คงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๖) ซึ่งหามการอยูอาศัยประเภทหองแถว 
ตึกแถว หรือบานแถว ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ล. – ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอหามใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๖) ซึ่งหามการอยูอาศัยประเภท
หองแถว ตึกแถว หรือบานแถว ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผัง เ มืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๑๑ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑  

ผูรอง จํานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ไดแก นายทวีสิทธิ์ สิทธิธัญญกิจ และ 
ผูรองอ่ืน รวม ๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เพ่ือใชประกอบพาณิชกรรม หองแถว ตึกแถว หองชุด อาคารชุด หอพัก 

หรืออาคารอยูรวม 
๒. อยูในโซนชุมชน และเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทองที่ 
๓. รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๔. ใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมและคุมคา 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๗) ซึ่งหามการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด 
หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติทีป่ระชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๗) ซึ่งหามการอยูอาศัย 
ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม  
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๑๒ ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๒๐ (๘) การใชประโยชนเพ่ือกิจการใด ๆ 
ในอาคาร แตละหลังที่มีพ้ืนที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา 
๙ เมตร โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางอาคาร 
ถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนที่ดินของอาคาร เปนการใชกอสราง
อาคารถึงสวนที่สูงที่สุดประโยชนเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลังที่มีพ้ืนที่เกินกวา 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร/๑๘ เมตร โดยการวัดความสูง
ของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารใหวัด 
ที่กอสรางอาคารถึงสวนจากระดับพ้ืนดินที่สูงที่สุด ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑ 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายทวีป ตั้งวีระพรพงศ และ 
นายคุโณดม ธรรมาภรณพิลาศ 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
๒. รองรับกิจกรรมอุตสาหกรรมและการพาณิชยในบริเวณถนนพุทธมณฑล

สาย ๕ 
๓. ไมอาจท่ีจะกอสรางอาคารบานพักอาศัยขนาดสองชั้นได เนื่องจาก 

ถาสรางบานยกพ้ืนสูง ๑ เมตร เพ่ือปองกันน้ําทวมจะไมสามารถสรางบานสองชั้น
หลังคาจั่วทรงสูงได ซึ่งจะกอใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมที่ไมสวยงาม 

๔. แบบบานไทยอนุรักษเพ่ือประชาชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
แบบเรือนใตถุนสูงมีความสูงรวมทั้งหมดเกินกวา ๙ เมตร ก็ไมอาจท่ีจะกอสรางได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ ยกคํารอง ขอยกเลิกขอกําหนด 
ขอ ๒๐ (๘) การใชประโยชนเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลังที่มีพ้ืนที่เกินกวา 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๙ เมตร ไดในที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
ล - ๑ บริเวณคํารอง เน่ืองจากบริเวณคํารองเปนที่ดินโดยรอบพุทธมณฑล 
ซึ่งมีเจตนารมณควบคุมการใชประโยชนที่ดินโดยรอบพุทธมณฑลเพ่ือรักษา
สภาพแวดลอมและใหมีการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมและสอดคลองกับศาสนา
สถานที่มีความสําคัญระดับประเทศ นอกจากนี้บริเวณดังกลาว มีกฎกระทรวงกําหนด 
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งหามกอสรางอาคารท่ีมีพ้ืนที่ 
เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเพ่ือใหสอดคลองกับรางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล 
ที่กําหนดความสูงไมเกิน ๙ เมตร โดยรอบพุทธมณฑล เพ่ือรักษาภูมิทัศนโดยรอบ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน โดยมีเงื่อนไขใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล - ๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับขอหาม 
ใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๘) ดังนี้ 

๑. ที่ดินบริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณรอบนอกแนวเขตท่ีดินพุทธมณฑล 
ในระยะ ๓๐๐ เมตร กําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคาร 
แตละหลังที่มีพ้ืนที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๙ เมตร 

๒. ที่ดินบริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณรอบนอกแนวเขตท่ีดินพุทธมณฑล 
ในระยะมากกวา ๓๐๐ เมตร แตไมเกินกวา ๑,๐๐๐ เมตร กําหนดหามการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด  ๆในอาคารแตละหลังที่มีพ้ืนที่ เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
และมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน ดังนี้ 
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณรอบแนวเขตที่ดิน 
ของพุทธมณฑลในระยะ ๓๐๐ เมตร กําหนดหามใชประโยชน
เพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลังที่ มีพื้นที่เกินกวา 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๙ เมตร 
๒. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ล. - ๑ นอกเหนือบริเวณรอบ 
แนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ ๓๐๐ เมตร กําหนดหาม
ใชประโยชนเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลังที่มีพื้นที่ 
เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร 
โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
อาคารถึงสวนท่ีสูงที่สุดของอาคาร ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๑๓ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๘) การใชประโยชนเพ่ือกิจการใด  ๆ
ในอาคารแตละหลังที่มีพ้ืนที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๙ เมตร 
โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงสวนที่สูงที่สุด 
ของอาคารในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑ 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายธงชัย เจริญพานนท (โดยนายดุสิต 
เจริญพานนท ผูรับมอบอํานาจ) และผูรองอ่ืน รวม ๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เพ่ือความเจริญของทองถิ่นและรองรับการขยายตัวของเมือง 
๒. สามารถใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งที่ดินอยูติดถนนพุทธมณฑล

สาย ๕ และกําลังกอสรางขยายถนน 
๓. อยูในโซนชุมชน และเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทองที่ 
๔. หากจํากัดขอกําหนดมากเกินไปจะทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ความเจริญกาวหนา ถูกจํากัดไปดวย 
๕. ควรจะใหสามารถใชที่ดินไดประโยชนสูงสุด ซึ่งที่ดินแปลงนี้อยูติด

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ และถนนบรมราชชนนี 
๖. ที่ดินอยูหางพุทธมณฑลมากพอควร และอยูดานหลังพุทธมณพล 

ไมทําใหเสียทัศนยีภาพใด ๆ กับพุทธมณฑล 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวน
ของขอหามการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๘) ดังนี้ 

๑. ที่ดินบริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินพุทธมณฑล 
ในระยะ ๓๐๐ เมตร กําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคาร 
แตละหลังที่มีพ้ืนที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๙ เมตร 

๒. ที่ดินบริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินพุทธมณฑล
ในระยะมากกวา ๓๐๐ เมตร แตไมเกินกวา ๑,๐๐๐ เมตร กําหนดหามการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลัง ที่มีพ้ืนที่เกินกวา ๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๑๒ เมตร โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัด
จากระดับพ้ืนดินที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

มติที่ประชุม  ยกคํารองโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
1. ท่ีดินในบริเวณหมายเลข ล. - ๑ บริเวณรอบแนวเขตท่ีดิน
ของพุทธมณฑลในระยะ ๓๐๐ เมตร กําหนดหามใชประโยชน
เพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลังที่ มีพื้นที่ เกินกวา 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา ๙ เมตร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  2. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ล. - ๑ นอกเหนือบริเวณรอบ
 แนวเขตที่ ดิ นของพุทธมณฑลในระยะ ๓๐๐ เมตร  
 กําหนดหามใชประโยชนเพื่อกิจการใด ๆ ในอาคารแตละหลัง 
 ที่มีพื้นที่เกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกินกวา 
 ๑๒ เมตร โดยการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดิน 
 ที่กอสรางอาคารถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร  ตามมติ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
 และผังเมือง 

เรื่องที่ ๑๔ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๒๐ (๑๐) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ล - ๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางเบญจวรรณ อนันตกิจไพบูลย 
เหตุผลในการขอแกไข มีความประสงคจะใชประโยชนที่ดินดังกลาว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยให คงข อกํ าหนดการ ใ ช ประโยชนที่ ดิ นประเภทที่ โล งเพ่ื อนั นทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนของ 
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๑๐) ซ่ึงหามกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. - ๑ ในสวนของขอหามใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๒๐ (๑๐) ซึ่งหามกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๑๕ ขอแกไขขอกําหนดใหกอสรางทาเรือเอกชนไดในที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ล. - ๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โรงเสนหมี่ ชอเฮง จํากัด 
(โดยนายวาทิต วงศสุรไกร ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข   
๑. ปจจุบันทางบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ ๓๐๐ ตันตอวัน การรับซื้อ

วัตถุดิบ ไดแก ปลายขาวเจา และปลายขาวเหนียว มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  
จึงมีความสําคัญตอกระบวนการผลิต 
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๒. การขนสงทางเรือจะชวยลดตนทุนไดมากกวาการขนสงทางบก 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล.๒ ใหสามารถกอสราง 
ทาเทียบเรือได 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
 ประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. ๒ ใหสามารถกอสราง 
 ทาเทียบเรือได ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
 ชุมชนออมใหญ  

เร่ืองที่ ๑๖ ขอแกไขบัญชีแนบทายขอกําหนดใหสามารถประกอบกิจการ
โรงงานลําดับที่ ๕๓ (๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง  
หรือรูปทรงตาง ๆ  จําพวกที่ ๒ และ ๓ ไดในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๕ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด 
(โดยนายฉัตรมนตรี ทับทิมโต ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข บัญชีทายขอกําหนดอนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงานลําดับที่ ๕๓ (๕) โรงงานจําพวกที่ ๓ ในท่ีดินประเภท อ.๒ ไดเทานั้น 
แตโรงงานตั้งอยูในที่ดินประเภท อ.๑ ซึ่งไมสามารถดําเนินกิจการได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณหมายเลข อ. ๑ - ๕ ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๕) 
การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ จําพวกที่ 
๒ และ ๓ ได  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 
อ. ๑ – ๕ ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๕) 
การทํ าพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอหลอด แผน ช้ิน ผง  
หรือรูปทรงตาง ๆ  จําพวกที่ ๒ และ ๓ ได ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๑๗ ขอแกไขบัญชีแนบทายขอกําหนดใหสามารถประกอบกิจการ
โรงงานลําดับที่ ๑๐ (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น 
จําพวกที่ ๒ และ ๓ ไดในที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ย.๒ – ๙ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยวัฒนาไรซโพรดัคท จํากัด 
(โดยนายสมภพ วิโรจนกุล ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทมีแผนท่ีจะขยายกิจการโดยมีกําลัง 
การผลิตมากกวา ๕๐ แรงมา ซึ่งเปนจําพวก ๓ แตในรางผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 
ใหสามารถดําเนินการไดเพียงจําพวกที่ ๑ เทานั้น 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ ใหตามคํารอง ขอแกไข/

เปลี่ยนแปลงบัญชีทายขอกําหนด ในท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
๑. บัญชีอุตสาหกรรมทายขอกําหนดของรางผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนอย (สีเหลือง) ไดอนุญาต 
ใหโรงงานลําดับที่ ๑๐ (๓) สามารถดําเนินการได จําพวกท่ี ๑ เทานั้น ซึ่งปจจุบัน 
การผลิตตาง ๆ มีเครื่องจักร ๑ ชิ้น ก็เปนจําพวก ๓ ดังนั้น จึงควรเพ่ิมจําพวก ๒ และ ๓ 
เพ่ิมเติมในบัญชีโรงงาน 

๒. โรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยว เปนการนําวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป  
ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร และเปนผลิตภัณฑท่ีบริโภคในชุมชนอีกดวย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๙ ในสวนของบัญชีแนบ
ทายขอกําหนดไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สี เหลือง) บริเวณ
หมายเลข ย. ๒ - ๙ ในสวนของบัญชีแนบทายขอกําหนดไว
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 3 เรื่อง)  
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขแนวเขตตําบลทาตลาดในที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ย.๓ - ๓ 
ผูรอง จํานวน ๙ ฉบับ ๙ ราย ไดแก นายประหยัด ก่ํานารายณ และผูรองอ่ืน 

รวม ๙ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข   
๑. สะดวกตอการติดตอราชการ 
๒. เอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบาน โฉนดที่ดิน อยูที่ตําบลทาตลาด 
๓. สาธารณูปโภคตาง ๆ ในพ้ืนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลทาตลาด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ไมถือเปน
คํารองที่ตองพิจารณา ซึ่งไมควรเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง  

มติที่ประชุม  ไมถือวาเปนคํารองที่ตองพิจารณา ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๒ ขอใหภายในพ้ืนที่มีแตโรงงานไมมีมลภาวะในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๒ - ๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวนันทวรรณ ศรีผึ้ง 
เหตุผลในการขอแกไข  มีโครงการจะใชที่ดินเพื่อประโยชนดังกลาว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
และที่ดินประเภทคลังสินคา (สีเม็ดมะปราง) และคงบัญชีโรงงานแนบทาย
ขอกําหนด ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนดไว 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทคลังสินคา 
(สีเม็ดมะปราง) และคงบัญชีโรงงานแนบทายขอกําหนด ตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารอง ฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนออมใหญ 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขกฎกระทรวงหรือขอกําหนดใหสอดคลองกับความเจริญ 
ในปจจุบันในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายธงชัย เจริญพานนท (โดยนายดุสิต 
เจริญพานนท ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. สามารถใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งที่ดินอยูติดถนนพุทธมณฑล

สาย ๕ และกําลังกอสรางขยายถนน 
๒. ตําแหนงที่ดินอยูหางจากพุทธมณฑลมากพอสมควร 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนออมใหญฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 

 

   
  



- 38 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 

5. 

มติที่ประชุม ยกคํารอง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
 ชุมชนออมใหญ 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒)  
 ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมโดยสํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม รวมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พ้ืนที่วางผัง ๕๑.๐๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๑,๙๒๗.๕๘ ไร ครอบคลุม
พ้ืนที่ตําบลวัดหลวง ตําบลไรหลักทอง ตําบลหนาพระธาตุ ตําบลวัดโบสถ  ตําบล
บานชาง ตําบลกุฎโงง ตําบลพนัสนิคม ตําบลนาวังหิน ตําบลบานเซิด ตําบลนา
มะตูม และตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ไดนํารางผังเมืองรวมเมือง
พนัสนิคมฯ ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู 
และยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อครบ
กําหนดปรากฏวา มีคํารอง ๑๐ ฉบับ ๑๐ ราย ๖ เร่ือง โดยแยกเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน ๔ ฉบับ ๔ ราย ๒ เร่ือง คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง 
๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง และคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๔ ฉบับ 
๔ ราย ๓ เร่ือง ท้ังนี้ ไดนําคํารองเสนอตอที่ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
เมืองพนัสนิคม เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 2 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๕ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นายถาวร สุธา และผูรองอ่ืน รวม ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ

เปล่ียนแปลงไปสูความเจริญ มีการขยายตัว การเติบโตของสังคมชุมชนมากขึ้น
ประกอบกับพ้ืนที่ดังกลาวไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแลวเพราะมี 
น้ําทวมอยูเปนประจํา สมควรใชพื้นที่เพ่ือรองรับการเติบโตของสังคมเมืองตอไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคมฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๖.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๕ ไวตามท่ี 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม 

 
 
 

ครั้งที่ 3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.2.1 
หนา 230 - 239 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ บริเวณตําบลกุฎโงง พ้ืนที่
ประมาณ ๗๗ ไร ๕๘ ตารางวา เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล 
เหตุผลในการขอแกไข ผูรองมีแผนงานขยายกิจการในที่ดินที่ตอเนื่องจาก

กิจการเดิม (โรงงานขาวสารถุงตราไกแจ) รวมท้ังมีแผนงานทํากิจการแปรรูปทําอาหาร
จากพืชและผลไมและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมไดซึ่งเปนอุตสาหกรรม
บริการท่ีมีวิธีการผลิตที่ไมกอใหเกิดปญหาหรือผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้การประกอบกิจการดังกลาวยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
และเตรียมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม ใหตามคํารอง ตามหลักฐานโฉนด

ที ่ด ิน เลขที่ ๔๑๗๗, ๔๔๐๔, ๖๕๑๒๗, ๖๕๑๒๖, ๖๕๑๒๕, ๖๘๐๘, ๔๑๗๘, 
๔๔๐๖, ๖๖๕๐๒, ๖๕๑๓๒, ๖๕๑๓๓, ๖๕๑๓๔, ๖๕๑๓๕, ๖๕๐๓๖, ๖๕๑๓๗ 
และ ๖๕๑๓๘ พ้ืนที่ประมาณ ๗๗ ไร ๕๘ ตารางวา เนื่องจากกิจการอุตสาหกรรมเดิม 
(โรงงานขาวสารตราไกแจ) และกิจการอุตสาหกรรมใหมที่จะดําเนินการในอนาคต 
(แปรรูปอาหารพืชและผลไม) เปนอุตสาหกรรมบริการที่มีวิธีการผลิตที่ไมกอใหเกิด
ปญหาหรือผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้การประกอบกิจการ
ดังกลาวยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเตรียมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๐ ไวตามที ่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหยกเลิกถนนโครงการสาย ง ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร ระยะทาง

ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร 
ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางสาวสุนันทา วงศยืน และผูรองอ่ืน 

รวม ๒ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากถนนโครงการสาย ง ไดพาดผานเขาไป

ในเขตท่ีดินอาคาร พักอาศัยและอาคารที่พักอาศัยเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ของผูรอง ซ่ึงปจจุบันยังพักอาศัยอยูและประกอบกิจการ ทําใหไดรับความเดือดรอน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร ไวตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนสง ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร 
 ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ตามที่ราง
 ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
 ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดิน ๕ ประเด็น ในท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๔ และ ๖.๘ ดังนี้ 
๑) ขอใหยกเลิกขอหามจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมในบริเวณนี้ 

ขอ ๑๑ (๖) 
๒) ขอใหยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยในบริเวณนี้ขอ ๑๑ (๗) 
๓) ขอใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ในบริเวณนี้ ขอ ๑๑ (๘) 
๔) ขอใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท 

หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวในบริเวณนี้ ขอ ๑๑ (๙) 
๕) ขอใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 

อยูอาศัยรวม ในบริเวณนี้ ขอ ๑๑ (๑๐) 
ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายสิริพงศ  ประวัติพัชร และผูรองอ่ืน 

รวม ๒ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ผูรองรายท่ี ๑ มีที่ดินอยูระหวางการทําสัญญาจะซื้อจะขายจํานวน

หนึ่งแปลง คิดเปนพ้ืนที่ ๓ ไร ๒ งาน ๖๐ ๕/๑๐ ตารางวา อยูในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๕ (๖) ซึ่งจะทําใหผูรองไมสามารถใชที่ดินแปลง 
ดังกลาวทําประโยชนไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง ในสภาพปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวไดกลายเปน
แหลงธุรกิจที่อยูอาศัยเปนสวนมาก และคาดวาจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เพ่ือรองรับการขยายตัวจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม และอยูติดถนนสายหลัก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๘๔ ไปยังอําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี 

๒. ผูรองรายท่ี ๒ มีที่ดินจํานวน ๓๙ แปลง คิดเปนพื้นที่ ๒๓๙ ไร ๑ งาน 
๓๗ ตารางวา อยูในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๕ (๖) ซึ่งจะทําให  
ผูรองไมสามารถใชที่ดินแปลงดังกลาวทําประโยชนไดอยางเต็มที่ อีกท้ัง ในสภาพ
ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาวไดกลายเปนแหลงธุรกิจที่อยูอาศัยเปนสวนมาก และคาดวา
จะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการขยายตัวจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 และอยูในบริเวณที่ใกล/ติดถนนสายหลักในเขตตําบลพนัสนิคมและเชื่อมตอถนน
สายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑ (สัตหีบ - เขาหินซอน) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม ใหตามคํารอง ที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๔ และ ๖.๘ ใหยกเลิก
ขอหาม ขอ ๑๑ (๖), (๗), (๘), (๙) และ (๑๐) เนื่องจากสภาพปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาว 
ไดกลายเปนแหลงธุรกิจ ที่อยูอาศัยเปนสวนมาก และคาดวาจะมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายตัวจากเทศบาลเมืองพนัสนิคมและอยูติดกับถนนสายหลัก 
ที่เชื่อมตอชุมชนโดยรอบ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๔ และ ๖.๘ ในสวน 
ที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๖), (๗), (๘), (๙) และ (๑๐) ไวตาม 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๔ และ ๖.๘ 
ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๖), (๗), 
(๘), (๙) และ (๑๐) ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดิน ๔ ประเด็น ในท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๗ ดังนี้ 

๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย ขอ ๑๑ (๗) 
๒) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ ขอ ๑๑ (๘) 
๓) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว  

หรือบานแถว ขอ ๑๑ (๙) 
๔) การอยูอาศัยหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ขอ ๑๑ (๑๐) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลตําบลกุฎโงง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวกลายเปนแหลงธุรกิจ 

ที่อยูอาศัย ตึกแถวเปนจํานวนมาก สวนประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร 
ปจจุบันมีเพียงไมกี่รายท่ีทําการเกษตรคาดวาจะมีการขยายตัว เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวจากเทศบาลเมืองพนัสนิคมและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งมีผูใช
แรงงานเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลกุฎโงง ติดถนน
สายหลักทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๕ มีการสัญจรไปมาระหวางอําเภอ 
กับจังหวัด และเปนเสนทางเดินทางไปสายอีสานดวย  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม ใหตามคํารองในท่ีดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๘ ใหยกเลิก 
ขอหาม ขอ ๑๑ (๗), (๘), (๙) และ (๑๐) เนื่องจากสภาพปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาว 
ไดกลายเปนแหลงธุรกิจ ที่อยูอาศัยเปนสวนมากและคาดวาจะมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องเพ่ือรองรับการขยายตัวจากเทศบาลเมืองพนัสนิคมและอยูติดกับถนนสายหลัก 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๗ ในสวนที่เกี่ยวกับ 
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๗), (๘), (๙) และ (๑๐) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๗ 
ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๗), (๘), 
(๙) และ (๑๐) ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

เรื่องท่ี ๓ บริเวณเขตผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคมใหเพ่ิมเติมขอกําหนด คือ 
"ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช
บังคับและยังประกอบกิจการอยูขยายพ้ืนที่โรงงานไดเฉพาะในท่ีดินแปลงเดียวกัน
หรือติดตอกันเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจาของ
โรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
มีผลใชบังคับ หรือเปนพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
ของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช" 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก หอการคาจังหวัดชลบุรี 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในพ้ืนที่วางผังฯ มีโรงงานหรืออุตสาหกรรม

ที่ใหบริการแกชุมชน หรือสนับสนุนการอุปโภค บริโภค ของชุมชนเปนกิจการที่มี 
มากอนกฎหมายผังเมือง และอาจเปนกิจการที่ตองหามเม่ือมีการประกาศบังคับใช
ผังเมืองแลว เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจเมืองพนัสนิคม จึงควร 
ใหผูประกอบการสามารถขยายกิจการอุตสาหกรรมเดิมได โดยกําหนดเงื่อนไข 
ในเร่ืองที่ตั้งที่ดินและผูดําเนินการใหสอดคลองเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดิน
ในเขตผังเมืองรวม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม ใหตามคํารอง โดยใหเพ่ิมเติม

ขอกําหนด คือ “ใหโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
มีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู ขยายพ้ืนที่โรงงานไดเฉพาะในท่ีดินแปลง
เดียวกันกับแปลงที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิม (ถึงแมวาจะคั่นดวยถนนสาธารณะหรือ 
ลํารางสาธารณะ) ซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 อยูกอนวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับหรือเปนพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเปนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับ” 
เนื่องจากมีโรงงานที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับและยังประกอบ
กิจการอยูไดรับผลกระทบไมสามารถขยายพ้ืนที่โรงงานและปรับปรุงโรงงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน โดยใหเพ่ิมเติมขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ “ใหโรงงานท่ีไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมน้ีมีผลใชบังคับ และยังประกอบกิจการ
อยูขยายพ้ืนท่ีโรงงานไดเฉพาะในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปนแปลงเดียวกัน 
กับแปลงที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิม ซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมนี้มีผลใชบังคับ หรือเปนพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเปน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมน้ี 
มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งเทาของพ้ืนที่โรงงานที่ใชในการผลิตเดิม”  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน โดยใหเพิ่มเติมขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้   
“ใหโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่ 
ผังเมืองรวมนี้มีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู ขยาย
พื้นที่โรงงานไดเฉพาะในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดตอเปน
แปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิมซึ่งเจาของโรงงาน
เดิมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันที่ 
ผังเมืองรวมนี้ มีผลใชบังคับ หรือเปนพื้นที่ในที่ดินที่ เคย 
เปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจาของโรงงานเดิม 
อยูกอนวันท่ีผังเมืองรวมนี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งเทา
ของพ้ืนที่โรงงานท่ีใชในการผลิตเดิม” ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

6. เร่ือง คํารองผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) 
ผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยสํานักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม รวมกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลออมนอย เทศบาลเมืองกระทุมแบน 
เทศบาลตําบลสวนหลวง เทศบาลตําบลดอนไกดี องคการบริหารสวนตําบล 
หนองนกไข องคการบริหารสวนตําบลแคราย องคการบริหารสวนตําบลทาเสา  
และองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ พ้ืนที่ประมาณ ๑๒๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๘๐,๖๒๕ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ไดนํารางผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน ไปปด
ประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดปรากฏวา 

ครั้งที่ 3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.2.2 
หนา 239 - 250 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มีคํารอง จํานวน ๑๙ ฉบับ ๑๓ ราย ๙ เรื่อง โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๑๖ ฉบับ ๑๐ ราย ๖ เร่ือง คํารองดานการคมนาคมและขนสงจํานวน 
๒ ฉบับ ๒ ราย ๒ เร่ือง และคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดนําคํารองเสนอตอที่ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองกระทุมแบน เม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เสนอ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวัน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 6 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๖ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายไพศาล วงศวชิรเวศน 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินแปลงดังกลาวเคยไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการโรงงานมาแลว แตปจจุบันธุรกิจตองเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหธุรกิจอยูได 
แตเมื่อขออนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลก็จะถูกหามเพราะติดเรื่องผังเมือง 
จึงตองทําแตโรงงานประเภทเดิมทําใหธุรกิจเสียหายจึงขอเปล่ียนแปลงใหพ้ืนที่
ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมที่ไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
หรือไมใหประชาชนเดือดรอนได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก. ๑ – ๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ – ๖  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ - ๑๕ เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) จํานวน 
๑ แปลง และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) จํานวน ๒ แปลง 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายชัยทรัพย แสงลออ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยรอบของที่ดินแปลงนี้ 

มีความเจริญดานสาธารณูปโภค เหมาะแกการประกอบการพาณิชยกรรมและไดวางแผน
ขยายกิจการโรงงานเพ่ือใชทํากินตอไปในวันขางหนาโดยจะไมสงผลกระทบ 
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ย. ๒ – ๑๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
 หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ย. ๒ – ๑๕ ไว
 ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๑๗ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นางสตนัน  จันทรเกษม และผูรองอ่ืน 
รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสามารถกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมได 
ในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ – ๑๗ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ – ๑๗ ไว
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ย ๔ - ๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. มีแผนการขยายโรงงานในอนาคตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันสูสากล 
๒. เพ่ิมศักยภาพในการสงออก 
๓. เพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศ 
๔. สงผลดีตอการจางงานในทองถิ่น  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน ใหตามคํารอง เพราะเปน

โรงงานสะอาด จากที่ไดดําเนินการมาแลวไมเคยกอมลพิษตอชุมชน ไมเคยไดรับ
การรองเรียน อีกทั้งยังทําประโยชนใหกับสังคมและทําใหประชาชนไดมีงานทําดวย 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ย. ๔ - ๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ย. ๔ - ๒ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๔ และ ก. ๑ - ๕ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ระยะ ๒๐๐ เมตร จากก่ึงกลางทางหลวงชนบทหมายเลข 
สค. ๑๐๑๘ ตามแนวขนานถนนฟากตะวันออก 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นายสมบัติ ศิริพงษเวคิน และผูรองอ่ืน 
รวมจํานวน ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข ไดรับแจงจากประชาชนวาฝงทิศตะวันตก 
ของถนนพุทธสาครเปนสีเหลือง สวนทิศตะวันออกน้ันเปนสีเขียว ทั้งที่เปนหมู
เดียวกัน การใชประโยชนที่ดินปจจุบันก็ควรเหมือนกัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน ใหตามคํารอง เพราะแนวถนน

พุทธสาครมีการขยายเปน ๘ ชองจราจร เพ่ือรองรับความเจริญซึ่งในอนาคตตองมี 
การพัฒนาพ้ืนที่ทั้งสองฟากถนนใหสอดคลองกับความเจริญของพ้ืนที่ซึ่งหากกําหนดไว
ไมเหมือนกัน อาจเปนการลิดรอนสิทธิ์เจาของที่ดินตามแนวถนนอีกฟากหน่ึง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกคํารอง เน่ืองจากขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สามารถดําเนินการเพ่ือกิจการอื่นได
ไมเกินรอยละ ๒๐ อยูแลว และเพ่ือปองกันการขยายตัวของชุมชนตามแนวถนน 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เนื่องจากขอมูลรายละเอียด 
ยังไมเพียงพอตอการพิจารณา จึงเห็นควรใหทองถิ่นผูวางผังกลับไปดําเนินการจัดทํา
ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม แลวนํามาเสนอใหพิจารณาในชั้นคณะกรรมการผังเมืองตอไป 
ดังนี้ 

๑. จํานวนอาคารสิ่งปลูกสรางในบริเวณ ย. ๒ - ๖ ก. ๑ - ๔ และ ก. ๑ – ๕ 
โดยแยกประเภทอาคารส่ิงปลูกสรางมาดวย 

๒. จัดหาภาพถายทางอากาศ หรือภาพกูเกิลแมพ (Google Map) 
รวมถึงภาพอาคารส่ิงปลูกสรางในลักษณะภาพสองมิติ ในพ้ืนที่บริเวณ ย.  ๒ – ๖ 
ก. ๑ - ๔ และ ก. ๑ - ๕ รวมถึงภาพถายอาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ทั้งสองฟาก 
ทางหลวงชนบทหมายเลข สค. ๑๐๑๘ (ถนนพุทธสาคร) 

 

  



- 47 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ๓. จํานวนอาคารส่ิงปลูกสรางที่แยกเปนกิจกรรมหลักกับกิจกรรมรอง 
(กิจกรรมอ่ืน) ในบริเวณ ย. ๒ - ๖ ก. ๑ - ๔ และ ก.๑ - ๕ มีจํานวนเทาใด (ไร – งาน - 
ตารางวา) ในแตละบริเวณมีสัดสวนรอยละของท่ีดินที่ใชไปเพ่ือกิจกรรมหลัก/ 
หรือกิจกรรมรอง (กิจการอ่ืน) อยางไร รวมถึงจํานวนที่ดินที่ใชไปในกิจกรรมที่ขัด
กับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมดวย 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง เน่ืองจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขียว) สามารถดําเนินการ 
เพื่อกิจการอ่ืนไดไมเกินรอยละ ๒๐ อยูแลว และเพื่อปองกัน
การขยายตัวของชุมชนตามแนวถนน ตามมติกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  

เรื่องที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ก. ๑ - ๑๒ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ย. ๔ - ๗ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โปรเห็ด จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เปนกิจการอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีใชเทคโนโลยีสะอาดทุกขั้นตอน 

กําลังแรงมาที่ใชจะใชในระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบสายพานลําเลียงโดยสวนใหญ 
๒. ไมมีน้ําเสียจากกระบวนการผลิต 
๓. ไมมีมลพิษทางอากาศ 
๔. ผลิตผลที่ไดเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม อีกท้ังยังเปนการนําเขา

เงินตราจากตางประเทศ 
๕. อาหารท่ีใชในการเพาะปลูกเห็ดก็เปนพวกรําขาว และซังขาวโพด 

โดยอาหารที่ใชแลว นําไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของบริษัทในเครือ  
๖. สภาพปจจุบันตําบลแครายไดพัฒนาจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรมแลว 
๗. มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง

กระทุมแบน คือ “สงเสริมความเปนเมืองอุตสาหกรรมนาอยูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด ภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพที่ดีและมีมาตรฐานการประกอบการอุตสาหกรรม อันเปนที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบนฯ และคณะอนุกรรมการ 

ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข 
ย. ๔ – ๗ บางสวน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
ก. ๑ – ๑๒ บางสวน เฉพาะแปลงท่ีดินของผูรอง เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ซ่ึงมีขอบเขตแปลงท่ีดิน ดังนี้ 

ดานทิศเหนือ จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับกึ่งกลางถนนโครงการ
สาย ข ๑๒ (ถนนเลียบคลองมะเดื่อ - วัดศรีนวล) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ดานทิศตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๘๕๐ เมตร กับกึ่งกลางถนน 
รพช.สค. ๓๐๔๘ (ถนนเลียบคลองแคราย) เสนขนานระยะ ๔๐๐ เมตร กับก่ึงกลาง
ถนนโครงการสาย ข ๑๒ (ถนนเลียบคลองมะเด่ือ - วัดศรีนวล) และเสนขนาน
ระยะ ๗๕๐ เมตร กับกึ่งกลางถนน รพช.สค. ๓๐๔๘ (ถนนเลียบคลองแคราย) 

ดานทิศใต จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับกึ่งกลางถนนโครงการสาย 
ข ๑๒ (ถนนเลียบคลองมะเดื่อ - วัดศรีนวล) 

ดานทิศตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับกึ่งกลางถนน 
รพช.สค. ๓๐๔๘ (ถนนเลียบคลองแคราย) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหตามคํารองบางสวน เฉพาะบริเวณการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปลี่ยนเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่มีการอนุญาตเฉพาะกิจกรรมโรงเพาะเห็ด  
และบริเวณที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ใหคงไวตามเดิม  
และใหไปปรึกษากองนิติการเพ่ิมเติมในการเขียนขอกําหนด 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ย. ๔ – ๗ 
บางสวน และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก. ๑ – ๑๒ บางสวน เฉพาะแปลงที่ดิน 
ของผูรอง เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน 

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน 2 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอใหยกเลิกถนนโครงการสาย ค ๓ ขนาดเขตทาง ๒๕.๐๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสถาพร พิทักษากร 
เหตุผลในการขอแกไข เพราะในแนวถนนเดิมมีขนาดกวาง ๔ เมตร 

มีเสาไฟแรงสูง มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานประกอบรถยนต บานเชาพักอาศัย 
ติดตอกัน ตลอดแนวถนน ยาว ๕๐๐ เมตร ทําใหเสียพ้ืนที่เดิมของโรงงานและท่ีอยูอาศัย
เดิมไปมาก ไมคุมกับคาใชจายในการร้ือถอนเวนคืนที่ดิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๓ ขนาดเขตทาง ๒๕ เมตร ไวตามแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนสง ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๓ ขนาดเขตทาง 
๒๕ เมตร ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน 

 

  



- 49 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที ่๒ ขอใหยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ก ๑๕ ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท จงสถิตย จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เนื่องจากแนวถนนสาย ก ๑๕ ไมใชถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ 

ตามรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงแตอยางใด 
แตเปนถนนสวนบุคคลในโฉนดที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของเอกชน 

๒. ถนนดังกลาวบริษัทฯ ไดกอสรางขึ้นเพ่ือประโยชนในการประกอบ
กิจการโรงงานของบริษัท จงสถิตย จํากัด ในที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ 
ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนที่ปด ควบคุมการเขา และออก มีรั้วตามแนวขอบเขต
พ้ืนที่โดยรอบอยางชัดเจน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ก ๑๕ ขนาดเขตทาง ๑๕ เมตร และถอดออก
จากแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกแนวถนนโครงการสาย ก ๑๕  
ขนาดเขตทาง ๑๕ เมตร และถอดออกจากแผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนสง ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองและคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน

ปานกลาง (สีสม) ในบริเวณหมายเลข ย. ๔ - ๒ ดังนี้ 
๑) ขอเพ่ิมบัญชีแนบทายฯ ขอกําหนด ใหโรงงานลําดับที่ ๔๖ (๑) และ (๒) 

จําพวกที่ ๓ สามารถสรางในพ้ืนที่ดังกลาวได หรือ 
๒) ขอแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ เพ่ือใหมีการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวได 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข 
1. มีแผนการขยายโรงงานในอนาคตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันสูสากล 
2. เพ่ิมศักยภาพในการสงออก 
3. เพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศ 
4. สงผลดีตอการจางงานในทองถิ่น 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
(สีสม) บริเวณหมายเลข ย.๔ - ๒ เฉพาะบริเวณแปลงที่ดินของผูรอง ใหสามารถดําเนิน
กิจการโรงงานลําดับที่ ๔๖ (๑) และ (๒) ได ซึ่งมีขอบเขตแปลงที่ดินดังนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ดานทิศเหนือ จดเสนขนานระยะ ๑,๓๐๐ เมตร กับกึ่งกลาง 
คลองภาษีเจริญ 

ดานทิศตะวันออก จดเสนขนานระยะ ๕๕๐ เมตร กับกึ่งกลาง 
คลองออมแขม เสนขนานระยะ ๑,๐๕๐ เมตร 
กับกึ่งกลางคลองภาษีเจริญ และเสนขนานระยะ 
๑๕๐ เมตร กับกึ่งกลางซอยเพชรเกษม ๙๑ 

ดานทิศใต จดเสนขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับกึ่งกลาง
คลองภาษีเจริญ 

ดานทิศตะวันตก จดเสนขนานระยะ ๓๑๐ เมตร กับกึ่งกลาง 
คลองออมแขม เสนขนานระยะ ๑,๐๖๐ เมตร 
กับก่ึงกลางคลองภาษีเจริญ และเสนขนานระยะ 

 มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข 
ย. ๔ - ๒ เฉพาะบริเวณแปลงท่ีดินของผูรอง ใหสามารถ
ดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๔๖ (๑) และ (๒) ได ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองกระทุมแบน  

 

7. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
ผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนผังเมืองรวมพ้ืนที่เปดใหม 

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนครั้งแรก โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของเทศบาลตําบลสันกําแพง และบางสวนขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยทราย องคการบริหารสวนตําบลแมปูคา องคการบริหารสวนตําบล
สันกําแพง องคการบริหารสวนตําบลรองวัวแดง องคการบริหารสวนตําบล 
แชชาง และองคการบริหารสวนตําบลบวกคาง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๖๖.๔๒ 
ตารางกิโลเมตร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
ไปตรวจดูและย่ืนคํารอง ตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๖๙ ฉบับ ๖๐ ราย ๔ เรื่อง โดยแยกเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน ๕๐ ฉบับ ๕๑ ราย ๑ เรื่อง คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดิน ๑๙ ฉบับ ๙ ราย ๓ เร่ือง ท้ังนี้ ไดนําคํารองเสนอตอที่ประชุมคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง เม่ือวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากเดิมที่ดินประเภทชนบท

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๔, ๔.๓๒, ๔.๓๘, ๔.๔๐, ๔.๔๕, 
๔.๔๖ และ ๔.๕๐ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๕๑ ฉบับ ๕๑ ราย ไดแก นางศรีวัย แสนใจอิ และผูรองอ่ืน 
รวม ๕๑ ราย 

ครั้งที ่5/๒๕๕8 
วันที ่24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.2.1 
หนา 13 - 22 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินตั้งอยู ใกลชุมชนเหมาะแกการอยูอาศัย 
และขัดกับสภาพความเปนจริง ในปจจุบันพ้ืนที่ไมคอยมีการทําการเกษตร เนื่องจาก
ติดกับถนนสายหลักท่ีสวนใหญมีการพัฒนาเปนบานจัดสรรแลวเกือบทั้งบริเวณ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง ใหตามคํารอง ในการขอเปล่ียนแปลง

การใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากแปลงท่ีดินในบริเวณหมายเลข ๔.๒๔, ๔.๓๒, ๔.๓๘ 
และ ๔.๔๐ เปนพ้ืนที่ที่ตอเนื่องไดรับแรงผลักดันในการพัฒนาจากผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม ซึ่งเปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ตอเนื่องกันมา
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๗ สภาพของพื้นที่ปจจุบันไมมีการทํานา 
หรือการเกษตรแลว มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่รอการพัฒนาเปนชุมชนอยูอาศัย
เชนเดียวกับที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๔๕, ๔.๔๖ และ ๔.๕๐ ที่ตั้งอยูตามถนน 
อบจ.ชม. ๔๐๙๐ ลวนเปนโครงขายเชื่อมโยงตอเนื่องกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๑๗ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๔, ๔.๓๒, ๔.๓๘, ๔.๔๐, ๔.๔๕, 
๔.๔๖ และ ๔.๕๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๔, ๔.๓๒, 
๔.๓๘, ๔.๔๐, ๔.๔๕, ๔.๔๖ และ ๔.๕๐ ไวตามที่รางผังเมืองรวม 
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เร่ือง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ใหสามารถกอสรางอาคาร 
อยูอาศัยรวมได 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวบุษกร  ชีวะธรรมานนท 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินตั้งอยูใกลชุมชนเหมาะแกการอยูอาศัย 

และตองการลงทุนเพ่ือกอสรางคอนโดมิเนียม เพ่ือรองรับประชากรบริเวณศูนยราชการ 
และจากใจกลางเมืองสันกําแพง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๙ ไว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง 

เรื่องที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๐, ๔.๒๔, ๔.๓๑, ๔.๓๒, ๔.๓๔, 
๔.๓๘, ๔.๓๙, ๔.๔๑, ๔.๔๗ และ ๔.๔๙ ใหสามารถจัดสรรท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยได 
และใชประโยชนที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของพ้ืนที่
โครงการท้ังหมด 

ผูรอง จํานวน ๑๔ ฉบับ ๗ ราย ไดแก นายถวิล  บัวจีน และผูรองอ่ืน รวม ๗ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินตั้งอยูในเสนทางการทองเที่ยวที่สําคัญ  ๆซึ่งบริเวณ

โดยรอบยังมีพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจชุมชนจึงควรยกเวนบางสวนเพ่ือการพาณิชยและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน อีกทั้งสภาพปจจุบันไมมีการทํานา ประกอบกับที่ดินมีราคาสูงจึงเหมาะเปน
ที่อยูอาศัยมากกวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมใหสามารถ
จัดสรรที่ดินเพ่ืออยูอาศัยไดและใชประโยชนเพ่ือการพาณิชยกรรมไดไมเกินรอยละ 
๑๕ ของพ้ืนที่โครงการ เนื่องจากที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๒๐ เปนพ้ืนที่เชื่อมตอ
ระหวางศูนยกลางเมืองและศูนยราชการใหม ซึ่งติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๑๐๐๖ และที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๒๔, ๔.๓๑, ๔.๓๒, ๔.๓๔, ๔.๓๘, ๔.๓๙, 
๔.๔๑, ๔.๔๗ และ ๔.๔๙ ตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๑๗ เปนพ้ืนที่
รองรับความเจริญเติบโตของตัวเมืองโดยสภาพพ้ืนที่มีความเหมาะสมสําหรับ 
การดําเนินการเปนชุมชนอยูอาศัยไดในอนาคต  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติที่สอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๐, ๔.๒๔, 
๔.๓๑, ๔.๓๒, ๔.๓๔, ๔.๓๘, ๔.๓๙, ๔.๔๑, ๔.๔๗ และ ๔.๔๙ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๐, ๔.๒๔, 
๔.๓๑, ๔.๓๒, ๔.๓๔, ๔.๓๘, ๔.๓๙, ๔.๔๑, ๔.๔๗ และ ๔.๔๙ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง    

เรื่องที่ ๓ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๘, ๔.๓๒, ๔.๓๘ และ ๔.๔๗ 
ใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว ได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางพรรณี พัวพรสวรรค 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินตั้งอยูในเสนทางการทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ 

ซึ่งหากประกอบกิจการเพ่ือการพาณิชยก็จะคุมคาตอการใชประโยชนที่ดินที่อยูติดกับ
ถนนสายหลัก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง ใหตามคํารอง ใหสามารถ

ประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว ตึกแถว ในท่ีดินบริเวณหมายเลข ๔.๒๘, 
๔.๓๒, ๔.๓๘ และ ๔.๔๗ บริเวณท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๘, ๔.๓๒, ๔.๓๘ และ ๔.๔๗ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๘, 
๔.๓๒, ๔.๓๘ และ ๔.๔๗ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

8. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน   
ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน เปนผังเมืองรวมพ้ืนที่  

เปดใหม ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเปน ครั้งแรกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลขุนยวม องคการบริหารสวนตําบลขุนยวม 
และองคการบริหารสวนตําบลแมเงา พ้ืนที่ประมาณ ๒๑.๙๙ ตารางกิโลเมตร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
และไดนํารางผังเมืองรวมไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง จํานวน ๖๑ ฉบับ ๖๑ ราย ๕ เร่ือง โดยแยกเปนคํารอง
ดานการคมนาคมและขนสง จํานวน ๖๐ ฉบับ ๖๐ ราย ๔ เรื่อง คํารองดานอ่ืน ๆ 
จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ทั้งนี้ ไดนําคํารองเสนอตอที่ประชุมคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองเม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2557 และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

คํารองดานโครงการคมนาคมขนสง (จํานวน 4 เรื่อง) 
เรื่องที่ 1 ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก 3 ขนาดเขตทาง 12 เมตร 

ความยาว 1,603 เมตร ในสวนโครงการถนนเดิมขยาย และถนนโครงการ 
ที่จะดําเนินการกอสรางใหม 

ครั้งที ่5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.2.2 
หนา 22 - 29 
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 เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงถนนโครงการสาย ก ๓ ในสวนโครงการถนนเดิมขยาย 

และถนนโครงการที่จะดําเนินการกอสรางใหม เนื่องจากที่ดินของผูรองไดดําเนินการ
กอสรางบานพักอาศัยแลว 

๒. ถาหากทําการกอสรางถนนโครงการสาย ก ๓ ขอปรับปรุงพ้ืนที่ 
ใหเสมอระดับกับถนน เนื่องจากบริเวณที่ดินของผูรองเปนที่ตางระดับกับถนนโครงการ 
เกรงวาจะไดรับผลกระทบจากความตางระดับถนนกับบานพักอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม คณะกรรมการพิจารณา 

ดานผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคง
ถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๓ เมตร ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๒ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๓ เมตร ไวตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนขุนยวมฯ  

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกและเปลี่ยนเสนทาง ถนนสายโครงการสาย ข ๑ 
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ระยะทาง ๓,๑๐๕ เมตร ในสวนโครงการที่จะกอสรางใหม
และถนนเดิมขยาย เห็นควรทําการขยายและทําการเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๘ โดยใชถนนขางสนามบินขุนยวมแทน ซ่ึงไดรับผลกระทบกับ
ประชาชนนอยทีสุ่ด 

ผูรอง จํานวน ๑๓ ฉบับ ๑๓ ราย ไดแก นางพิมพใจ คีรีเกษตร และผูรองอ่ืน 
รวม ๑๓ ราย         

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ผูรองไดกอสรางที่ พักอาศัยถาวรบริเวณเขตทางและใชเปนพ้ืนที่

เกษตรกรรมหากดําเนินการกอสรางถนนสาย ข ๑ จะทําใหที่ทํากินนอยไมเพียงพอ 
๒. ถนนสาย ข ๑ ปจจุบันใชเปนเสนทางสําหรับขนสงพืชผลทางการเกษตร 

และเห็นวายังไมมีความจําเปนตองปรับปรุง 
๓. ถาจําเปนตองทําถนนเชื่อมตอกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ 

ควรทําการขยาย และทําการเชื่อมตอโดยใชถนนขางสนามบินขุนยวมแทน 
ซึ่งจะกระทบกับประชาชนนอยที่สุด  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม คณะกรรมการพิจารณา 

ดานผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
ยกคํารอง โดยใหคงแนวถนนโครงการสาย ข ๑ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว 
๓,๑๐๕ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด  
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 มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงแนวถนนโครงการสาย ข ๑ ขนาดเขตทาง 
๑๖ เมตร ความยาว ๓,๑๐๕ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสง ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม    

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนเสนทางถนนโครงการสาย ข ๒ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร 
ระยะทาง ๑,๒๙๐ เมตร ในสวนโครงการถนนเดิมขยายเปลี่ยนไปขยายปรับปรุงถนน
สายสันมะกอก ซึ่งเปนที่ดินจับจองยังไมมีหมูบาน และชุมชนอาศัยอยู และหาก 
จะดําเนินการขยายถนนสาย ข ๒ เพ่ิมขนาดเขตทางเปน ๑๖ เมตร ใหขยายไป 
ทางฟากใตของถนนสาย ข ๒ 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นางสุภาพร เครืองาม และผูรองอ่ืน
รวม ๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข แนวถนนสาย ข ๒ มีหมูบานและชุมชนหากขยาย
เขตทางจะกระทบกับสิ่งปลูกสรางของประชาชนในพื้นที่ควรเปลี่ยนไปขยาย
ปรับปรุงถนนสายสันมะกอก ซึ่งเปนที่ดินจับจอง ยังไมมีหมูบานและชุมชนอาศัย
อยูและหากจะดําเนินการขยายถนนสาย ข ๒ เพ่ิมขนาดเขตทางเปน ๑๖ เมตร 
ใหขยายไปทางฟากใตของถนนสาย ข ๒ เนื่องจากเปนพ้ืนที่ราชพัสดุของตํารวจ
ตะเวนชายแดน จะไดไมตองมีการเวนคืนพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม คณะกรรมการพิจารณา 

ดานผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๒ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ระยะทาง 
๑,๒๙๐ เมตร ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๒ ขนาดเขตทาง 
๑๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๙๐ เมตร ไวตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนขุนยวม 

เรื่องที่ ๔ ขอเปลี่ยนแปลงเสนทางขนสงและคมนาคมไปใชเสนทาง 
ปาแมเงาและปาสําเพ็ง ซ่ึงมีถนนตัดผานอยูแลว บริเวณถนนโครงการสาย ข ๓  
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ระยะทาง ๔,๗๐๘ เมตร  

ผูรอง จํานวน ๓๔ ฉบับ ๓๔ ราย ไดแก นายออ  มานมีมงคล และผูรองอ่ืน
รวม ๓๔ ราย 
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 เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ประชาชนเกรงวาเมื่อมีการขยายถนนแลวจะทําใหวิถีชีวิต วัฒนธรรม

และความเปนอยูของชุมชนเปลี่ยนไป 
๒. ประชาชนเกรงวาเมื่อมีการขยายถนน ข ๓ จะทําใหเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น 

เนื่องจากมีโรงเรียน และโรงพยาบาลอยูติดกับถนน 
๓. ท่ีดินบริเวณที่จะขยายถนนสาย ข ๓ เปนที่อยูอาศัยของประชาชน 

ซึ่งมีการปลูกสรางอาคารถาวร 
๔. หากจะทําการขยายถนนสาย ข ๓ เสนอใหขยายเสนทางผานปาแมเงา 

และปาแมสําเพ็งแทน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม คณะกรรมการพิจารณา 

ดานผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคง
ถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร ระยะทาง ๔,๗๐๘ เมตร ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๖ เมตร ระยะทาง ๔,๗๐๘ เมตร ไวตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนขุนยวม 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอคัดคานและยกเลิกการดําเนินการวางผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม   
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย (นายแพง กุระจินดา) 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ประชาชนตองชวยกันอนุรักษและรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

ของขุนยวมใหงดงามตอไป 
๒. ที่ดินทํากินมีนอยอยูแลว หากทําการสรางถนนจะทําใหที่ดินทํากิน 

ลดนอยลง 
๓. การคมนาคมท่ีดีเพียงใด ไมไดตอบโจทยของคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔. การพัฒนาควรแกปญหาแบบองครวมใหความสําคัญทุกดาน โดยเฉพาะ

สิ่งแวดลอม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม คณะกรรมการพิจารณา 

ดานผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคง
รางผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงรางผังเมืองรวมชุมชนขุนยวมไว ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม 
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9. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมเปนครั้งแรก โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และไดถายโอน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเอง เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ใชบังคับเปนกฎกระทรวงผังเมืองรวม ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๒๐
ตอนท่ี ๑๐๒ ก ระยะเวลาบังคับใช ๕ ป ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขยายระยะเวลาการใชบังคับผัง ๑ ป อีก ๒ คร้ัง โดยครั้งที่ ๒ 
หมดอายุวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รางผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) มีพ้ืนที่วางผัง ๑๕๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ตําบลรอนทอง ตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลแมรําพึง และตําบลพงศประศาสน 
อํา เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดผ านความเห็นชอบจา ก
คณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดนํารางผังเมืองรวมไปปด
ประกาศ ๙๐ วัน (คร้ังที่ ๑) เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง 
ตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีคํารอง ๒๓๒ ฉบับ 
๒๗๕ ราย ๑๙ เรื่อง และปดประกาศ ๙๐ วัน (คร้ังที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนด มีคํารอง ๓ ฉบับ ๓๖๐ ราย ๘ เร่ือง 
โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน ๓ ฉบับ ๓๖๐ ราย ๓ เรื่อง คํารอง 
ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง คํารองดานอ่ืน ๆ  ๘ ฉบับ 
๘ ราย ๔ เร่ือง ทั้งนี้ไดเสนอคํารองตอที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน 
บางสะพาน เม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ และเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเสนอตอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา 
คํารองฯ เม่ือวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมดังกลาวทางเครือขาย 
กลุมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางสะพานไดเขามาชี้แจงขอมูลในการคัดคาน 
ใหคงสภาพพ้ืนที่ทางธรรมชาติเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณ
ดังกลาวแลว รวมท้ังไดยื่นหนังสือคัดคานเร่ืองดังกลาวไวดวย 

มติที่ประชุม  เนื่องจากขอมูลที่นําเสนอประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย 
และบริบทความเชื่อมโยงของพ้ืนที่ยังไม มีความชัดเจน
เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให มีขอมูลประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมการผังเมืองอยางครบถวนและรอบดาน จึงให
กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดําเนินการจัดหาขอมูลดังกลาวใหครบถวน แลวนําเสนอ 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง 

ครั้งที ่5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.2.3 
หนา 29 - 32 

10. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) 
รางผังเมืองรวมเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) ครอบคลุมพ้ืนที่

ตําบลถนนใหญ ตําบลเขาสามยอด ตําบลพรหมาสตร ตําบลชุบศร ตําบลบางขันหมาก 
ตําบลทาหิน ตําบลทาศาลา ตําบลปาตาล ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลนิคมสรางตนเอง  

ครั้งที ่6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.2.1 
หนา 53 - 56 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตําบลกกโก อําเภอเมืองลพบุรี และตําบลบางคู ตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง 
จังหวัดลพบุรี รวมพ้ืนที่ประมาณ ๘๒.๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑,๓๖๒.๕๐ ไร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
และไดนํารางผังเมืองรวมไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํ าร อง ตั้ งแตวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึ งวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เม่ือครบกําหนดมีคํารอง ๒ ฉบับ ๒ ราย ๓ เรื่อง โดยเปน
คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินทั้งสิ้น โดยไดนําคํารองเสนอ
คณะที่ ปรึ กษาผั ง เ มืองรวมเมืองลพบุ รี  เมื่ อวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอใหคงสภาพใหสามารถใชประโยชนที่ดินเปนสถานีโรงสูบน้ํา

ของกองประปาเทศบาลเมืองลพบุรีตอไป ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรี
เมืองลพบุรี 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากโรงสูบน้ําของกองประปาเทศบาลเมืองลพบุรี
ไดสรางข้ึนกอนที่จะมีบอขยะและกอนประกาศบังคับใชผังเมืองรวมเมืองลพบุรี 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองลพบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยให
คงสภาพใหสามารถใชประโยชนที่ดินเปนสถานีโรงสูบน้ําของกองประปาเทศบาลเมือง
ลพบุรีตอไปในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ 
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองลพบุรี 

เรื่องที ่๒ ขอใหสามารถใชประโยชนที่ดินบริเวณบอกําจัดขยะเทศบาลเมือง
ลพบุรีสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี  
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรี
เมืองลพบุรี 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เนื่องจากในอนาคต เทศบาลเมืองลพบุรีจะทําการกอสรางโรงงานไฟฟา

พลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยบริเวณบอกําจัดขยะในปจจุบันของเทศบาลเมืองลพบุรี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒. เพ่ือทําการกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะและนํามาผลิตเปนไฟฟา 
ใชในเทศบาลเมืองลพบุรี 

๓. เพ่ือลดผลกระทบของกลิ่นและมลภาวะจากบอขยะในปจจุบัน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปร ึกษาผัง เมืองรวมเมืองลพบุร ี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหตามคํารอง โดยแกไขเพ่ิมเติม
ขอกําหนดในบัญชีแนบทายใหมีประเภทโรงงานลําดับที่ ๘๘ และลําดับที่ ๑๐๕ 
เพ่ือสามารถสรางโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยในท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ เฉพาะท่ีดินของผูรอง ในตําบล
ทะเลชุบศร จํานวน ๑๐ แปลง ตอไปน้ี โฉนดที่ดินเลขท่ี ๒๘๒, ๒๘๗, ๒๘๘, ๒๙๐, 
๒๙๑,๒๙๓, ๒๙๔, ๒๙๗, ๒๙๘ และ ๓๐๗ เนื้อที่รวม ๕๑ ไร ๑ งาน ๕๓ ตารางวา  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดในบัญชีแนบทาย
ใหมีประเภทโรงงานลําดับที่ ๘๘ และลําดับที่ ๑๐๕ เพื่อสามารถ
สรางโรงงานไฟฟาพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๕.๔ เฉพาะที่ดินของผูรองในตําบลทะเลชุบศร จํานวน ๑๐ แปลง 
ตอไปนี้ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๒, ๒๘๗, ๒๘๘, ๒๙๐, ๒๙๑, ๒๙๓, 
๒๙๔, ๒๙๗, ๒๙๘ และ ๓๐๗ ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองลพบุรีฯ  

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๐ (๗) จัดสรรท่ีดิน
เพ่ือการอยูอาศัย ใหสามารถจัดสรรไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท สิรัญญาพารค จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในขอกําหนดแผนผังการใชประโยชน

ที่ดินในอนาคตที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ไมสามารถจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัย เน่ืองจากในปจจุบัน ที่ดินบริเวณดังกลาวมีสิ่งกอสรางอาคาร 
ที่พักอาศัยเปนจํานวนมากทั้งหมูบาน ตึกแถว อาคารพาณิชย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองลพบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามที่ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี 

 

11. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน  
ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน เปนผังเมืองรวมพ้ืนที่เปดใหม 

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนครั้งแรก โดยสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดนาน มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมดของเทศบาลตําบลเวียงสาบางสวน
ของเทศบาลตําบลกลางเวียง และองคการบริหารสวนตําบลสาน รวมพ้ืนที่วางผัง 
๓๒.๖๕ ตร.กม. หรือ ๒๐,๔๐๖.๒๕ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไดนํารางผังเมืองรวมไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให
ประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนด มีคํารอง ๒๕๑ ฉบับ ๒๔๖ ราย 
๗ เรื่อง โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน ๑๓ ฉบับ ๙ ราย ๒ เรื่อง 
คํารองดานการคมนาคมและขนสง ๗๘ ฉบับ ๗๗ ราย ๒ เร่ือง และคํารองดานอ่ืน ๆ 
๑๖๐ ฉบับ ๑๖๐ ฉบับ ๑๖๐ ราย ๓ เรื่อง ทั้งนี้ ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘   

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๒ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายสมชาติ วงศถาดี และผูรองอ่ืน 

รวม ๔ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 

๑๐๑ บางบริเวณมีการกอสรางอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชยกรรม 
และมีการขยายผิวจราจรเปน ๔ ชองทาง สงผลใหมีการกอสรางอาคารที่พักอาศัย 
และอาคารพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว และในอนาคตผูรองมีแผน 
และโครงการจะขยายกิจการโรงแรมที่เพ่ิมขึ้น ถาไมมีการแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ก็จะไมสามารถขยายกิจการโรงแรมท่ีพักเพ่ิมไดอีก  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา ใหยกคํารองแบบมีเงื่อนไข

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต โดยใหเพ่ิมที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) จากเขตทาง ๑๐๐ เมตร ของทั้งสองฟากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๑ โดยเร่ิมตนจากบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ ตัดกับ
ถนนเวียงสา (บานดอนแทน) ไปทางทิศเหนือ ๕๐๐ เมตร และไปทางทิศใต ๕๐๐ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

ครั้งที ่6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.2.2 
หนา 56 - 63 

  



- 61 - 

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๓ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ไดแก นางคําพลอย โฉมไทยสง และผูรองอ่ืน 
รวม ๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๑๓ มีการสรางอาคาร
บานเรือนและสิ่งกอสรางถาวร เปนจํานวนมากตามทางหลวงชนบท นน. ๓๐๑๘ 
การกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนพ้ืนที่ เกษตรกรรมอาจสงผลกระทบ 
ตอการกอสรางอาคารบานเรือนเพ่ิมเติมในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา ยกคํารองแบบมีเงื่อนไข

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต โดยใหเพ่ิมพ้ืนที่สีเหลืองชวงตน 
และทายของทางหลวงชนบท นน. ๓๐๑๘ ดานที่จดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๑๐๑ เขาไป ๑ กิโลเมตร และดานที่จดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๑ เขาไป 
๑ กิโลเมตร โดยมีระยะขนานกับทางหลวงชนบท นน. ๓๐๑๘ ขางละ ๑๐๐ เมตร  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๓ ไวตามที ่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๒ เรื่อง) 
เรื่องที ่๑ ขอยกเลิกถนนเดิมขยาย สาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๒๓ ฉบับ ๒๒ ราย ไดแก นายไสว กันใจแกว และผูรองอ่ืน 

รวม ๒๒ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากถนนสาย ก ๓ มีขนาดเขตทางที่คอนขางแคบ 

ถาขยายถนนอาจสงผลกระทบตอการอยูอาศัยที่มีอยูคอนขางจํากัดและส่ิงกอสราง
สวนใหญเปนแบบถาวรและอยูติดถนน จึงไมสามารถรื้อถอนหรือขยายพ้ืนที่ดินเดิมได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา 

เรื่องท่ี ๒ ขอยกเลิกถนนเดิมขยายสาย ข ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๕๕ ฉบับ ๕๕ ราย ไดแก นางอรษา ชุมนุมพรอม และผูรองอ่ืน 

รวม ๕๕ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก ปจจุบันบริเวณถนนสาย ข มีชุมชนเกาะ

ไปตามถนนจํานวนมาก ดังนั้น การขยายถนนอาจทําใหเกิดปญหา เชน การขยายลํ้า 
เขาไปในพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน ซึ่งอาจทําใหตอง รื้อถอนสิ่งกอสรางซึ่งอาจสง 
ผลกระทบในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่มีที่พัก
อาศัยอยูบริเวณสองฟากของถนนได เพราะถนนอยูใกลกับอาคารอยูอาศัยมากเกินไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา ยกคํารอง แบบมีเงื่อนไข 

โดยใหปรับการขยายถนนจากขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๒.๐๐ เมตร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ขนาดเขตทาง 
๑๖.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ขนาดเขตทาง 
๑๖.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณเขตผังเมืองรวม

ชุมชนเวียงสา 
ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายคําพันธ  แกววงศ และผูรองอ่ืน 

รวม ๔ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข  เน่ืองจากที่ทํากินมีนอย อาจทําใหไมมีที่อยูอาศัย

และท่ีทํากิน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ของผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรกึษา 
ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา 

เรื่องท่ี ๒ ขอยกเลิกผังเมืองรวมชุมชนเวียงสาทั้งผัง 
ผูรอง จํานวน ๗๔ ฉบับ ๗๔ ราย ไดแก นายบุญสง แตงออน และผูรองอ่ืน 

รวม ๗๔ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. การกําหนดการใชประโยชนที่ดินไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
๒. ขาดการประชาคมใหประชาชนรับทราบ 
๓. การวางผังเมืองอาจสงผลกระทบตอการอยูอาศัย เพราะเปนการจํากัด

สิทธิของประชาชน และเสียที่ดินทํากิน 
๔. ไมเห็นประโยชนจากการวางผังเมือง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงรางผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงรางผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนาน 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา 

เรื่องท่ี ๓ ขอยกเลิกผังเมืองรวมชุมชนเวียงสาบางบริเวณ (ตําบลสาน) 
ผูรอง จํานวน ๘๒ ฉบับ ๘๒ ราย ไดแก นางไพรัตน อุดคําเที่ยง และผูรองอ่ืน 

รวม ๘๒ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. การจัดทําผังเมืองรวมไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมมีการจัดประชาคม

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินการจัดทําผังเมือง 
๒. การจัดทําผังเมืองไม เปนประโยชนกับชุมชนเพราะสาธารณูปโภค 

ภายในชุมชนมีครบถวนอยูแลว 
๓. ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนการจํากัดสิทธิของประชาชน 

และขัดตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงรางผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดนานไว 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ของผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา 

 

12. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ 
 ผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ เปนผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด มีพ้ืนที่ประมาณ ๗,๘๘๕ ตารางกิโลเมตร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
นําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารองฯ 
ตั้งแตวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เม่ือครบกําหนด มีคํารอง
จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๕ เร่ือง โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑ ฉบับ 
๑ ราย ๓ เรื่อง และคํารองดานอ่ืน ๆ จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดนําคํารอง
เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสนอ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ โดยขอขยายเขตพ้ืนที่เพ่ิมเปน 
๖ กิโลเมตร × ๓ กิโลเมตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
(โดยนายพงศศักดิ์ สุขสุสินธุ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
1. ขอกําหนดเดิมการใชพ้ืนที่สีมวงมีพ้ืนที่นอยเกินไปสําหรับรองรับ

ภาคอุตสาหกรรมที่จะเติบโตในอนาคต ซึ่งเปนเสนทาง East - West Corridor  
2. พ้ืนที่ขอขยายเพ่ิมเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมอยูใกลแหลงวัตถุดิบดานการเกษตร

จากประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว สามารถรองรับการตั้งโรงงานประเภทผลิตอาหารสัตว 
ไซโล โรงสีขาว ฯลฯ  

3. พ้ืนที่มีศักยภาพในดานการขนสงโลจิสติกส และเปนการหลีกเลี่ยงการใช
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ มาใชทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ แทน 

4. พ้ืนที่ที่จะขอขยายมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมการผลิต การขนสงสินคา 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจการคาชายแดน และมีสาธารณูปโภคและระบบชลประทาน 
ที่เหมาะสม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ ใหตามคํารอง 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.4.1 
หนา 31 - 37 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอแกไขเรื่องที่วางตามแนวเขตขนานริมเขตทางในเขตควบคุม

ตามพระราชบัญญัติทางหลวงในเสนทางหลวงที่ใชชื่อเสนทางท่ีมีตัวเลขไมเกิน  
๓ หลัก เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ หมายเลข ๑๐๒ หมายเลข ๑๑๗  
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร คือ ใหมีระยะถอยรนไมนอยกวา ๖ เมตร 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทที่โลง
เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ  
(โดยนายพงศศักดิ์ สุขสุสินธุ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวม
จังหวัดอุตรดิตถ กําหนดการใชประโยชนที่ดินริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๗ 
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร ซึ่งไมเปนไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ตองไดรับอนุญาต 
การกอสรางหรือดัดแปลงตอเติม ภายในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร จากเขตทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ ใหตามคํารองบางสวน โดยให

ยกเลิกการกําหนดที่วางตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒ 
และหมายเลข ๑๑๗ สวนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ ใหยกคํารอง โดยใหคง
ขอกําหนดไวตามเดิม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิกการกําหนดท่ีวาง 
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒ ในการใชประโยชนที่ดิน 
ทุกประเภท สวนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ และ หมายเลข ๑๑๗ ใหยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดไวตามเดิม  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิกการกําหนดที่วาง 
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๒ ในการใช
ประโยชนที่ดินทุกประเภท สวนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑ 
และหมายเลข ๑๑๗ ใหยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดไว
ตามเดิม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เรื่องที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน เรื่องระยะถอยรน 
ริมแมน้ํา ลําคลอง ใหควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ยกเวนการควบคุมทางน้ํา 
ที่ตองการควบคุมพิเศษเปนกรณีแกไขปญหาอุทกภัย) ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ  
(โดยนายพงศศักดิ์ สุขสุสินธุ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวม
จังหวัดอุตรดิตถ กําหนดการใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํานาน  แมน้ําปาด 
และคลองตรอน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานาน 
แมน้ําปาด และคลองตรอน ไมนอยกวา ๑๕ เมตร นั้น เปนการกันพ้ืนที่มากกวาพ้ืนที่
ทีพ่ระราชบัญญัติกําหนด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ  ใหตามคํารองเฉพาะที่ดิน 

ประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยใหใชระยะถอยรนริมแมน้ํา ลําคลอง ไมนอยกวา ๖ เมตร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีความเห็นสอดคลองกัน ๒ ประการ ดังนี้ 
1. ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

เกี่ยวกับที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํานาน แมน้ําปาด 
และคลองตรอน สําหรับที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

2. ยกคํารองบางสวน โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเกี่ยวกับ 
ที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํ านาน แมน้ํ าปาด  
และคลองตรอน สําหรับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท 
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชน
 ที่ดินเร่ืองที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํานาน แมน้ําปาด  
 และคลองตรอน เฉพาะในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เทานั้น 
 สวนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
 อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

   ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)  
 ใหคงขอกําหนดไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
 และผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอหามกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒ 
เพ่ือประโยชนการใชที่ดินสําหรับการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ ในขอ ๑๒ (๖) และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในขอ ๑๒ (๘)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ  
(โดยนายพงศศักดิ์ สุขสุสินธุ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือรองรับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา 
ในทุกระดับช้ัน และรองรับการเติบโตของชุมชน เมือง และเศรษฐกิจในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ  ใหตามคํารอง โดยยกเลิก 

ขอหาม ๑๒ (๘) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยกคํารอง ในขอหาม ๑๒ (๖) 
การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญในที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒ ขอ ๑๒ (๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท 
อาคารขนาดใหญและขอ ๑๒ (๘) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด  
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดเก่ียวกับขอหามใชประโยชน

ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และ ๔.๒ 
ขอ ๑๒ (๖) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญและขอ ๑๒ (๘) สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไว ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหแกไขพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง ๓.๒ และ ๔.๑ ถึง ๔.๒ 

หมูที่ ๑ ถึงหมูที่ ๑๓ ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ที่เปนชุมชน 
อยูอาศัย ใหสามารถใชประโยชนที่ดินไดมากขึ้น  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันพ้ืนที่ดังกลาว เปนชุมชนที่อยูอาศัยตลอด
ตามแนวถนน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง   
มติที่ประชุม ยกคํารอง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

13. เร่ือง คํารองผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงคร้ังที่ ๑) 
 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลปากนํ้าหลังสวน บางสวนของตําบลบางนํ้าจืด และบางสวน 
ของตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รวมขอบเขตพ้ืนที่วางผัง
ทั้งหมดประมาณ ๒๐.๒๕๖ ตารางกิโลเมตรหรือ ๑๒,๖๖๐.๒๘๒ ไร ไดผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดนํา 
รางผังเมืองรวม ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
และยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนด มีคํารอง ๓ ฉบับ ๓ ราย ๒ เร่ือง โดยแยกเปนคํารองดานการแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง และคํารองดานโครงการ
คมนาคมและขนสง ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง ท้ังนี้ ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเสนอ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหทบทวนการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 

ในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๓ 
ผู รอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก  นางรัตนดา กิจคุณธรรม 

และนายวรพจน สุขโข 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. มีสิ่งปลูกสรางเปนที่อยูอาศัยของบิดามารดา ซึ่งมีพ้ืนที่นอย และเพ่ิงจะ

ปรับปรุงซอมแซมบานพัก 
๒. หากนําที่ดินไปใชประโยชนของทางราชการในอนาคต บิดา มารดา

ของผูรองจะไมมีที่อยูอาศัย 
๓. ตองการนําที่ดินดังกลาวกอสรางที่อยูอาศัยเพ่ือใชชีวิตหลังเกษียณ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปากน้ํ าหลั งสวน กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.4.2 
หนา 37 - 40 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 

ยกคํารอง โดยใหคงการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ตามแผนผังแสดงการใชประโยชน
ที่ดินในอนาคตไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 
๑.๓ ตามแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ไวตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน 

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๒ ชวงระยะทาง ๑๐๐ เมตร ซึ่งเปน

เสนทางลงสูชายหาด  
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายวินัย สงวนกลิ่น 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากถนนโครงการสาย ก ๒ ไดพาดผาน 

เขาไปในท่ีดินของผูรอง ปจจุบันผูรองไดใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยและทําเปน
สถานท่ีตากอากาศ ซ่ึงเปนอาชีพหลักของผูรอง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปากน้ํ าหลั งสวน กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ไวตามแผนผังโครงการคมนาคม
และขนสง ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ไวตามแผนผัง
 โครงการคมนาคมและขนสง ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
 ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคําร องฯ  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
 ชุมชนปากน้ําหลังสวน 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผังเมืองรวม
พ้ืนที่ เปดใหม ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนคร้ังแรกโดยสํานักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ครอบคลุมพ้ืนที่ เทศบาลตําบลทาศาลา องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง องคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี บางสวน 
ขององคการบริหารสวนตําบลโมคลาน และองคการบริหารสวนตําบลหัวตะพาน 
รวมพ้ืนที่วางผังประมาณ ๑๓๗.๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๕,๖๖๘.๗๕ ไร ไดผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ไดนํารางผังเมืองรวม ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.4.3 
หนา 40 - 48 
 

  



- 70 - 

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 และยื่นคํารอง ต้ังแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนด มีคํารอง ๘ ฉบับ ๘ ราย ๗ เรื่อง โดยแยกเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน ๖ ฉบับ ๖ ราย ๖ เร่ือง และคํารองดานการแกไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง ทั้งนี้ ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา เม่ือวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย

หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ เปนที่ดินประเภท
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) จากแนวถนนเขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ (ตอนเล่ียงเมือง) ระยะขนาน ๓๐๐ เมตร 
ทั้งสองฟากถนน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันที่ดินในบริเวณดังกลาว มีอัตรา

การขยายของสิ ่งปลูกสรางอาคารประเภทท่ีอยูอาศัย ประกอบกิจการรานคา 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมเกิดขึ้นจํานวนมาก เพราะพ้ืนที่บริเวณ
ดังกลาวอยูใกลกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและจะมีการกอสรางศูนยการแพทย 
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
บริเวณหมายเลข ๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
(สีสม) จากแนวถนนเขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๔๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ระยะขนาน ๓๐๐ เมตร ทั้งสองฟากถนนไวตามรางผังเมืองรวม
กําหนด  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 
๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง (สีสม) จากแนวถนนเขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ (ตอนเล่ียงเมือง) 
ระยะขนาน ๓๐๐ เมตร ท้ังสองฟากถนน ไวตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาศาลา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๙ เปนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) จากแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ 
ระยะขนานขางละ ๒๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันที่ดินในบริเวณดังกลาว มีอัตรา 

การขยายของสิ่งปลูกสรางอาคารประเภทที่อยูอาศัย ประกอบกิจการรานคา 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมเกิดขึ้นจํานวนมาก เพราะพ้ืนที่บริเวณ
ดังกลาวอยูใกลกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและจะมีการกอสรางศูนยการแพทย 
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ และ ๔.๖ เปนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) จากแนวถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๑ ขางละ ๒๐๐ เมตร ยกเวนบริเวณหมายเลข ๔.๙ ยกคํารอง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, 
๔.๖ และ ๔.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรจะแกปญหาโดยการปรับปรุงคลองบริเวณดังกลาว โดยการเวน 

ที่ริมคลองใหเปนสีเขียวขางละ ๒๐ เมตร ไวไมใหเปนสีเหลืองทั้งหมด เพ่ือใหสามารถ
รองรับน้ําไดมากขึ้นและน้ําไหลลงสูทะเลไดสะดวก  

2. จังหวัดนครศรีธรรมราชควรตองศึกษาบริหารความเสี่ยง เร่ืองระบบ
ปองกันนํ้าทวมน้ําหลาก การระบายน้ําลงสูทะเล และแผนการปองกันน้ําทวม 
ของมหาลัยวิทยาลัยวลัยลักษณและของกรมชลประทาน เพ่ือมาประกอบ 
การพิจารณาดวย 

3. ควรใหจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ิมเติม 
ใหครบถวนในเรื่องสิ่งแวดลอม เร่ืองการปองกันน้ําทวม เพ่ือนํามาประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองอีกคร้ัง  

มติที่ประชุม เนื่องจากขอมูลในการนําเสนอในเชิงพื้นที่ยังไมครบถวน
สมบูรณ ดังนั้น ใหจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมขอมูล
เชิงพื้นที่เพิ่มเติมใหครบถวนในเรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องการปองกัน
น้ําทวม เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผังเมืองอีกครั้ง 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๒.๗ เปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาววรางรัตน ฟุงตระกูล 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินบริเวณดังกลาวไมไดเปนที่ดินประเภท

สถาบันราชการ แตเดิมสํานักงานสรรพสามิตเขตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช สาขาทาศาลา 
ไดขอเชาอาคารบานพักเปนสํานักงาน ปจจุบันไดยกเลิกการเชาไปแลวประมาณ ๒ ป 
ขณะนี้ไดใชเปนที่พักอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน)  
บริเวณหมายเลข ๑๒.๗ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 
พ้ืนที่ ๑ ไร ๖๑.๙ ตารางวา ตามขอบเขตเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไวตามราง
ผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๒.๗ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) พื้นที่  ๑ ไร  ๖๑.๙ ตารางวา 
ตามขอบเขตเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไวตามรางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาศาลา 

เรื่องที ่๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางอกนิษฐ สุวรรณนุรักษ 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินบริเวณดังกลาวดําเนินกิจการเปนโรงแตงแร 

(โซเดียมเฟลสปาร) ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา ๓๘ ป โดยใชเงินลงทุน
ในการประกอบกิจการจํานวนมาก อีกทั้ง ในอนาคตยังมีแผนการปรับปรุง 
และขยายกิจการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพื้นที่ทาศาลา เปนแหลงผลิตและแปรรูป 
แรโซเดียมเฟลสปาร ซึ่งมีทําเลท่ีตั้งที่เหมาะสมในการแปรรูปและการขนสงรวมถึง
ทาเรือที่เชื่อมโยงกัน การมีโรงแตงแรอยูในอําเภอทาศาลา สะดวกตอการแปรรูป 
ซึ่งมีความจําเปนตอการขนสงทางทะเลเพ่ือใหเกิดความคุมทุนและมีความเหมาะสม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา ใหตามคํารอง ใหเปลี่ยนแปลง 

การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๕ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  
- ควรตองศึกษาขอมูลประกอบในการนําเสนอในเชิงพ้ืนที่ใหมีความครบถวน 

สมบูรณ ดังนั้น จึงใหจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติม  
ทั้งในเรื่องพ้ืนที่การปองกันน้ําทวมและสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมการผังเมืองอีกครั้ง 

มติที่ประชุม ใหจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่เพิ่มเติม 
ใหครบถวนในเร่ืองพื้นที่ การปองกันน้ําทวม และส่ิงแวดลอม 
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองอีกคร้ัง  

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวน เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลตําบลทาศาลา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเทศบาลตําบลทาศาลา ไดยายจาก

ศูนยราชการเดิมมากอสรางในที่ดินบริเวณดังกลาว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวน เปนที่ดินประเภท 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) พ้ืนที่ ๖ ไร ๑ งาน 
๔๙.๘ ตารางวา ตามขอบเขตเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) บริเวณ
หมายเลข ๓.๑ บางสวน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) พื้นที่ ๖ ไร  
๑ งาน ๔๙.๘ ตารางวา ตามขอบเขตเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดินตามรางผังเ มืองรวมกําหนด  ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

เรื่องที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒, ๕.๔ 
และ  ๕ .๖  เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สี เหลือง) บริเวณ 
ทั้งสองฟากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๔๐ และทางหลวงชนบท นศ ๔๑๐๗ 
ระยะ ๓๐๐ เมตร ตามแนวขนานริมเขตทาง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินบริเวณดังกลาวสภาพปจจุบันไดมีการซื้อขาย

ที่ดินเพ่ือพัฒนาที่ดินสําหรับเปนที่อยูอาศัย และบางสวนไดมีการขออนุญาตกอสรางแลว
เนื่องจากเปนถนนเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒, ๕.๔ และ ๕.๖ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒, ๕.๔ และ ๕.๖ ไวตามที่รางผังเมืองรวม 
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาศาลา 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) โดยใหเพ่ิมขอความการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
และองคการบริหารสวนตําบลไทรบุรี 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตามรายละเอียดในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินขอ ๙ ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไมได
กําหนดใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยและรายละเอียดในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) ไมไดกําหนดใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ไวตามที่ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 

 

รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

 

15. 
 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๘๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๑๒๙,๔๐๔.๓๘ ไร ไดผานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  และนําไปปดประกาศ 
๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารองฯ ตั้งแตวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารอง 
จํานวน ๑๕ ฉบับ ๘ ราย ๖ เร่ือง โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ๓ เรื่อง และคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  
จํานวน ๑๒ ฉบับ ๕ ราย ๓ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๔ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ซี.เอ.เอส แอสเซท จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่คํารองอยู ในพ้ืนที่ โครงการ 

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตามประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เร่ือง การเปล่ียนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม 
สินสาคร (ฉบับที่ ๖) ซ่ึงไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๒ 
ตอนพิเศษ ๙๓ ง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๔ บางสวน เฉพาะบริเวณพ้ืนที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตามประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประทศไทย เรื่อง การเปล่ียนแปลง 
เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๖) จํานวน ๘๓ ไร 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
 ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๔ บางสวน  
 เฉพาะบริ เวณพื้นที่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
 ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.6.1 
หนา 28 - 36 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคม
อุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ ๖) จํานวน ๘๓ ไร เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค า (สีม วง) ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่องที่  ๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ไทยโพลี พลาสแพ็ค จํากัด  
และบริษัท คิว – แลนดแฟคตอรี่ เซ็นเตอร จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. มีโครงการจะทําโรงงานพลาสติก ผลิตรีดแผนพลาสติก และผลิตถวยน้ํา 

ภาชนะบรรจุภัณฑพลาสติก อยูในขั้นตอนการออกแบบ และเตรียมการขออนุญาต
กอสราง 

๒. ปจจุบันไดทําการปรับปรุงพ้ืนที่สรางสะพานขามคลองและถมดินแลว 
๓. หากประกาศเปนพ้ืนที่สีเขียว จะทําใหโรงงานทั้งหมดตองยุติลงไมสามารถ

กระทําได และถาจะขยายโรงงานก็ไมสามารถทําได จะไดรับความเสียหายอยางมาก 
๔. ไมสอดคลองกับความเปนจริง และสถานการณการพัฒนาจังหวัด 
๕. พ้ืนที่ดังกลาวหางจากชุมชนไมกระทบกับสิ่งแวดลอม และชาวบานทั่วไป  
๖. ประชาชนมีงานทํามากข้ึน 
๗. เปนประโยชนแกสวนรวมและราชการแหงทองถิ่น สามารถเก็บภาษี

เขารัฐมีเงินไปพัฒนาทองถิ่นไดมากขึ้น 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่องที่  ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมพันทายนรสิงห
สินคาพ้ืนเมือง จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. สภาพพ้ืนที่โดยรอบของแปลงท่ีดินเปนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดแลว 

จึงขอเปล่ียนแปลงที่ดินที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากพ้ืนที่สีเขียวเปนพ้ืนที่สีมวง 
๒. บริษัทฯ เตรียมจะขออนุญาตปลูกสรางโรงงาน เพ่ือจะขยายโรงงาน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๓ บางสวน จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
๑) ขอ ๘ (๑) ขอลดพ้ืนที่วางของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตสรางโรงงาน

ตามประเภทหรือชนิดที่กําหนดตามบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จากที่กําหนดไมนอยกวารอยละ ๕๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๑๐  

๒) ขอ ๘ (๓) ขอลดพ้ืนที่วางของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตสราง 
คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม จากที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๒0 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายวุฒิพงษ เชยชม 
เหตุผลในการขอแกไข   
๑. มีแผนการขยายโรงงานจัดทําหองเย็น และคลังน้ํามันในอนาคต 
๒. มีความเห็นวาควรปรับลดรอยละของที่วางใหนอยลง เพ่ือใหมีการพัฒนา

อยางเต็มที ่
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอ ๘ (๑) 
และขอ ๘ (๓) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอ ๘ (๑) และขอ ๘ (๓) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน ขอ ๑๐ (๑) ขอลดพื้นที่วางของแปลงท่ีดิน
ที่ยื่นขออนุญาตสรางโรงงาน จากที่กําหนดไมนอยกวารอยละ ๕๐ เปนไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมพันทายสิงหสินคา
พ้ืนเมือง จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. สภาพพ้ืนที่โดยรอบของแปลงท่ีดินเปนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดแลว 

จึงขอเปล่ียนแปลงประเภทท่ีดินท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนจากพ้ืนที่สีเขียว 
เปนพื้นที่สีมวง  

๒. บริษัทฯ เตรียมจะขออนุญาตปลูกสรางโรงงาน เพ่ือจะขยายโรงงาน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอ ๑๐ (๑) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๑๐ (๑) บริเวณหมายเลข 
๓.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่องที่  ๓ ขอแก ไขขอกํ าหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน  ขอ ๑๐ (๒) ขอลด 
พ้ืนที่วางของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญาตสรางโรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กําหนด
ตามบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จากท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
เปนไมนอยกวารอยละ ๒๐ และที่วางโดยรอบภายในแนวเขตของแปลงท่ีดิน 
ที่ยื่นขออนุญาตเพ่ือเปนแนวกันชน จากที่กําหนดไมนอยกวา ๑๐ เมตร ใหเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนของการเวนที่วางตามขนาด
ของอาคารและพ้ืนที่ใชสอย  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๓ ราย ไดแก น.ส.ภิญญา ตั้งพจนทวีพร และผูรองอ่ืน 
รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. มีแผนการขยายอาคารโรงงาน และสํานักงานในอนาคต 
๒. มีความเห็นวาควรปรับลดรอยละของท่ีวางใหนอยลง เพ่ือใหมีการพัฒนา

อยางเต็มพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอ ๑๐ (๑) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๑๐ (๑) บริเวณหมายเลข 
๓.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) 
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ไดดําเนินการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมเปนครั้ งแรก โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลปากเพรียว ตําบลตะกุด ตําบลตลิ่งชัน  
ตําบลดาวเรือง ตําบลผ้ึงรวง ตําบลปากขาวสาร ตําบลโคกสวาง อําเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี รวมพ้ืนที่ประมาณ ๕๓.๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๓,๑๘๑.๒๕ ไร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ไดนํารางผังเมืองรวมเมืองสระบุรีไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๓๑ ฉบับ ๒๓ ราย ๘ เรื่อง โดยเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๙ ฉบับ ๑๑ ราย ๓ เรื่อง คํารองดานโครงการคมนาคม 
และขนสง จํานวน ๙ ฉบับ ๙ ราย ๒ เร่ือง และคํารองดานการแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ๓ เร่ือง โดยไดเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองสระบุรี เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง)  
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายชาญวิทย หนอเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.6.3 
หนา 36 - 45 

  



- 80 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีความตองการพัฒนาที่ดินที่มีขนาด
พ้ืนที่ ๒ ไร ๓ งาน ๙๙.๒ ตารางวา เพ่ือจัดสรรแลวจําหนายใหแกบุคคลทั่วไป
สําหรับประกอบกิจกรรมดานพาณิชยกรรมและอยูอาศัย และปจจุบันอยูระหวาง
การพัฒนาที่ดิน ขออนุญาตจากหนวยงานราชการ และขอรับการสนับสนุน 
จากสถาบันการเงิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ๑.๒๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๕ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๗.๒, ๗.๕, ๗.๗, ๗.๑๑, ๗.๑๖, ๗.๑๘, ๗.๒๑, ๗.๒๗ 
และ ๗.๓๐ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๑๑ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นายชาญวิทย  หนอเจริญ 
และผูรองอ่ืน รวม ๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือจัดสรรแลวจําหนายใหแกบุคคลท่ัวไป 
สําหรับประกอบกิจกรรมดานพาณิชยกรรมและอยูอาศัย และปจจุบันอยูระหวางการ
พัฒนาที่ดิน ขออนุญาตจากหนวยงานราชการและขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๗.๒, ๗.๕, ๗.๗, ๗.๑๑, ๗.๑๖, ๗.๑๘, ๗.๒๑, ๗.๒๗ และ ๗.๓๐  
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๗.๒, ๗.๕, ๗.๗, 
๗.๑๑, ๗.๑๖, ๗.๑๘, ๗.๒๑, ๗.๒๗ และ ๗.๓๐ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที ่๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๗.๒๐ และ ๗.๒๑ เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
และสถานบริการ (สีแดงมีเสนทแยงขาว) 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๗ ราย ไดแก นางสาวตลับ ไชยะเสน และผูรองอ่ืน 
รวม ๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือจัดสรรแลวจําหนายใหแกบุคคลทั่วไป สําหรับ
ประกอบกิจกรรมดานพาณิชยกรรมและอยูอาศัย และปจจุบันอยูระหวางการพัฒนา
ที่ดิน ขออนุญาตจากหนวยงานราชการและขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๗.๒๐และ ๗.๒๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๗.๒๐ และ ๗.๒๑ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 

คํารองโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๒ เรื่อง)  
เร่ืองที่ ๑ ขอใหยกเลิกถนนโครงการสาย ค ๗ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร 

ความยาว ๕๒๐ เมตร  
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายจิระเดช  สุภผลไพบูลย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการทับซอนที่ดินของตน 

ทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงที่อยูอาศัยและที่ทํามาหากินของตน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  กรมโยธาธิการและผัง เมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการ สาย ค ๗ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  
มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๗ ขนาดเขตทาง 

๒๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง ตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๒ ขอใหยกเลิกถนนโครงการสาย ค ๙ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร 
ความยาว ๑,๒๕๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ไดแก นางหทัยรัตน  ประเทศ และผูรองอ่ืน 
รวม ๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมเมืองสระบุรีที่ประกาศใช 
ในปจจุบันไดหมดอายุบังคับใชแลว และยังไมมีการประกาศบังคับใชกฎกระทรวง
ฉบับใหม ดังนั้น จึงไมเห็นดวยกับกรณีที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สระบุรีมาดําเนินการวางและปรับปรุงผัง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๙ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๙ ขนาดเขตทาง 
 ๒๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงตามที่ 
 รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง)  
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย 

(สีเหลือง) ขอหาม (๗) การอยูอาศัย การประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบ
อุตสาหกรรม ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ใหสามารถกอสรางอาคาร
ขนาดใหญไดในบริเวณหมายเลข ๑.๓๐ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวศิริวรรณ ชัยศิริ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินของผูรอง (ขนาดพ้ืนที่ ๗ ไร ๒ งาน 

๙๙ ตารางวา) ตั้งอยูในที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓๐ ซึ่งมีขอหามการใชประโยชนที่ดินตามขอ (๗) การอยูอาศัย 
การประกอบพาณิชยกรรม หรือประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ ซึ่งปจจุบันที่ดินดังกลาวไดใชประโยชนเพื่อพาณิชยกรรม 
ดังนั้น จึงมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดใหสามารถใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
บริเวณหมายเลข ๑.๓๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๓๐ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดบริเวณแนวถนนโครงการสาย ข ๒ 
เปนแบบยืดหยุนเพ่ือใหสามารถสรางที่อยูอาศัยความสูงเกิน ๙ เมตร ได  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายวิทูร สุทัดณวานิช 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีความประสงคจะใชพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา

เปนที่อยูอาศัย เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีที่อยูใกลกับสถานพยาบาล ผูอยูอาศัยสวนใหญ
เปนผูสูงอายุและมีโรคประจําตัว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณถนนโครงการสาย ข ๒ ขนาดเขตทาง 
๑๖ เมตร เปนถนนบังคับแบบเขมงวด ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณ
ถนนโครงการสาย ข ๒ ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร เปนถนน
บังคับแบบเขมงวดไว  ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคําร องฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองสระบุรี 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงขอกําหนดบริเวณแนวถนนโครงการสาย ค ๘  
เปนแบบยืดหยุนเพ่ือใหสามารถสรางที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมได   

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสุพิน  ชาญชนะโยธิน 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีความประสงคจะดําเนินการ

กอสรางอาคารพักอาศัยหรืออาคารเพ่ือประกอบกิจการดานพาณิชยกรรม ดังนั้น 
จึงมีความประสงคขอเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในบริเวณ 
แนวถนนสาย ค ๘ เปนแบบยืดหยุน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณถนนโครงการสาย ค ๘ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร เปนถนนบังคับ
แบบเขมงวด ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 

 
17. 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณ
ถนนโครงการสาย ค ๘ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร เปนถนน
บังคับแบบเขมงวด ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ผั ง เ มื อ ง พิ จ า ร ณ า คํ า ร อ ง ฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
เมืองสระบุรี 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
 ผังเมืองรวมเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ครอบคลุม
พ้ืนที่ เทศบาลเมืองชะอํา  (ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘๗ ซึ่งเปนปาตามมติ
คณะรัฐมนตรี )  ครอบคลุมพ้ืนที่บนบกประมาณ ๑๐๖ ตารางกิ โลเมตร 
และครอบคลุมพ้ืนที่น้ําทะเล อีกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยเปนแนวขนาน 
กับชายฝงทะเลเปนระยะ ๕๐๐ เมตร รวมพ้ืนที่เขตผังรวมท้ังหมดประมาณ 
๑๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๓,๗๕๐ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดนํารางผังเมืองรวมเมืองชะอํา ไปปดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนดปรากฏวา มีคํารอง ๓๙๕ ฉบับ ๓๗๕ ราย 
๑๗ เรื่อง โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน ๕๖ ฉบับ ๕๓ ราย ๗ เรื่อง
คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๑๓๘ ฉบับ ๑๒๓ ราย ๖ เร่ือง 
และคํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง ๓๑๒ ฉบับ ๓๑๖ ราย ๔ เร่ือง ไดนํา 
คํารองเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง  เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เ ม่ือวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๗ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๕ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายเสนาะ เอ่ียมเอก และนายสรวิชญ 

เอ่ียมเอก 
เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันพ้ืนที่ในชุมชนเมืองชะอํามีความหนาแนน 

ตองการใหพ้ืนที่บริเวณถนนเสนทางเลี่ยงเมือง (ชะอํา – ปราณบุรี) มีการพัฒนา 
และตองการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนหองแถวในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.6.4 
หนา 45 - 70 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๕ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา   

เรื่องที ่๒ ขอแกไขเปล่ียนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๕.๕ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๓๔ ฉบับ ๓๒ ราย ไดแก นายเสนาะ เอ่ียมเอก และผูรองอ่ืน 
รวม ๓๒ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. ปจจุบันพ้ืนที่ในชุมชนเมืองชะอํามีความหนาแนน ตองการใหพ้ืนที่

บริเวณถนนเสนทางเล่ียงเมือง (ชะอํา - ปราณบุรี) มีการพัฒนา 
๒. ตองการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนที่อยูอาศัยเปนบานเชา บานจัดสรร หองแถว

และอาคารพาณิชย   
๓. ตองการประกอบกิจการที่ เปนขอหามของท่ีดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๕ ไวตามท่ี 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ เปนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๙ ราย ไดแก นายอดิศร พราหมแกว และผูรองอ่ืน 
รวม ๙ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมมีขอหาม 
การใชประโยชนที่ดินหลายประการทําใหไมสามารถประกอบกิจการบางประเภท 
ที่ตองการดําเนินการได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขเปล่ียนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๘ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

คํารอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวพิยะดา วรรณดิษฐ 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เมืองชะอําเปนเมืองทองเท่ียว ซึ่งมีการเติบโตอยางมากในระยะ ๕ ป

ที่ผานมา 
๒. พ้ืนที่ตอนใตของเมืองชะอําซึ่งเปนเขตติดตอกับเทศบาลเมืองหัวหิน 

มีการพัฒนาที่อยูอาศัยและกิจการอ่ืนเพ่ือรองรับการทองเท่ียว ไมไดเปนพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีโครงการบานจัดสรรอ่ืน ๆ เชน โครงการปาลมฮิล โครงการเมเจสติก 
(บานเดี่ยว) โครงการพงษนภา (ตึกแถวและบานเดี่ยว) โครงการสตารฮิล นอกจากนี้ 
ปจจุบันในบริเวณดังกลาวไดมีการพัฒนาหางสรรพสินคาขนาดใหญ VENEZIA 
ริมถนนเพชรเกษมใกลสนามกอลฟปาลมฮิล 

๓. มีโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคูผานหัวหิน ซึ่งจะทําให
การพัฒนาเมืองชะอําเติบโตอยางมากในอนาคต 

๔. ขอกําหนดของพ้ืนที่สีเขียวไมสามารถทําบานจัดสรรได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๘ ไวตามที ่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๕ ขอแกไขเปล่ียนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางอัฉรา คีย 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหทรัพยสินมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง เนื่องจาก 
๑. บริเวณตําแหนงแปลงท่ีดินของผูรองตั้งอยูในบริเวณที่ดินประเภท 

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) อยูแลว 
๒. ผูรองสําคัญผิดในขอเท็จจริงวา ที่ดินของผูรองอยูในบริเวณที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งที่ในความเปนจริงแลวอยูในบริเวณท่ีดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

เรื่องที่ ๖ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงประเภทท่ีดินจากท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๙ เปนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
และท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางมณี บุตรยิ่ง และนางบุปผา บุตรยิ่ง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ไมตรงกับความเปนจริงในปจจุบัน 
ซึ่งที่ดินบริเวณน้ีมีอาคารพักอาศัยขนาดใหญ ทั้งที่สรางเสร็จแลวและกําลังกอสรางอีก
เปนจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งโรงแรม รีสอรท คอนโด อาคารชุด ซึ่งควรพัฒนาพ้ืนทีบ่ริเวณ
นี้ใหเปนที่พักอาศัยขนาดใหญ เพราะอยูไมไกลจากทะเลและใกลตัวเมืองหัวหิน 
จึงควรกําหนดใหตรงกับการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันและเกิดประโยชนในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๑๙ ไว ตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๗ ขอแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
(บริเวณคํารองเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑) 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ไดแก นางบุญสง อยูเนียม และผูรองอ่ืน 
รวม ๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข บริเวณพ้ืนที่จะพัฒนาดานการจัดสรรที่ดินและมีโครงการ
การใชประโยชนที่ดินที่ขัดตอขอกําหนดของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณ 4.1 ไวตามรางผังเมืองรวมเมืองชะอํา กําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากบริเวณคํารองเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณ ๔.๑ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง) 
เรื่องที ่๑ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 

๑.๑๒ มี ๒ ประเด็นคํารอง ดังนี้ 
ประเด็นที ่๑ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๖ (๖) ที่กําหนดหามการอยูอาศัย

หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
ประเด็นที ่๒ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๖ (๗) ที่กําหนดหามการอยูอาศัย

ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
ผูรอง จํานวน ๑๑๑ ฉบับ ๑๑๕ ราย ไดแก นายจักริน วงศแกวกุล และผูรองอ่ืน 

รวม ๑๑๕ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ชายทะเลบริเวณแนวถนนโครงการ

ดังกลาว มีการพัฒนาโรงแรม และอาคารชุดอยูบางสวนแลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา 
ประเด็นที่ ๑ ใหตามคํารองบางสวน โดยยกเลิกขอกําหนดหามการอยูอาศัย 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยในอนาคต แตยังคงขอกําหนดหามการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบพ้ืนที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง)  

ประเด็นที่ ๒ ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยประเภท 
หองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในภาพรวมไมใชรายใดรายหนึ่ง 
เนื่องจากผูรองขอยกเลิกขอกําหนดในภาพรวมทั้งหมด ไมใชขอยกเลิกเฉพาะในบริเวณ 
ที่ผูรองมีที่ดินตั้งอยู 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ 

ประเด็นที่ ๑ ใหยกคํารอง โดยใหคงขอหามใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สี เหลือง) ขอ ๖ (๖) ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ไวตามเดิม 

ประเด็นที่ ๒ ใหตามคํารอง โดยยกเลิกขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) 
ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 
อยูอาศัยรวม  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอหามใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยู อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๖ (๖)  
ซึ ่งกําหนดหามการอยู อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ ไวตามเดิม และใหตามคํารอง 
ในประเด็นท่ี ๒ โดยยกเลิกขอหามใชประโยชนที่ดินขอ ๖ (๗)  
ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก 
หรืออาคารอยูอาศัยรวม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๒ ที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 
๑.๑๙ มี ๓ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่  ๑ ขอยกเลิกขอ ขอ ๖ (๖) ที่กําหนดหามการอยูอาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

ประเด็นที่ ๒ ขอยกเลิกขอกําหนด ขอ ๖ (๗) ท่ีกําหนดหามการอยูอาศัย
ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 

ประเด็นที่ ๓ ขอใหใชขอกําหนดตามผังฉบับเดิมและขอแกไขขอกําหนด 
ใหสามารถสรางอาคารสูงประเภทคอนโด โรงแรม อพารทเมนท 

ผูรอง จํานวน ๒๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสายสุนีย ศิลาสานต 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินในบริเวณดังกลาว มีราคาสูง 

ผูที่มาดําเนินการลงทุนตองทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา การสรางอาคารสูง
จึงมีความจําเปน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา 
ประเด็นที่ ๑ ใหตามคํารองบางสวน โดยยกเลิกขอกําหนดหามการอยูอาศัย

เพ่ือรองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยในอนาคต แตยังคงขอกําหนดหาม 
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ เพ่ือใหเกิดผลกระทบพ้ืนที่
อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๒ ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยประเภท 
หองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในภาพรวมไมใชรายใดรายหนึ่ง 
เนื่องจากผูรองขอยกเลิกขอกําหนดในภาพรวมทั้งหมดไมใชขอยกเลิกเฉพาะในบริเวณ
ที่ผูรองมีที่ดินตั้งอยู 

ประเด็นที่ ๓ ใหตามคํารอง สวนโรงแรมที่ไมใชอาคารขนาดใหญ 
ก็สามารถทําได เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน ทั้งนี้  ยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ 
และประเด็นที่ ๓ โดยใหคงขอหามใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) ขอ ๖ (๖) ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ และใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๒ โดยยกเลิกขอหามใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัยประเภท หองชุด อาคารชุด 
หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และประเด็นที่ ๓ โดยใหคงขอหาม 
ใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ขอ ๖ (๖) ซ่ึงกําหนดหามการอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ และใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๒ 
โดยยกเลิกขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) ซึ่งกําหนด 
หามการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรือ
อาคารอยูอาศัยรวม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๖ (๗) ที่กําหนดหามการอยูอาศัยประเภท หองชุด 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม บริเวณหมายเลข ๑.๑๙ 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นางสาวสุภรา อติชาตการ และผูรองอ่ืน 
รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดซื้อแปลงที่ดินไวเพ่ือลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ในการกอสรางอาคารชุด ถามีการออกขอกําหนดตามรางกฎกระทรวง
ฉบับใหม จะทําใหไดรับความเสียหายอยางมหาศาล 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  ใหตามคํารอง 
โดยใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย 
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๖ (๗) เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการเกี่ยวกับการอยูอาศัย 
ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับขอหามการใช
ประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ขอ ๖ (๗) เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการเกี่ยวกับการอยูอาศัย 
ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมได 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

เรื่องที่ ๔ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑๙ มี ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๖ (๖) ที่กําหนดหามการอยูอาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

ประเด็นที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๖ (๗) ที่กําหนดหามการอยูอาศัย
ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โบทเฮาส จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เนื่องจากตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมชะอํา (พ.ศ. ๒๕๔๓) ที่หมดอายุ

ไมมีขอกําหนดหามในเรื่องหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ และขอหามการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก 
หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย บริษัทจึงได
ริเริ่มการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยในพื้นท่ีตั้งแตป ๒๕๔๘ 

๒. บริษัทไดดําเนินการพัฒนาที่ดินในโครงการโดยวางแผนดําเนินการ
ภายในโครงการ มีอาคารชุดรวม ๕ อาคาร ซ่ึงเปนอาคารสูง ๑๔ - ๑๘ ชั้น 
และบานพักอาศัย ๑๑๐ หลัง 

๓. บริษัทไดดําเนินการกอสรางอาคารชุดเสร็จไปแลว ๓ อาคาร คงเหลือ 
อีก ๒ อาคาร เปนอาคารสูง ๑๘ ชั้น และไดรับการอนุมัติรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนรออนุมัติแบบกอสราง ๑ อาคาร 
และอยูในชวงพัฒนาแบบ เพ่ือยื่นขออนุมัติกอสรางกับเทศบาลเมืองชะอํา ๑ อาคาร 

๔. หากประกาศกฎกระทรวงตามขอกําหนดใหมจะเกิดผลกระทบ
โดยตรงกับโครงการและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัท เนื่องจากไมสามารถ
ดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคทําใหผิดเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงไวกับ
ลูกคาและขอกําหนดตามท่ีระบุไวในใบขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน ซึ่งบริษัทจะตองถูก
ฟองรองจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

๕. ความเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในบริเวณนี้ชวยในการพัฒนา
และสงเสริมรายไดของชุมชน โดยโครงการของบริษัทมุงเนนการพัฒนาที่พักอาศัย 
ในรูปแบบบานหลังที่ ๒ ของครอบครัวสําหรับผูมีรายไดสูง 

๖. เทศบาลเมืองชะอํามีความเจริญและถือเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ 
ของจังหวัดเพชรบุรี จึงควรอนุญาตใหสรางอาคารชุดสูงริมทะเลได เพ่ือใหประชาชน
สามารถซื้อหองชุดไดในราคาไมสูงเกินไป ซึ่งเปนการสงเสริมการทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา 
ประเด็นที่ ๑ ใหตามคํารองบางสวน โดยยกเลิกขอกําหนดหามการอยูอาศัย 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยในอนาคต แตยังคงขอกําหนดหาม 
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ เพ่ือใหเกิดผลกระทบพ้ืนที่
อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ประเด็นที่ ๒ ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยประเภท 
หองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ในภาพรวมไมใชรายใดรายหนึ่ง 
เนื่องจากผูรองขอยกเลิกขอกําหนดในภาพรวมท้ังหมด ไมใชขอยกเลิกเฉพาะ 
ในบริเวณท่ีผูรองมีท่ีดินตั้งอยู  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองบางสวน ทั้งนี้ ยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยให
คงขอหามใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๖ (๖)  
ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ และให
ตามคํารองในประเด็นที่ ๒ โดยยกเลิกขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) ซึ่งกําหนด
หามการอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอหามใชประโยชนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๖ (๖)  
ซึ่งกําหนดหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ และใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๒ โดยยกเลิก
ขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) ซึ่งกําหนดหามการอยู
อาศัย ประเภทหองชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัย
รวม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ใหสามารถดําเนินการจัดสรร
ที่ดินไดตามขอกําหนดตามผังฉบับเดิม 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายเรวัต เผือกทอง และนางทองพูน คงเจริญ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมฉบับที่หมดอายุไปมีขอกําหนด

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมสามารถจัดสรรได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา ใหตามคํารอง โดยใหสามารถ

จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวได เน่ืองจากพ้ืนที่เทศบาลเมืองชะอํา
มีการเจริญเติบโตอยางมาก เปนเมืองทองเที่ยวที ่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี
ตอเนื่องกับเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงมีความเหมาะสมที่จะอนุญาต 
ใหสามารถจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว เพ่ือรองรับการพัฒนา 
จากการทองเท่ียว นอกจากน้ี ทางเทศบาลเมืองชะอํา ไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวจากการทองเที่ยว เชน การตัด
ถนนเลียบคลองชลประทาน การพัฒนาระบบประปา ทั้งการขยายกําลังการผลิต 
และขยายพื้นที่บริการประปาของเทศบาล เปนตน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๖ ขอแกไขขอกําหนดขอ ๗ (๗) การอยูอาศัยหรือประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ เปนการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ บริเวณที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
(สีสม) บริเวณหมายเลข ๒.๙ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทเห็นวาที่ดินในบริเวณนี้เปนพ้ืนที่ 

ที่มีศักยภาพ ที่จะทําโครงการพัฒนาอาคารที่พักอาศัยและสถานท่ีพักตากอากาศชั้นดี
ในอนาคต และบริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา ใหตามคํารอง เน่ืองจากการใช

ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ที่มีทําเลที่ตั้งอยูใกล
ชายทะเลของเทศบาลเมืองชะอํา ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่มีการเติบโตอยางมาก 
โดยขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 
ของผังเมืองรวมเมืองชะอํา ฉบับเดิม (พ.ศ.๒๕๔๓) และในการประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นประชาชน รางผังเมืองรวมเมืองชะอํา (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นั้น ยังไมไดเพ่ิมเติมขอกําหนด ซึ่งเปนขอหาม ขอ ๗ (๗) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ๒.๙ เกี่ยวกับขอหามใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ๒.๙ 
เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๗) ไวตามท่ีราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๔ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนสงใหสรางถนนรวมจิตต 

(ถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร) ใหสิ้นสุดบรรจบกับ 
ถนนวีรวัฒนโยธิน บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๑๙๕ ฉบับ ๑๙๕ ราย ไดแก นางสาวสุภัตรา โลหวัชระกุล 
และผูรองอ่ืน ที่อยูอาศัยในอาคารชุดชะอําแกรนด คอนโดเทล รวม ๑๙๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. การกอสรางถนนเลียบชายหาดจะทําลายระบบนิเวศ และกอใหเกิด

มลภาวะทางเสียง รวมทั้งเปนการทําลายสภาพชายหาด 
๒. การตัดถนนชวงตอจากถนนรวมจิตรไมไดสรางความเจริญหรือพัฒนา

เศรษฐกิจเมืองชะอําเพราะไมมีเขตชุมชนตอจากบริเวณดังกลาว เปนการสิ้นเปลือง 
และทําใหผูพักอาศัยบริเวณเลียบชายหาดเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๓. อาคารริมหาดสวนใหญ เปนโรงแรม รีสอรท อาคารชุด และบานพัก 
ซึ่งมีทางเขาออกตอเชื่อมไปยังถนนเพชรเกษม จึงไมมีความจําเปนตองตัดถนนเพ่ิมอีก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง 
๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมเมืองชะอํา  

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขใหขยายถนนรวมจิตต (ถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง 
๒๐.๐๐ เมตร) ใหสิ้นสุดเพียงถนนจุมพฎพงษ เทานั้น บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ 
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางอุไร วิทยกุล และนายชัยวุฒิ 
สุนทรานุกูลวงศ 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เจาของท่ีดินริมถนนรวมจิตต ตั้งแตถนนจุมพฎพงษลงมาทางทิศใต

ตางไมประสงคที่จะใหมีถนนเลียบชายหาดตัดผานหนาที่ดินของตนเองเพราะทุกคน
ตางมีทางสัญจรเขาออกทางถนนเพชรเกษมแลว 

๒. สภาพปจจุบันของถนนรวมจิตต ตั้งแตถนนจุมพฎพงษลงมาทางทิศใต 
ไมมีสภาพของถนนหลงเหลืออยูมีแตน้ําทะเลและชายหาดท่ีขาวสะอาด เปนหาดสวนตัว 
เลนน้ําทะเลไดไมพลุกพลาน จึงไมเหมาะสมที่จะสรางถนน เพราะมีน้ําทะเลทวมถึง 
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 ๓. การกอสรางถนนริมหาดเปนการทําลายสิ่งแวดลอม 
๔. ถนนรวมจิตตจากถนนจุมพฎพงษมาทางทิศใตมายังถนนบานระเบียงจันทร

เปนเขตชุมชนหนาแนนนอย เปนที่พักอาศัยจองบานพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม 
โรงแรม และสถานท่ีราชการ (คายทหาร) จึงไมมีความจําเปนที่จะมีถนนตัดผาน 
ไมกอใหเกิดประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจ 

๕. การขยายถนนรวมจิตตจากถนนจุมพฎพงษลงมาทางทิศใต มีผลเสีย ดังนี้ 
- ทําลายสภาพหาดทราย 
- ทําใหเกิดมลภาวะการสัญจรของยานพาหนะ 
- ทําใหเกิดแหลงสลัมขึ้นตามชายหาด 
- เกิดความไมปลอดภัยของผูพักอาศัย 
- มีปญหาในการจัดการเก่ียวกับการทองเท่ียวและสังคม 
- ทําใหรัฐสูญเสียงบประมาณไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง 
 ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
 ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
 ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร 
ตลอดแนว เร่ิมตนจากบริเวณที่ถนนรวมจิตตบรรจบกับถนนเจาลายไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวถนนเดิมจนบรรจบกับถนนมุงทะเล บริเวณหมายเลข 
๑.๑๒ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๑๑๒ ฉบับ ๑๑๖ ราย ไดแก บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอรเปอรเรชั่น (โดยนายเทิดศักดิ์ กระแจะจวง และนายวิศรุต อนุศาสนนันทน) 
และผูรองอ่ืน รวม ๑๑๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เพ่ือเปนการรักษาสภาพหาดทราย ทะเล ไวใหคงเดิม 
๒. เพ่ือปกปองทัศนียภาพท่ีสวยงามของหาดทราย เพราะเม่ือมีถนนจะทําให

มีผูบุกรุกชายหาดเพื่อนําสินคามาขายแนวถนนดังกลาว จะเปนการนํากระแส 
ความคับคั่งของการจราจรมาสูชายหาด อันทําใหเกิดมลภาวะในหลายดาน 

๓. เนื่องจากท่ีดินท่ีตั้งของโครงการไดตั้งอยูติดกับหาดทรายชายทะเล 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน ยกคํารอง  
โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง 
 ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
 ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
 ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร 
(ถนนโครงการเลียบชายทะเลชะอําชวงตอจากถนนรวมจิตต) บริเวณหมายเลข 
๒.๑๑ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นิติบุคคลอาคารชุดบานเพลินทะเล 
(โดยนายประเสริฐ  ตริณตระกูล) และผูรองอ่ืน รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข   
๑. พ้ืนที่ริมชายหาดไมไดกวางมาก ระดับความสูงใกลเคียงกับระดับน้ําทะเล

การสรางถนนเลียบชายหาดในหลายชวงถูกน้ําทะเลกระแสคลื่นพัดพัง ถามี  
การกอสรางเสร็จไมมีความม่ันใจในความแข็งแรง จึงไมควรฝนธรรมชาติ 

๒. การสรางถนนเลียบชายทะเล จะเปนการขวางทางการระบายนํ้าฝน
ลงสูทะเลเหมือนกับถนนเพชรเกษม 

๓. การขยายความยาวของถนนเลียบชายหาดจะเปนการเพ่ิมพ้ืนที่  
การทําลายหาดทรายธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมียานพาหนะสัญจรไปมา 
และมีมลพิษทางเสียงรบกวน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชะอํา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการ
สาย ง ๓ ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๓ ขนาดเขตทาง 
   ๒๐.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
  ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
  พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
  ผังเมืองรวมเมืองชะอํา 
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18. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม 
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม เปนผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด พ้ืนที่ประมาณ ๒๐,๑๐๗ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๑๒,๕๖๖,๙๑๐ ไร คณะกรรมการผังเมืองไดเห็นชอบใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๔ 
ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหสามารถ
ดําเนินการจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ 
พาณิชยกรรมไดในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาลได เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ไดนําคํารองไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให
ประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนด มีคํารองดานขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๑ ฉบับ ๙,๐๗๐ ราย ๑ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอ 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอกรม
โยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอคัดคานการแกไขขอหามเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ

อุตสาหกรรมในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๔ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๙,๐๗๐ ราย ไดแก นายสุทิน สุรินตะ และราษฎร 
ผูรองอ่ืน จํานวน ๙,๐๗๐ ราย  

เหตุผลในการขอแกไข   
๑. ชาวบานไมตองการความเจริญแบบภาคอุตสาหกรรม ประชาชนในพ้ืนที่

ตองการความเปนวิถีแหงความพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว การเปล่ียนแปลงที่เอ้ือตอการสรางนิคม/สวนอุตสาหกรรมฮาลาล 
ซึ่งเปนโรงงานขนาดใหญ จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู มลภาวะ 
และระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีแตเดิมประชาชนก็ไดรับผลกระทบ
ในดานระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ําขาดแคลนเปนประจําทุกปอยูแลว 
ภาคการเกษตรกรรมก็จะหายไป กลุมธุรกิจ การเมือง ขาราชการ จะเขามาจับจอง 
ซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไร 

๒. จังหวัดและหนวยงานที่ เกี่ยวของในการพัฒนาโครงการนิคม/ 
สวนอุตสาหกรรมฮาลาลไมเคยจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 
ใหชาวบานไดรับรูความเปนมาของโครงการ เหตุผลความจําเปนในการคัดเลือกพ้ืนที่ 
จึงเปนการตัดสินใจท่ีประชาชนไมมีสวนรวมเลยทั้ง  ๆ ที่ปญหาของชุมชน คือ 
การขาดแคลนพ้ืนที่ทํากินและอยูอาศัย รัฐควรใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
นอกจากน้ันยังใชเพียงกระบวนการของผังเมืองในการปดประกาศรับคํารอง 
ของผูมีสวนไดเสียเทานั้น 

๓. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กําหนดใหมีขอหามเก่ียวกับโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในพ้ืนที่สีเขียว  

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 5.1  
หนา 76 - 78 

  



- 98 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 แตพบวา มีการเพ่ิมเติมใหมีขอยกเวน การจัดสรรที่ดินใหแกนิคมอุตสาหกรรม 
หรือสวนอุตสาหกรรมฮาลาล รวมท้ังกิจการพาณิชยกรรมท่ีเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม
ฮาลาลในพ้ืนที่สีเขียวได ซ่ึงมาตรฐานผังเมืองแลวอุตสาหกรรมเหลานี้ไมควร 
มีในพ้ืนที่สีเขียว เพราะจะเกิดปญหากับประชาชนเปนอยางมาก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยคงขอกําหนดการใชที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๕  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยคงขอกําหนดการใชที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม 

 

19. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๒,๔๖๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๑,๕๔๓,๕๙๑ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ และไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารอง จํานวน ๕ ฉบับ ๔ ราย ๖ เรื่อง 
โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ฉบับ ๓ ราย ๒ เร่ือง และคํารอง 
ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ฉบับ ๔ ราย ๔ เร่ือง รายละเอียดปรากฏ 
ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๒ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.18 บางสวน เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด 
และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด (โดยนายจํานอง ฉิมพันธ กรรมการผูจัดการ ท้ัง ๒ บริษัทฯ) 

เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีที่ตั้งโรงงาน

อยูที่ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนบริษัทที่ประกอบกิจการ 
ที่เก่ียวของกับการเกษตร (ขาว) ขนาดใหญ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุดประมาณ 
5,000 ตัน/วัน สามารถรับซ้ือขาวจากเกษตรกรไดประมาณ 1,050,000 ตันตอป 
จังหวัดใกลเคียงประมาณ 250,000 ตัน และจังหวัดอ่ืน ๆ ประมาณ 270,000 ตัน 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.1 
หนา 14 - 29 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โดยรับซ้ือจากเกษตรกรในราคาตันละประมาณ 8,500 - 9,500 บาท ทําให
สามารถชวยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกลเคียงไดประมาณ 
7,000 ราย ซ่ึงบริษัทฯ ทั้งสอง มีเปาหมายในการขยายฐานการผลิตแบบครบวงจร
เพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (การสกัดน้ํามันจากพืช) เพ่ือใหเปนสินคาสงออก
ทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศกวา 6 พันลานบาทตอป 
ดังนั้น จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคาเพ่ือใหสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ ในการดําเนินการของบริษัท 
ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด รวมทั้งมีการรักษาส่ิงแวดลอม 
และอ่ืน ๆ ที่เปนไปตามมาตรฐานอีกทั้งสถานที่ตั้งของบริษัทอยูหางไกลชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในการขอเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.18 
(เฉพาะที่ดินของบริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด) ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
โดยมีเงื่อนไข ๓ ประการ ดังนี้  

๑. ใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ บางสวน เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบท่ีมีอยูเดิม ของบริษัท ธนกรรวมผล ๙๙๙ จํากัด 
และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
โดยขอบเขตบริเวณท่ีดินที่แกไขอยูในตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ตามโฉนดท่ีดินจํานวน ๑๒ ฉบับ ซึ่งมีหมายเลข ดังตอไปนี้ ๒๑๖, ๒๑๗, ๒๑๙, 
๘๕๗, ๙๔๕, ๑๐๕๘, ๑๒๔๘, ๑๖๗๖, ๖๖๕๓, ๑๑๖๓๙, ๑๓๕๘๐ และ ๔๕๘๑๒ 

๒. ใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๒ ลําดับ ดังนี้ 
๒.๑ ลําดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันจากสัตว 

เฉพาะตัวที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด 
๒.๒ ลําดับที่ ๙๒ หองเย็นทีใ่ชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 

๓. อาคารโรงงานของบริษัทผูรอง ตองมีระยะหางจากแมน้ํา ลําคลอง  
หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร และตองมีระยะหางจากทางหลวง
หรือถนนสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.4 บางสวน เฉพาะพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม 
ของบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด และบริเวณโดยรอบที่บริษัท 
ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด จะทําการขอซื้อที่ดินเพ่ือขยายฐาน 
การผลิต ตามเอกสารสําเนาโฉนดที่ดินที่รองขอเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด 
อีควิปเมนท จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด
มีที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่ 121 หมูที่ 2 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท เปนโรงงานผลิตเอทานอล (สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ) โดยในกระบวน 
การผลิตนั้นทางโรงงานไดใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ มันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคา
ทางการเกษตรที่รับซ้ือมาจากชาวบานละแวกใกลเคียง เฉล่ียวันละ 100 ตันตอวัน 
และเน่ืองจากขณะนี้ทางโรงงานมีแผนการจะเพ่ิมกําลังการผลิตที่จะตองใชมั น
สําปะหลังเพ่ิมเฉล่ียเปน 800 ตันตอวัน จึงมีความจําเปนตองขยายพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในการขอเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.4 
(เฉพาะพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท 
จํากัด และบริเวณโดยรอบที่บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด 
จะทําการขอซ้ือที่ดินเพ่ือขยายฐานการผลิต ตามเอกสารสําเนาโฉนดที่ดินที่รองขอ) 
ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
โดยมีเง่ือนไข ๓ ประการ ดังนี้  

๑. ใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ บางสวน เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธ 
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบที่มีอยู เดิมของบริษัทผูรอง เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) โดยขอบเขตบริเวณที่ดินที่แกไขอยูในตําบล 
วังตะเคียน อําเภอ (วัดสิงห) หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามโฉนดท่ีดิน จํานวน 
๑๒ ฉบับ พ้ืนที่รวมประมาณ ๒๒๑ - ๑ - ๓๙ ไร ซึ่งมีหมายเลข ดังตอไปนี้ ๕๕๒, 
๕๗๓๐, ๕๗๓๒, ๙๔๖๕, ๙๔๙๖, ๑๐๕๕๑, ๑๐๕๖๐, ๑๔๒๑๓, ๑๔๒๑๔, 
๑๔๔๖๖, ๑๔๔๖๗ และ ๑๔๔๖๘ 

๒. ใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๒ ลําดับ ดังนี้ 
๒.๑ ลําดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ สารเคมี  
๒.๒ ลําดับที่ ๘๙ โรงงานที่ผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ 

๓. อาคารโรงงานของบริษัทผูรอง ตองมีระยะหางจากแมน้ํา ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร และตองมีระยะหางจากทางหลวง 
หรือถนนสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๔ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณที่ดินหมายเลข 3.18 
บริเวณฟากตะวันออกของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 ในเขตตําบลวังไกเถื่อน 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ใหสามารถ
ดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการ เฉพาะโรงงานลําดับที่ 7 (1) (4) โรงงาน
สกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะตัวที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด 
และโรงงานลําดับที่ 92 หองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด 
และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด (โดยนายจํานอง ฉิมพันธ กรรมการผูจัดการ ท้ัง ๒ บริษัทฯ)  

เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีที่ตั้งโรงงาน

อยูที่ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนบริษัทที่ประกอบกิจการ 
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ขาว) ขนาดใหญ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุดประมาณ 
5,000 ตัน/วัน สามารถรับซ้ือขาวจากเกษตรกรไดประมาณ 1,050,000 ตันตอป 
แบงเปนการรับซ้ือจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ประมาณ 530,000 ตัน จังหวัด
ใกลเคียงประมาณ 250,000 ตัน และจังหวัดอ่ืน ๆ ประมาณ 270,000 ตัน โดยรับ
ซื้อจากเกษตรกรในราคาตันละประมาณ 8,500 - 9,500 บาท ทําใหสามารถ
ชวยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกลเคียงไดประมาณ 7,000 ราย
ซึ่งบริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีเปาหมาย 
ในการขยายฐานการผลิตแบบครบวงจรเพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
(การสกัดนํ้ามันจากพืช) เพ่ือใหเปนสินคาสงออกทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศกวา 6 พันลานบาทตอป ดังนั้น จึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสามารถดําเนินการได ทั้งนี้  
ในการดําเนินการของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด รวมทั้งมีการรักษาส่ิงแวดลอม และอ่ืน ๆ ที่เปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง
สถานท่ีตั้งของบริษัทอยูหางไกลชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรใหตามคํารอง ในการขอแกไข

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เฉพาะท่ีดินหมายเลข 3.18 บริเวณฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 340 ในเขตตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในสวนที่เปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ใหสามารถดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการ
เฉพาะโรงงานลําดับที่ 7 (1) (4) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว 
เฉพาะตัวที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด และโรงงานลําดับที่ 92 หองเย็นที่ใช
แอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

เรื่องท่ี ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณที่ดินหมายเลข 3.4 
บริเวณฟากเหนือของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3213 ในเขตตําบลวังตะเคียน 
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทใหสามารถ
ดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการ เฉพาะโรงงานลําดับที่ 
42 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี โรงงานลําดับที่ 49 
โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม และโรงงานลําดับที่ 89 โรงงานท่ีผลิตกาซ ซึ่งมิใช  
กาซธรรมชาติ 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด 
อีควิปเมนท จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด มีที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่ 

121 หมูที่ 2 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เปนโรงงานผลิต
เอทานอล (สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ) โดยในกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานไดใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ มันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคาทางการเกษตรท่ีรับซื้อมาจาก
ชาวบานละแวกใกลเคียง เฉล่ียวันละ 100 ตันตอวัน และเน่ืองจากขณะนี้ทางโรงงาน
มีแผนการจะเพ่ิมกําลังการผลิตที่จะตองใชมันสําปะหลังเพ่ิมเฉลี่ยเปน 800 ตันตอวัน 
จึงมีความจําเปนตองขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรใหตามคํารอง ในการขอ

แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะที่ดินหมายเลข 3.4 บริเวณฟากเหนือของทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3213 ในเขตตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ใหสามารถดําเนินการไดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินการ เฉพาะโรงงานลําดับที่ 42 (1) (2) โรงงานงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี และโรงงานลําดับที่ 89 โรงงานท่ีผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซ
ธรรมชาติ เห็นควรยกคํารอง โรงงานลําดับที่ 49 โรงกล่ันน้ํามันปโตรเลียม  

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากประเภทโรงงาน 
ที่บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด ตองการขยายฐานการผลิต 
เปนโรงงานประเภทความเส่ียงสูง และโรงงานประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
หรือขนาดใหญพิเศษ ควรรวมกลุมใหอยูในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือใหสามารถวางแผนระบบสาธารณูปโภคและ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 สาธารณูปการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง พ้ืนที่ตั้งโรงงานมีชุมชนอยูโดยรอบ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบดานมลพิษหรืออันตรายจากการระเบิดของสารเคมี 
หรือกาซได 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ 9 ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการ 
ที่เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๓ ราย ไดแก บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด 
บริษัท ธนกรไรซ จํากัด และบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีที่ตั้ง

โรงงานอยูที่ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนบริษัทที่ประกอบ
กิจการท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร (ขาว) ขนาดใหญ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุด
ประมาณ 5,000 ตัน/วัน สามารถรับซื้อขาวจากเกษตรกรไดประมาณ 1,050,000 
ตันตอป แบงเปนการรับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทประมาณ 530,000 ตัน 
จังหวัดใกลเคียงประมาณ 250,000 ตัน และจังหวัดอ่ืน ๆ ประมาณ 270,000 ตัน
โดยรับซ้ือจากเกษตรกรในราคาตันละประมาณ 8,500 - 9,500 บาท ทําให
สามารถชวยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกลเคียงไดประมาณ 
๗,๐๐๐ ราย ซ่ึงบริษัท ธนกรรวมผล ๙๙๙ จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด 
มีเปาหมายในการขยายฐานการผลิตแบบครบวงจร เ พ่ือแปรรูปผลิตผล 
ทางการเกษตร (การสกัดนํ้ามันจากพืช) เพ่ือใหเปนสินคาสงออกทางการเกษตร 
ที่มีคุณภาพที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศกวา ๖ พันลานบาทตอป ดังนั้น 
จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสามารถดําเนินการได 
ทั้งนี้ ในการดําเนินการของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 
อยางเครงครัด รวมทั้งมีการรักษาส่ิงแวดลอม และอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 
อีกท้ังสถานท่ีตั้งของบริษัทอยูหางไกลชุมชน 

๒. บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด มีที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่ 
121 หมูที่ 2 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เปนโรงงานผลิต
เอทานอล (สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ) โดยในกระบวนการผลิตนั้นทางโรงงานไดใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ มันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคาทางการเกษตรที่รับซื้อมาจาก
ชาวบานละแวกใกลเคียง เฉลี่ยวันละ 100 ตันตอวัน และเนื่องจากขณะนี้ทางโรงงาน
มีแผนการจะเพ่ิมกําลังการผลิตที่จะตองใชมันสําปะหลังเพ่ิมเฉลี่ยเปน 800 ตันตอวัน 
จึงมีความจําเปนตองขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรใหตามคํารอง 

ในการดําเนินการหรือประกอบกิจการที่เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
3.18 เฉพาะในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริเวณ
หมายเลข 3.4 เฉพาะในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด 
อีควิปเมนท จํากัด 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และ ๓.๔  
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ในบริเวณหมายเลข 
4.11 พ้ืนที่โลงบริเวณเขาหนองสอด หมูที่ 7 (บานไรสวนลาว) ตําบลบานเชี่ยน อําเภอ
หันคา ซึ่งอยูในเขตเทศบาลตําบลบานเชี่ยน ใหสามารถดําเนินโครงการผลิตไฟฟา 
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดินได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบลบานเชี่ยน 
เหตุผลในการขอแกไข  
สํานักงานเทศบาลตําบลบานเชี่ยนมีความประสงคจะใชพ้ืนที่โลงบริเวณ

เขาหนองสอดพ้ืนที่ประมาณ 70 ไร เพ่ือใชในกิจการโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยแบบติดตั้ งบนพ้ืนดินเพ่ือเปนรายไดของเทศบาลและหมูบาน 
และประกอบกับเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในพ้ืนที่  
ที่เปนมติจากการประชาคม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่ โลงเ พ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๔.๑๑ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด  

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในเรื่องการพิจารณาคํารอง ควรจะตองฟงเหตุผลท้ังของจังหวัด 

และกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ยกคํารองไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน เนื่องจากไดมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว โดยเฉพาะ
ของจังหวัดไดมีการพิจารณารวมกันจากผูแทนหลาย ๆ หนวยงาน เชน อุตสาหกรรม
จังหวัดเกษตรจังหวัด หอการคาจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
ประกอบกับทางผูประกอบการก็สามารถดําเนินการไดอยูแลว เนื่องจากไดดําเนินการ 
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 โรงงานมากอนมีผังเมืองรวมจังหวัด  รวมทั้งมีมาตรการชวยเหลือเยียวยา 
ใหสามารถขยาย โรงงานไดอีก ๑ เทา ดังนั้น จึงไมเห็นดวยที่จะเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

2. การใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ยอมมีผลกระทบ เน่ืองจากในพ้ืนที่ดังกลาวสามารถที่จะทํา
อุตสาหกรรมอะไรก็ได ดังนั้น การพิจารณาควรจะตองมีหลักเกณฑโดยยึดหลัก
ประโยชนสวนรวมมากกวา ไมเชนนั้นเมื่อมีผูรองเขามาก็จะตองอนุมัติแกไขให 
ซึ่งตอไปจะมีการแกไขกรณีนี้อีกจํานวนมาก ซ่ึงตามหลักการแลว มีการเยียวยา
สําหรับผูที่ไดดําเนินกิจการมากอนที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใช คือ สามารถ
ขยายโรงงานได ๑ เทา ตัวอยางการวางผังเมืองเร่ืองอุตสาหกรรมท่ีดี เชน จังหวัด
ลพบุรี ที่ไดทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจขอมูล ถาไมมีการควบคุมในอนาคตโรงงาน 
ก็จะกระจายตัวอยูทั่วไป ซ่ึงจะสงผลกระทบตอแหลงน้ําลําคลองตาง ๆ ดวย 

3. กฎหมายผังเมืองเปนกฎหมายสาธารณะเพ่ือจัดระเบียบสังคม 
จึงเปนสภาพบังคับที่จะตองทําเพ่ือประโยชนสาธารณะเปนหลัก ขณะเดียวกัน 
ก็เปดโอกาสใหผูที่ไดรับผลกระทบสามารถรองเรียนได ดังนั้น ควรจะตองมี  
การวิเคราะหถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับผูรองและสังคม 
เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการผังเมืองจะไดพิจารณาตัดสินใจ 

4. ควรที่จะแกไขเยียวยาใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ เพ่ือสรางแรงงาน 
สรางรายได ไมควรมองวาบริษัทฯ จะไดประโยชนเพียงฝายเดียว ซึ่งกรณีนี้  
ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นวาควรจะตองเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
เปนทีด่ินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

5. หลักคือตองการใหสามารถดําเนินการตอไปไดดวย แตทั้งนี้จะตอง 
ไมขัดกับระเบียบขอกฎหมายเพ่ือใหตอบสังคมได ดังนั้น จึงเห็นควรใหจังหวัด 
ไปดําเนินการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบเพ่ิมเติม ถึงผลดี ผลเสีย ของการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ในกรณี
ที่คณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบให เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
หรือมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนด รวมทั้งใหตรวจสอบวาในกรณี
ดังกลาวไดเคยมีแนวทางกรณีเชนนี้หรือไมแลวนํามาเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในครั้งตอไป 

มติที่ประชุม มอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดชัยนาท 
ไปดําเนินการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติมถึงผลดี 
และผลเสีย ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบ
ใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน หรือมีมติเห็นชอบ 
ใหเปล่ียนแปลงขอกําหนด รวมทั้งใหตรวจสอบวา ในกรณี
ดังกลาวไดเคยมีแนวทางกรณีเชนนี้หรือไม แลวนํามาเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือประกอบการพิจารณาในครั้งตอไป 
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20. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
 ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่วางผังประมาณ ๒๐,๔๙๓ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ ๑๒,๘๐๘,๗๒๗ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และไดนํารางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  
ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง 
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารอง 
๔๑ ฉบับ ๓๙ ราย ๒๐ เร่ือง โดยแยกเปนดานการใชประโยชนที่ดิน ๒๒ ฉบับ ๒๐ ราย 
๙ เรื่อง และดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๓๕ ฉบับ ๓๓ ราย ๑๑ เรื่อง 
ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันที่ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๙ เรื่อง) 
เรื่อง ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๓๒ บางสวน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดในรางผังเมืองรวมจังหวัด

นครราชสีมาของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที่ ๑๑ (๖) จึงเปนเหตุใหโรงงานของผูรอง ซึ่งประกอบกิจการอยูกอนจะไมสามารถ
ขยายโรงงานหรือพัฒนาพ้ืนที่ในการดําเนินกิจการโรงงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๓๒ บางสวน และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม กําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓๒ และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง ๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.2 
หนา 30 - 50 
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 ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก  
๑. บริษัท เชาวนดี สตารช (๒๐๐๔) จํากัด 
๒. นายชาญชัย เชาวนดี 
เหตุผลในการขอแกไข   
รายที่ ๑ บริษัท เชาวนดี สตารช (๒๐๐๔) จํากัด เปนผูไดรับผลกระทบ 

จากผังเมืองรวมจังหวัด เนื่องจากที่ตั้งโรงงานจัดอยู ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริษัทเกรงวาจะไมสามารถขยายกิจการโรงงานได  

รายที่ ๒ เน่ืองจาก นายชาญชัย เชาวนดี ตองการใหพ้ืนที่สามารถขยาย
หรือตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (สีมวง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน ตามรางผังเมืองรวมกําหนด    

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง ๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ บางสวน และที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๒๖ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พี ซี เอส เอสเตท จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากรางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

กําหนดท่ีดินของบริษัทตั้งอยู เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริษัทมีโครงการสวนอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับโรงงานที่จะเขามาตั้งในอนาคตในพ้ืนที่
ของเขตประกอบอุตสาหกรรม พี ซี เอส เอสเตท ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
หากเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะไมสามารถดําเนินการได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๔ และท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๖ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ยกคําร อง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ และท่ีดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๖ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวม กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  

เรื่อง ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 
บางสวน เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสรรสฤษด เย็นบํารุง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีโครงการท่ีจะพัฒนาจัดสรรที่ดินขาย 

และจัดใหมีคอมมูนิตี้มอลล โรงแรม รีสอรท และสถานบริการตาง ๆ เพ่ือรองรับ 
การคมนาคมและการทองเที่ยว เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกลาวอยูใกลแหลง
ทองเท่ียวที่สําคัญ ควรมีการแบงสัดสวนการใชประโยชนที่ดินใหเกิดความเหมาะสม
และมีความสมดุลเพ่ือรองรับการปริมาณของนักทองเที่ยวซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวจะเปน
แหลงบริการเชิงพาณิชยและที่ดินของผูรองอยูหางจากท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เพียง ๑ กิโลเมตร หากมีการกําหนดขยายเขตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ครอบมาถึง
ที่ดินของตนจะทําใหการใชประโยชนที่ดินของตนคุมคา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด   

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๔.๔ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ 
บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก  
๑. บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จํากัด 
๒. บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด 
๓. บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข 
รายท่ี ๑ บริษัท บุญบันดาลรุงเรือง จํากัด ไดจัดซื้อที่ดินแปลงดังกลาว 

มาเพ่ือวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรมจัดสรร
ที่ดิน และแบงขายท่ีดินเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุน
จัดซ้ือท่ีดินไปแลว 
 รายที่ ๒ บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด โรงงานต้ังอยูในที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงรางขอกําหนดของรางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
ในอนาคตไมอนุญาตโรงงานลําดับที่ ๘๙ การผลิตกาซชีวภาพหรือผลิตภัณฑอ่ืน 
ที่คลายคลึงกันจะสงผลทําใหบริษัทฯ ไมสามารถขยายกิจการหรือดําเนินการ
ประเภทน้ีไดในอนาคต 

รายท่ี ๓ บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด รางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา
ระบุใหอยูในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งจะไมสามารถขยายโรงงาน
หรือพัฒนาพ้ืนที่ในการดําเนินกิจการโรงงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตามรางผังเมืองรวม
กําหนด ยกเวนราย บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด ใหประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที่  ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ  
ไดในที่ดินเฉพาะของผูรองที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด 
ยกเวน รายบริษัท เยนเนรัลสตรารช จํากัด ใหประกอบกิจการ
โรงงานลําดับท่ี ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ  
สง หรือจําหนายกาซได ในที่ดินเฉพาะของผู ร องที่ มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๑, ๖.๒๔ และ ๖.๒๖ บางสวน
เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๖ ฉบับ ๖ ราย ไดแก 
๑. บริษัท พิษณุโลกเอทานอล จํากัด 
๒. บริษัท ที พี เค แอดวานซ สตารช จํากัด 
๓. บริษัท  พี วี ดี อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๔. บริษัท  สายจํารัสปูนขาว จํากัด โดย น.ส.จิระพร  สืบศิริ  
๕. บริษัท ทองพล จํากัด โดยนายอิทธิพล  มานิตศรศักดิ์ 
๖. น.ส.จิระพร สืบศิริ 
เหตุผลในการขอแกไข   

 รายท่ี ๑ จะสงผลตอการดําเนินกิจการของบริษัทอยางชัดเจน ซึ่งทําให 
ไมสามารถสรางโรงงานได โดยบริษัทไดมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 
และไดดําเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือสรางโรงงานเปนบางสวนไปเรียบรอยแลว 
ในขอบเขตตามที่กฎหมายกําหนด และตามประโยชนในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กําหนดไว 

รายที่ ๒ ไมสามารถประกอบกิจการโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน ซึ่งจะทําใหไมสามารถขยายโรงงานไดในอนาคต 

รายท่ี ๓ ไมสามารถขยายหรือพัฒนาพ้ืนที่ของโรงงานในอนาคตได 
ซึ่งจะสงผลตอเกษตรกรท่ีเปนฐานของการผลิตในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 
จึงขอเปล่ียนแปลงเพ่ือจะเปนการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรในพ้ืนที่ไดอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืนในอนาคต 

รายที่ ๔ – ๖ ที่ดินอยูในโฉนดเดียวกันทัง้ ๓ ราย ซึ่งเปนโฉนดที่มีกรรมสิทธิ์ 
และออกโฉนดถูกตองกับกรมที่ดิน โดยในการออกโฉนด เจาหนาที่กรมปาไม  
เปนผูชี้ เขตรับรองในการออกโฉนด ต้ังแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๒ ดังนั้น 
การจัดประเภทที่ดินควรอยูในประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทประเภทอนุรักษปาไม   
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๑ ๖.๒๔ ๖.๒๖ บางสวน  
ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๖.๒๑, ๖.๒๔ และ ๖.๒๖ ไวตามรางผังเมืองรวม กําหนดตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๔ เปนที่ดินประเภทใดก็ได 
ที่สามารถประกอบกิจการเก่ียวกับมันสําปะหลัง 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท สตารโปร สตารช (ประเทศไทย) 
จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากรางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
กําหนดใหอยูในที่ดินประเภทอนุรักษปาไม ซึ่งหามประกอบโรงงานทุกประเภท 
จะสงผลตอการดําเนินกิจการของบริษัทโดยจะไมสามารถขยายหรือพัฒนาพ้ืนที่
ของโรงงานในอนาคตได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริเวณหมายเลข ๖.๒๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๔ ไว
ตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  

เรื่องที่ ๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖ บางสวน เปนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก   
๑. หจก. เอเวอรทัฟคอนกรีต โดยนายพิสิทธิ์ สืบศิริ 
๒. นายพิสิทธิ์  สืบศิริ 
๓. บริษัท ขุมเงินขุมทอง จํากัด โดย นายศิริศักดิ์ สืบศิริ และนายศิริสิทธิ์  

สืบศิริ 
๔. นายศิรสิทธิ์  สืบศิริ 
เหตุผลในการขอแกไข  
รายท่ี ๑ - ๒ โฉนดท่ีมีกรรมสิทธิ์ และออกโฉนดถูกตองกับกรมท่ีดิน 

โดยในการออกโฉนดเจาหนาที่กรมปาไมเปนผูชี้เขตรับรองในการออกโฉนด ต้ังแต 
๖ สิงหาคม ๒๕๒๒ ดังนั้น การจัดประเภทที่ดินควรอยูในประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม 

รายท่ี ๓ - ๔ โฉนดท่ีมีกรรมสิทธิ์ และออกโฉนดถูกตองกับกรมท่ีดิน 
โดยในการออกโฉนดเจาหนาที่กรมปาไมเปนผูชี้เขตรับรองในการออกโฉนด ตั้งแต 
๒๐ มีนาคม ๒๕๒๓ ดังนั้น การจัดประเภทท่ีดินควรอยูในประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖ บางสวน ไวตามรางผังเมืองรวม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สี เขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๔ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา

นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และโครงการศูนยซอมอากาศยาน ทาอากาศยานนครราชสีมา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริเวณหมายเลข ๖.๑๔ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สี เขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริ เวณหมายเลข ๖.๑๔  
ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑๑ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๓๒ บางสวน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน โดยใหอนุญาตโรงงาน ๑๑ (๖) สามารถ
ดําเนินการและขยายกิจการโรงงานได เชนเดียวกับโรงงานประเภทอ่ืน ๆ  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. โรงงานของบริษัท คอรน โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด ไดประกอบ

กิจการโรงงานจํานวน ๒ ประเภท คือ ๙ (๒) และ ๑๑ (๖) 
๒. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตร คือ มันสําปะหลังสด 

ทีส่อดคลองกับแนวนโยบายยุทธศาสตรของประเทศและของจังหวัดนครราชสีมา 
๓. บริษัทฯ จัดจางพนักงานมากกวา ๒๕๐ คน รับซื้อผลผลิตหัวมัน

สําปะหลังประมาณ ๕๕ ลานบาท จากเกษตรกรกวา ๑,๐๐๐ ราย ฯลฯ 
๔. บริษัทฯ มีแผนการพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง 
๕. ดานความรับผิดชอบตอชุมชน 
๖. ดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดใชระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  

ISO ๑๔๐๐๑ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเพ่ิมประเภทโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๖) ใหสามารถดําเนินกิจการไดในท่ีดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓๒ เฉพาะบริเวณที่ดินของผูรอง 
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดเฉพาะการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓๒ 
เฉพาะบริเวณที่ดินของผูรองที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมาย ใหโรงงานลําดับท่ี ๑๑ (๖) สามารถ
ดําเนินการและขยายกิจการโรงงานได สวนท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒  
ใหยกคํารอง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ ใหสามารถทําเกษตรกรรมและจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก น.ส. กอบแกว ลิ้มวรรณเดช 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหสามารถทําการเกษตรไดและสามารถ

ทําการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยได เนื่องจากปจจุบันไดดําเนินการปลูกพืช
การเกษตร เลี้ยงปลา และในอนาคตไดวางแผนจะทําการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู
อาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  
(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๓  
ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่ องที่  ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ใหประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 
๗ (๑) (๔) ๙ (๒) ๑๑ (๖) และโรงงานลําดับที่ ๔๓ ได  

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก 
๑. บริษัท เชาวนดี สตารช (๒๐๐๔) จํากัด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒. นายชาญชัย  เชาวนดี 
๓. บริษัท ไทยคาลิ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข   
รายที่ ๑ และ ๒ ตองการใหพ้ืนที่สามารถขยายหรือตั้งโรงงานและขอให

ทบทวนใหสามารถดําเนินกิจการโรงงาน และแกไขในขอ ๖ (๓) ใหประกอบกิจการ
โรงงานลําดับ ๙ (๒) และ ๑๑ (๖) ดําเนินการไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

รายที่ ๓ บริษัทดําเนินโครงการเหมืองแร ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่ตาม
แหลงแรที่มีอยูและตองมีโรงงานแตงแร รวมทั้งโรงงานผลิตผลพลอยไดที่มากับแร 
และสวนที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแต ป ๒๕๕๑  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒  
ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 
โดยขอยกเลิกขอหาม ขอ ๑๐ (๘) และขอ ๑๐ (๙) ใหประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ สามารถสรางบานพักหรืออาคารสําหรับ
เปนที่อยูอาศัยไดเต็มพ้ืนที่บนที่ดินแปลงดังกลาว และสามารถประกอบกิจการ 
ทําเหมืองแรได 

ผูรอง จํานวน ๑๕ ฉบับ ๑๓ ราย ไดแก บริษัท อินเตอรไทย ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด และผูรองอ่ืน รวม ๑๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
รายที่ ๑ เพ่ือให บริษัท อินเตอรไทย ดีเวลล็อปเมนท จํากัด สามารถใช

ประโยชนที่ดินแปลงดังกลาว สามารถประกอบกิจการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

รายที่ ๒ เนื่องจากนายสรรสฤษด เย็นบํารุง มีโครงการท่ีจะพัฒนาท่ีดิน
เพ่ือจัดสรรที่ดินขาย และจัดใหมีคอมมูนิตี้มอลล โรงแรม รีสอรท และสถานบริการตาง ๆ 
เพ่ือรองรับการคมนาคมและการทองเท่ียว เพราะที่ดินบริเวณดังกลาวอยูใกล 
แหลงทองเท่ียวที่สําคัญ ควรมีการแบงสัดสวนการใชประโยชนที่ดินใหเกิด 
ความเหมาะสมและมีความสมดุล เพ่ือรองรับกับปริมาณของนักทองเที่ยว ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาว 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 จะเปนแหลงบริการเชิงพาณิชยและที่ดินของผูรองอยูหางจากท่ีดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) เพียง ๑ กิโลเมตร ผูรองจึงตองการขอแกไขขอกําหนดใหยกเลิก 
ขอ ๑๐ (๘) และ (๙) เพื่อผูรองจะไดพัฒนาที่ดินเพ่ือการประกอบพาณิชยกรรม 
การพัฒนาที่อยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญตอไป 

รายที่ ๓ - ๑๑ มีความประสงคขอแกไขปรับปรุงเพ่ือใหสามารถสราง
บานพักหรืออาคารสําหรับเปนที่อยูอาศัยไดเต็มพ้ืนที่บนที่ดินแปลงดังกลาว 

รายท่ี ๑๒ - ๑๓ เห็นวาการกําหนดใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ในอําเภอปากชองจะสงผล
กระทบตอกิจการเหมืองแรของบริษัท 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ  
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ ไวตามที่รางผังเมืองรวม 
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๖.๒๖ ใหสามารถขยายการประกอบกิจการโรงงานได 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๗ ราย ไดแก หจก. เอเวอรทัฟคอนกรีต จํากัด 
โดยนายพิสิทธิ์ สืบศิริ และผูรองอ่ืน รวม ๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินนอกเหนือ 
จากการดําเนินธุรกิจที่ไดกระทํากอนการประกาศผังเมืองรวมท่ียังคงดําเนินตอไปได 
โดยสามารถกอสรางโรงงานเพ่ิมเติม และ/หรือขยายโรงงานเพ่ิมเติมไดในอนาคต
รวมทั้งกรณีการซื้อที่ดินเพ่ิมจากพ้ืนที่ขางเคียงที่มีกรรมสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
เพ่ือจุดประสงคในการขยายกิจการโรงงานและผลกระทบตอการจางงานภายในชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ และท่ีดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๖ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖ ใหสามารถขอประทานบัตรเพ่ิม 
เพ่ือการประกอบกิจการในอนาคต 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท สิรินิธิ จํากัด โดย นายศิริศักดิ์ 
สืบศิริ นายศิริศิทธิ์ สืบศิริ 
 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจที่ไดกระทํากอนการประกาศผังเมืองรวมท่ียังดําเนิน
ตอไปได โดยสามารถขอพ้ืนที่ประทานบัตรเพ่ิมเติมไดในอนาคต เน่ืองจากพ้ืนที่  
ที่ไดรับประทานบัตรอยูในปาเพ่ือเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการขอขยายพื้นที่ 
เพ่ือขอประทานบัตรเพ่ิมในอนาคต โดยขอใหกันพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขตปาเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  (สี เขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๖ ตามรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๖.๒๖ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๗ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๖.๒๕ ใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย จัดสรรที่ดินเพ่ืออยูอาศัยได  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โดยใหมีที่ดินยอยแปลงละไมต่ํากวา ๑ ไร แตละแปลงมีพ้ืนที่สีเขียวไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 
โดยตองปลูกตนไมยืนตนทองถ่ินไมนอยกวา ๕ ตนตอ ๒๐๐ ตารางวา และหามถมดิน
กลบลํารางธรรมชาติ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายบุญประสบ ศิริวงศ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินในยานนี้ไดมีการจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือการอยูอาศัยมาแลวกวา ๕๐ ป โดยมีโครงการตาง ๆ จํานวนมาก แตเกือบ 
ทุกโครงการแบงเปนที่ดินแปลงเล็ก กวา ๑ ไรตอแปลง ไมมีการปลูกตนไมยืนตน
ทองถิ่น การแกไขเชนนี้นอกจากสรางความเปนธรรมใหแกเจาของที่ดินแลว 
ยังเปนการเพ่ิมตนไมยืนตนเพ่ือรักษาธรรมชาติและแหลงน้ํา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๕ ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๕ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๘ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ 
ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๗ โรงงานลําดับที่ ๒ (๕) ใหสามารถ
ประกอบกิจการและขยายกิจการได และโรงงานลําดับที่ ๘๙ ใหสามารถประกอบการ
ผลิตกาซชีวภาพ หรือผลิตภัณฑอ่ืนที่คลายคลึงกันได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก  
๑. บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด   
๒. บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข  
รายท่ี ๑ ในกรณีที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงประเภทที่ดินและสีตามที่ 

ขอแกไขขางตนไดขอใหพิจารณาปรับแกในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
ขอ ๑๐ ในขอหามการใชประโยชนที่ดิน โดยเพ่ิมขอยกเวนใหโรงงานลําดับที่ ๑๗ 
และโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) ใหสามารถประกอบกิจการและขยายกิจการได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 รายท่ี ๒ เนื่องจากพ้ืนที่โรงงานตั้งอยูในที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรมในขอกําหนดของรางผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาในอนาคต 
ไมอนุญาตโรงงานลําดับที่ ๘๙ การผลิตกาซชีวภาพ หรือผลิตภัณฑอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
จะสงผลทําใหบริษัทไมขยายกิจการหรือดําเนินการประเภทน้ีในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผั งเมื องพิจารณาคําร องฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  
บริเวณหมายเลข ๔.๕ เฉพาะโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซ
ธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ โดยใหเฉพาะบริเวณที่ดินของผูรอง (รายบริษัท  
เยนเนรัล สตารช จํากัด) ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด สวนโรงงานลําดับที่ ๑๗ และ ๒ (๕) สามารถ
ดําเนินการประกอบกิจการไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕  
เฉพาะโรงงานลํ าดับที่  ๘๙ โรงงานผลิตก าซ ซึ่ งมิ ใช 
กาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ โดยใหเฉพาะบริเวณท่ีดิน
ของผูรอง (ราย บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด) ที่มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ไวตามท่ีราง 
ผังเมืองรวมกําหนด สวนโรงงานลําดับที่ ๑๗ และ ๒ (๕) 
สามารถดําเนินการประกอบกิจการไดอยู แลว ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๙ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๔ ใหโรงงานลําดับที่ ๙ (๒) โรงงาน
ลําดับที่ ๒ (๕) โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) เฉพาะแอสฟลติกคอนกรีต โรงงานลําดับที่ ๙๑ (๒)
เฉพาะโรงงานบรรจุกาซธรรมชาติ และโรงงานลําดับที่ ๙๒ สามารถดําเนินการได 
โดยยกเวนเพ่ิมเติมเปนขอหามเก่ียวกับโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก 
๑. บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ สตารช จํากัด 
๒. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข   
รายท่ี ๑ บริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ สตารช จํากัด ขอแกไขในกรณี 

ที่ ไมสามารถเป ล่ียนแปลงประเภทที่ดินและสีตามท่ีขอแก ไขขางตนได   
ขอใหพิจารณาปรับแกไขในขอกําหนดที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) ขอใหแกไขเพ่ิมเติม ในขอ ๑๒ (๑) ดังตอไปนี้ โรงงานทุกจําพวก 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙ (๒) และโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) 
เพ่ือใหโรงงานดังกลาวดําเนินการได 

รายท่ี ๒ เนื่องจากที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
มีพ้ืนที่รวมเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด หากหามต้ังโรงงานทุกประเภททุกชนิด 
เกรงวาจะกระทบตอเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา และกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยเพ่ิมขอกําหนดประเภทขอหาม 
ในขอ ๑๒ (๑) “หามโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ลําดับที่ ๒ (๕) และโรงงานลําดับที่ ๙ (๒)” โดยใหดําเนินการไดในที่ดินที่เจาของ
ที่ดินครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ในรายบริษัท ที พี เค แอ็ดวานซ สตารช จํากัด 
และรายสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา การดําเนินกิจการใด ๆ ในเขต
พ้ืนที่ปาไมควรใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรมปาไมเปนผูดูแล 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข ๖.๒๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๖.๒๔ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๑๐ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๕ ใหสามารถดําเนินกิจการ
จัดสรรที่ดินเพ่ืออยูอาศัยได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท สุขุมวิท ๘ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากมีความประสงคจะประกอบกิจการท่ีดิน

เพ่ือที่อยูอาศัยแตแปลงท่ีดินตั้งอยูในเขตที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) และหามใชประโยชนที่ดินสําหรับประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือที่อยูอาศัย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอแผนการพัฒนาพ้ืนที่และแผนธุรกิจของบริษัท 
และผังรางเปนการกําหนดประเภทที่ดินที่ขัดแยงกับสภาพความเปนจริง เนื่องจาก
บริษัทเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามหลักฐานที่ไดแนบ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสน
ทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๒๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 
๖.๒๕ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่องที่ ๑๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) จํานวน ๘ ขอ ดังนี้  

๑. ขอเพ่ิมเติมขอความขอ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน โดยใหระบุ “โรงงาน 
ที่ไมอยูในขอหามการใชประโยชนที่ดิน ใหขยายกิจการไดโดยไมจํากัด” 

๒. แกขอกําหนด ขอ ๗ ที่ดินประเภทชุมชนใหอนุญาตโรงงาน ๑๑ (๖) 
ไดโดยไมจํากัดจําพวก 

๓. แกไขเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ตาง ๆ ในขอ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
๔. แกไขขอ ๑๒ (๑) “ใหอนุญาตโรงงานทุกประเภท ซ่ึงเอกชนเปนเจาของที่ดิน

หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ยกเวนโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๕. ขอใหกําหนดพ้ืนที่ (สีมวง) ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคากระจาย
ในทุกอําเภอตามรางขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินฯ ในขอกําหนดขอ ๑๓ (๓)  

๖. ใหกําหนดการใชประโยชนที่ดินริมถนนท่ีจะตัดใหมในอนาคต 
โดยกําหนดรัศมีระยะหางจากถนน ๒๐๐ เมตร 

๗. สมาชิกสภาอุตสาหกรรม โดยบริษัท น้ําตาลละครบุรี จํากัด ขอให
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยืนยันเปนลายลักษณอักษรวา พ้ืนที่ตั้ง
โรงงาน ณ ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี และที่ตั้งโรงงานแหงที่ ๒ ตําบล 
หนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว วาสามารถตั้งโรงงานน้ําตาล และกิจการอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง โรงไฟฟาและโรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลได 

๘. สมาชิกสภาฯ โดยบริษัท พี ซี เอส เอสเตท ขอแกไขเปล่ียนแปลง 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขึ้นในที่ดิน 
ของบริษัทฯ และอยูติดกับถนนมิตรภาพ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) เนื่องจากจะทําใหพื้นที่ของบริษัทฯ แบงออกเปน ๒ สวน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สํานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดที่มุงสูการเปนจังหวัดอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรท่ีจะตองนําเขาสูกระบวน การแปรรูป ที่โรงงาน
ในพ้ืนที่ใกลเคียงกับสถานที่ปลูกและการนําเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตมา
แปลงเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งจะสงเสริมคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและเพ่ิมมูลคา 
ของเศษวัสดุเหลือทิ้งใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพ่ือใหทันกับเหตุการณการพัฒนา
จังหวัดที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วของพ้ืนที่ตาง ๆ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง  
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
 (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
 และท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
 ไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
 ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 
ผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ 8,299 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 5,187,156 ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2558 
เมื่อครบกําหนด มีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง 
และคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔  ฉบับ ๔ ราย ๒ เรื่อง 
ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง  วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม 2558 สําหรับ
ผลการพิจารณา จํานวน ๓ เร่ือง ทั้ง ๓ คณะ มีความเห็นสอดคลองกัน ๒ เรื่อง 
และมีความเห็นตางกัน ๑ เรื่อง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณที่ดินที่อยูติดกับหมายเลข ๑.๘ และ ๑.๑๐ เปนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และบริเวณที่ดินที่อยูติดกับหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๓ เปน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.3 
หนา 50 - 54 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายมังกร ยนตตระกูล (นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด) และนายสุราช เสนารัตน (นายกเทศมนตรีตําบลธงธานี) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการกําหนดพ้ืนที่บริเวณริมสองฝงของแมน้ําชี 
เปนระยะ ๖๐ เมตร เพื่อการใชประโยชนที่ดินเปนประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) ดังกลาวมีขอกําหนด ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
หรือเกี่ยวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมง การทองเที่ยว 
หรือสาธารณประโยชน เทานั้น มีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยหรือมีที่ดิน 
อยูในบริเวณริมสองฝงแมน้ําชี ไมสามารถประกอบกิจการหรือกอสรางอาคารพักอาศัย 
หรืออาคารใดไดเลยเพราะขัดกับขอกําหนด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ใหยกคํารอง  
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) 
บริเวณสองฝงลําน้ําชีตามแนวขนานตามสภาพธรรมชาติของลําน้ําชีในระยะ ๖๐ เมตร 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด และมีเงื่อนไขใหแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา)  
เปนวรรคสอง ดังนี้ “ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การอยูอาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การประมง การทองเที่ยว
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น”  

มติที่ประชุม เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณสองฝง 
ลําน้ําชีตามแนวขนานตามสภาพธรรมชาติของลําน้ํ าชี 
ในระยะ ๖๐ เมตร ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
และมีเง่ือนไขใหแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) 
วรรคสอง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
ดังนี้ “ท่ีดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การอยูอาศัย เกษตรกรรม หรือเกี่ยวของ 
กับเกษตรกรรม การประมง การทองเท่ียว การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน เทานั้น” 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๒ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอหามขอ ๙ (๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นายแถมทอง ถินคําเชิด (นายกเทศมนตรี
ตําบลคําพอุง) และนายอนันต  ยุบลศรี 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเขตเทศบาลตําบลคําพอุง ซ่ึงจัดอยู 
ในเขตสถานท่ีทองเที่ยวของจังหวัดรอยเอ็ด เพราะแนวเขตติดภูเขาจะมีถ้ํา น้ําตก 
จํานวนมาก อนาคตจะมีถนน ๔ เลน ผานพ้ืนที่จากถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
ถึงบานนาไคร จังหวัดมุกดาหาร และจะมีโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาของเอกชน
ตั้งขึ้นในพ้ืนที่ ประกอบกับตําบลคําพอุงมีแหลงทองเที่ยวหลายแหงกําลังพัฒนา
ไปสูอาเซียนและสากลตอไป จึงจําเปนตองมีการกอสรางโรงแรมรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
ในอนาคตตอไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ โดยยกเลิกขอหาม ขอ ๙ (๖) โรงแรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

มติที่ประชุม  เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๒ ขอหาม ขอ ๙ (๖) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
ในบริเวณคํารอง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดรอยเอ็ด 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงประเภทที่ดินและ/หรือขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหใชประโยชนที่ดิน 
ในการประกอบกิจการประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ โรงงานลําดับที่ ๘๘ 
โรงงานผลิตไฟฟาจากถานหิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ๓๐๔ ไอทาวน ๒ จํากัด 
(โดยนายบัณฑิต รักษา ผูรับมอบอํานาจ) และบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย 
ไอพีพี จํากัด (โดยนายบัณฑิต รักษา ผูรับมอบอํานาจ) 

เหตุผลในการขอแกไข  
ผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ดขัดแยงกับแผนพัฒนาของพ้ืนที่และศักยภาพ

ของพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเปนเขตอุตสาหกรรม 
และโรงไฟฟาเพ่ือการสาธารณูปโภคใหแกพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง บริษัทฯ จึงได
เขามาลงทุนและคาดหวังวาจะพัฒนาพ้ืนที่ ใหมีมูล ค าเ พ่ิมตามศักยภาพ  
ซึ่งขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินดังกลาว จะทําใหบริษัทฯ ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย
และเปนเจาของที่ดินไดรับผลกระทบเปนอยางยิ่ง เนื่องจากไดทําการซื้อที่ดิน 
และมีแผนพัฒนาโครงการแลว 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัด กําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ 
ไวตามเดิม เนื่องจากตองการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม 
ของจังหวัด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

22. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 
ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๐,๘๘๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๖.๘ ลานไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวน 
ไดเสียไปตรวจดูและย่ืนคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนด มีคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย 
๕ เรื่อง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๕ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ที่เกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรม) ใหบริเวณเขตที่ดินของผูรองสามารถถือเปนเขตดําเนินกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมไดเสมือนเปนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามขอกําหนดไดทุกประการ ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข  

 ๑. บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
การลงทุนสงเสริมชาวไร ใหปลูกออย บํารุงรักษาออย ตัดออย นําออยมาขายให
โรงงานทําการผลิตน้ําตาลทรายดิบ - ทรายขาว เพ่ือจําหนาย ซึ่งเปนธุรกิจ 
ที่เกี่ยวของกับการเกษตรและอุตสาหกรรม แตมิไดถูกกําหนดใหเปนเขตพ้ืนที่  
สีมวง (เขตดําเนินธุรกิจทางอุตสาหกรรมและคลังสินคา) และไมมีขอยกเวนกําหนดไว 
เปนที่ชัดเจนวาบริเวณที่ดินของผูรองทั้งหมด สามารถดําเนินการทําโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทรายดิบ - น้ําตาลทรายขาว และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน 
ตามวัตถุประสงคได 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.4 
หนา 54 - 62 
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 ๒. ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ไดทําประโยชนแก
ประชาชนและประเทศชาติเปนการสวนรวมอยางมากมาย ไดมีสวนรวมชวยเหลือ
ในการแกปญหาและการพัฒนาทองถิ่นเปนอยางดีมาตลอด สมควรที่รัฐจะตองให
ความสําคัญ สงเสริมและชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
ไวตามท่ีราง ผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
หมายเลข ๕.๒ ไว ตามร างผั งเ มื องรวมเดิ ม ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม) ใหบริเวณเขตท่ีดินของผูรองสามารถถือเปนเขตดําเนินกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมไดเสมือนเปนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามขอกําหนดไดทุกประการ ในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 

การผลิตพลังงานไฟฟาขนาด ๓๐ เมกะวัตต จากวัตถุดิบที่เปนเชื้อเพลิง คือ ชานออย 
หรือวัสดุอ่ืนใดที่มาจากการเกษตรกรรม และจําหนายพลังงานไฟฟาใหหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ือนําไปบริการใหแกประชาชน แตมิไดถูกกําหนดใหเปนเขตพ้ืนที่สีมวง 
(เขตดําเนินธุรกิจทางอุตสาหกรรมและคลังสินคา) และไมมีขอยกเวนกําหนดไวเปน
ที่ชัดเจนวาบริเวณที่ดินของผูรองทั้งหมด สามารถดําเนินการทําโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายไฟฟา และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกันตามวัตถุประสงคได 

๒. ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ไดทําประโยชนแกประชาชน
และประเทศชาติ เปนการสวนรวมอยางมากมาย ไดมีสวนรวมชวยเหลือในการแกปญหา
และการพัฒนาทองถิ่นเปนอยางดีมาตลอด สมควรท่ีรัฐจะตองใหความสําคัญ 
สงเสริมและชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
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 โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ ดินประเภทที่ โล ง เ พ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่ โลง เ พ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมเดิม
ที่ไดกําหนดไว ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม) ใหบริเวณเขตท่ีดินของผูรองสามารถถือเปนเขตดําเนินกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมไดเสมือนเปนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามขอกําหนดไดทุกประการ ในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด ประกอบธุรกิจและกิจการเกี่ยวกับ

การผลิตเอธานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง โดยใชวัตถุดิบจากออยและพืชผล 
ทางการเกษตรกรรม จําหนายใหหนวยงานของรัฐ และองคกร เอกชน ตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการผลิตและจําหนายกาซชีวภาพ 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ แตมิไดถูกกําหนดใหเปนเขตพ้ืนที่สีมวง (เขตดําเนินธุรกิจ 
ทางอุตสาหกรรมและคลังสินคา) และไมมีขอยกเวนกําหนดไวเปนที่ชัดเจนวาบริเวณที่ดิน 
ของผูรองทั้งหมด สามารถดําเนินการทําโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและจําหนาย
เอธานอล เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงและกิจการอ่ืนที่เก่ียวของกันตามวัตถุประสงคได 

๒. ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ไดทําประโยชนแกประชาชน 
และประเทศชาติเปนการสวนรวมอยางมากมาย ไดมีสวนรวมชวยเหลือในการแกปญหา 
และการพัฒนาทองถิ่นเปนอยางดีมาตลอด สมควรท่ีรัฐจะตองใหความสําคัญ 
สงเสริมและชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
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 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ทีโ่ลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมเดิมที่ไดกําหนดไว 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (ที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรม) ใหบริเวณเขตท่ีดินของผูรองสามารถถือเปนเขตดําเนินกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมไดเสมือนเปนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามขอกําหนดไดทุกประการ ในท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๓ และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและสิ่งแวดลอม (สีขาว
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก หางหุนสวนจํากัด โรงโมหินชุมแพ
รุงเรือง 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. หางหุนสวนจํากัด โรงโมหินชุมแพรุงเรือง ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการทําเหมืองแรและโรงโม บด และยอยหิน เพ่ือจําหนายใหแก
ผูบริโภคภายในประเทศ แตมิไดถูกกําหนดใหเปนเขตพ้ืนที่สีมวง (เขตดําเนินธุรกิจ 
ทางอุตสาหกรรมและคลังสินคา) และไมมีขอยกเวนกําหนดไวเปนที่ชัดเจนวา
บริเวณที่ดินของผูรองทั้งหมด สามารถดําเนินการทําโรงงานอุตสาหกรรม 
การดําเนินกิจการเหมืองแรและโรงโม บด และยอยหิน และกิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน 
ตามวัตถุประสงคได 

๒. ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ไดทําประโยชนแกประชาชน
และประเทศชาติเปนการสวนรวมอยางมากมาย ไดมีสวนชวยเหลือในดานเกษตร
ดวยการจัดทําโครงการผันน้ําจากเหมืองสูพ้ืนที่การเกษตร และการพัฒนาทองถิ่น
เปนอยางดีมาตลอดดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และดําเนิน
ธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO ๑๔๐๐๑, OHSAS ๑๘๐๐๑ สมควรท่ีรัฐจะตองให
ความสําคัญ สงเสริมและชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผั งเมื องพิจารณาคําร องฯ  มีมติสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๖.๓ และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ ไว 
ตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
 ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
 หมายเลข ๖.๓ และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
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   (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ 
ไวตามรางผังเมืองรวมเดิมที่ไดกําหนดไว ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผั ง เ มื อง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน 

เรื่องที่ ๕ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ําหวยเสือเตน จากเดิมกําหนด
ระยะ ๓๐๐ เมตร เปนพ้ืนที่หามการใชประโยชนที่ดินบางชนิด หรือบางประเภท 
ขอกําหนดเปน ๕,๐๐๐ เมตร และขอแกไขขอหามการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา ใหเหลือ
เพียงหามเลี้ยงสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมหวยเสือเตน
และโคกหินขาว 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เพ่ือใหพ้ืนที่ชุมน้ําหวยเสือเตนมีมาตรการคุมครองพ้ืนที่สอดคลอง 

และเปนไปตามแนวปฏิบัติของมาตรการอนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ําและการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

๒. การหามเล้ียงมา โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ หาน เปด ไก งู 
จระเข เพ่ือการคา อาจจะกระทบกับการเล้ียงสัตวของชุมชนในบริเวณดังกลาว 
จึงขอใหตัดออกและคงไวเพียงหามการเลี้ยงสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวน
และคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน ไมพิจารณาคํารอง เน่ืองจาก 

ผูรองขาดเอกสารหลักฐานในการแสดงวาตนเปนผูมีสวนไดเสียฯ ตามหลักเกณฑ 
การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียที่ยื่นคํารองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลง 
หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการกําหนดพ้ืนที่ 
ระยะ ๓๐๐ เมตร ซ่ึงพิจารณาจากพ้ืนที่น้ําหลากในปที่น้ําทวมสูงสุด (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
เปนระยะท่ีเหมาะสมแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  
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23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดปตตานี (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 
ผังเมืองรวมจังหวัดปตตานี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๒,๒๐๔ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๑,๓๗๗,๗๑๘ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนได เ สียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้ งแตวันที่  ๑๕ พฤษภาคม – 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ ขอปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4 เพ่ือใหกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารสูงได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท กัลฟ ปตตานี กรีน จํากัด 
(โดยนางพรทิวา ชินเวชกิจวานิชย และนายรวิ กูรมะโรหิต) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกลาวทางบริษัทฯ 
มีโครงการจะประกอบกิจการโรงไฟฟาและขายไฟฟาระบบชีวมวล ขนาดกําลัง
การผลิตสุทธิ ๒๐.๖๒๒ เมกะวัตต ในอนาคตเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย 
ของรัฐที่ตองการขยายไฟฟาใหทั่วถึง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปตตานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหดําเนินการปรับปรุงขอกําหนดตามท่ีผูมีสวนไดเสียรองขอ 
แตทั้งนี้ใหดําเนินการไดเฉพาะพ้ืนที่บริเวณท่ีรองขอเทานั้น 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
 ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
 และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ เพื่อใหกอสราง
 อาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารสูง ไดเฉพาะแปลงโฉนดที่ดิน 
 ที่ผูรองยื่นขอแกไขขอกําหนดเทานั้น ตามมติคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดปตตานี 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 
ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการวางและจัดทําโดยกรมโยธาธิการ

และผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๔,๓๐๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,690,625 ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู 
และยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนด
มีคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ฉบับ ๓ ราย ๓ เร่ือง 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.5 
หนา 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.6 
หนา 63 - 67 
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 ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษาผัง เ มืองรวมจั งหวัดบึงกาฬ เ ม่ือวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม 2558 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ท่ีดินประเภท ป ๑ - ๔ เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท ก ๔ – ๕ 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายโอภาส ชูฤทธิ์ (นายอําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ)  

เหตุผลในการขอแกไข  
๑) เนื่องจากบริเวณท่ีรองขอแกไขเปนที่ตั้งของทองที่ตําบลโนนศิลา 

ตําบลนาดง และตําบลหนองยอง ปจจุบันที่ดินดังกลาวใชประโยชนเพ่ือเกษตรกรรม 
๒) เนื่องจากเปล่ียนแปลงตามสภาพความเปนจริง โดยบริเวณที่ขอแกไข/

เปลี่ยนแปลงไมไดอยูในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ท่ีดินประเภท ป ๑ - ๔ เปนการใชประโยชนทีด่ิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท ก ๔ – ๕ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ที่ดิน
ประเภท ป ๑ - ๔ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ท่ีดินประเภท ก ๔ – ๕ ตามขอเท็จจริง 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 

เรื่องที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) ที่ดินประเภท ล ๑ - ๑๙ ใหถูกตองตามเอกสาร 
ของกรมที่ดินและสภาพพ้ืนที่จริงที่บริษัทไดทําประโยชนเพ่ือไมใหมีผลกระทบ
กับท่ีดินของบริษัทฯ 

ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ 2 ราย ไดแก บริษัท ลานชาง ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด และบริษัท เทอราโกร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินไดมี 
การพัฒนาที่ดินทําการเกษตร ปลูกยางพารา เต็มพ้ืนที่และในอนาคตบริษัทฯ  
จะพัฒนาที่ดินบางสวนเปนโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และผลิตสินคา 
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งเปนแหลงขนสงสินคา รับซื้อสินคาทางการเกษตร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ และพ้ืนที่จังหวัดใกลเคียง ทําใหเกิดความเจริญ 
และสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบกับมลภาวะ
ในทองถิ่นนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดผลดีกับทองถิ่น ทําใหประชาชนในทองถิ่น 
มีรายไดดีที่มั่นคงและย่ังยืน มีการสรางงานเพ่ิมขึ้นสงผลใหประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินสะพัดในทองถิ่นเพิ่มขึ้น นําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน 
อันจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมถึงมีการชําระภาษีตาง ๆ 
ใหกับภาครัฐ และเปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬตอไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน  คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) ที่ดินประเภท ล ๑ – ๑๙ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ
และมีเงื่อนไขใหเพ่ิมเติมขอกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ ดังนี้ “ท่ีดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ที่อยูอาศัย 
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
 เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) ที่ดินประเภท ล ๑ – ๑๙ 
 ไวตามรางผั งเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ และมีเ ง่ือนไข 
 ใหเพิ่มเติมขอกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ ดังนี้ “ที่ดินประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเปนเจาของ
 หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
 เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่อยูอาศัย เกษตรกรรม 
 หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 หรือสาธารณประโยชนเทานั้น” 

เรื่องท่ี ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภท อก ๑ - ๓ 
และ อก ๑ - ๔ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภท ก ๒ 

ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ 2 ราย ไดแก บริษัท ลานชาง ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
และบริษทั เทอราโกร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินไดมีการพัฒนา
ที่ดินทําการเกษตร ปลูกยางพาราเต็มพ้ืนที่และในอนาคต บริษัทฯ จะพัฒนา
ที่ดินบางสวนเปนโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และผลิตสินคา 
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งเปนแหลงขนสงสินคา รับซื้อสินคาทางการเกษตร
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ และพ้ืนที่จังหวัดใกลเคียง ทําใหเกิดความเจริญและ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 สรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบกับมลภาวะ 
ในทองถิ่นนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดผลดีกับทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นมีรายได
ดีที่มั่นคงและยั่งยืน มีการสรางงานเพ่ิมขึ้นสงผลใหประชากรมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น มีเงินสะพัดในทองถิ่นเพ่ิมขึ้น นําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน 
อันจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมถึงมีการชําระภาษีตาง ๆ 
ใหกับภาครัฐ และเปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬตอไป  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินที่ประเภทอนุรักษเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ท่ีดินประเภท อก ๑ - ๓ และ อก ๑ – ๔ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินที่ประเภทอนุรักษ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ท่ีดิน
ประเภท อก ๑ - ๓ และ อก ๑ - ๔ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดบึงกาฬกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 

 

25. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๒,๖๖๘ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
และใหดําเนินการทบทวนแกไขผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๓ ฉบับ ๕๑ ราย ๒ เร่ือง โดยเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๑ เรื่อง และเปนคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๑ เรื่อง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑๔ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข 
เนื่องจากบริษัทฯ ไดพัฒนาพ้ืนที่โครงสรางโรงงานผลิตน้ําตาลทราย 

และโรงไฟฟาชีวมวลโดยไดเสนอการจัดทํารายงานรับฟงความคิดเห็นผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.7 
หนา 67 -  71 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) สํานักงานน โยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) แลวทั้งสองโครงการ และไดรับ
ใบอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (รง.๔) โดยโรงงานผลิตน้ําตาลทรายเปน
อุตสาหกรรมตอเน่ืองดานการเกษตร ชวยใหทองถิ่นมีรายได ลดการเคล่ือนยาย
แรงงาน อีกทั้ง บริเวณพ้ืนที่โครงการมีการเพาะปลูกออยอยูแลว และโรงไฟฟา 
ทําใหประเทศมีความม่ันคงดานพลังงานไฟฟา ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการขยาย
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๒.๑๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑๔ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณกําหนด เนื่องจากขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไมมี 
ขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่  ๑๑ (๓) (๔) 
และโรงงานลําดับที่ ๘๘ (๒) ผูรองสามารถประกอบกิจการโรงงาน
ดังกลาวไดอยูแลว ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบูรณ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหเพ่ิมขอหามการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกับ

การทําเหมืองแรในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๕๐ ราย ไดแก นางธัญนันท  พงษา และผูรองอ่ืน 
รวม ๕๐ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข ไดรับผลกระทบดานสุขภาพชีวิตและทรัพยสิน 
เนื่องจากท่ีพักอาศัยอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๘ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ 

 

26. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย (แกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวม) 
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๐,๓๒๒ ตารางก ิโลเมตร 
หร ือประมาณ ๖,๔๕๑,๘๑๒ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนได เ สียไปตรวจดูและยื่นคํ ารอง ตั้ งแตวันที่  ๑๕ พฤษภาคม – 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารองที่ดิน จํานวน ๑๐ ฉบับ ๙ ราย ๙ เรื่อง 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๔ เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ๓๐๔ ไอทาวน ๓ จํากัด 
(โดยนายวิทวัส พลคํา) 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ปจจุบันที่ดินดังกลาวไดทําการขอย่ืนรับสิทธิ์สงเสริมการลงทุน 

และอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
๒. บริษัทฯ เล็งเห็นวาพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

เปนพื้นที่อุตสาหกรรม และโรงไฟฟาเพ่ือเปนสาธารณูปโภค  
๓. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

การเกษตรและบริการใหเกิดการจางงานและยกระดับการครองชีพของประชาชน
ในพ้ืนที่และประชาชนในชุมชนใกลเคียง  

๔. ซ่ึงหากประกาศเปนพ้ืนที่สีเขียว จะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบ 
เปนอยางย่ิง 

๕. มีการซ้ือที่ดินจํานวน ๙๒๗ ไร ๑ งาน ๒๔ ตารางวา จํานวน ๖๔ แปลง 
และมีแผนพัฒนาโครงการแลว 

๖. เพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและในเขตอุตสาหกรรมสามารถประกอบ
กิจการโรงงานประเภท ๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา การผลิตจากถานหิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.8 
หนา 72 - 82 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องที่ ๒ ขอใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๙ บางสวน เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวนงนุช พลสารัมย 
เหตุผลในการขอแกไข  
ผูรองมีโครงการของครอบครัวที่จะนําที่ดินมาลงทุนเปนที่พักอาศัยเพ่ือใหเชา

และการพาณิชย และการจัดสรรเพื่อที่อยูอาศัย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข ๔.๙ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผัง เ มืองพิจารณาคําร องฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องที่ ๓ ขอใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๙ บางสวน เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

เหตุผลในการขอแกไข มีโครงการของครอบครัวที่จะจัดสรรที่ทํากิน 
เพ่ือเปนรีสอรท เปนหองเชา ไวบริการใหเชา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายจันทรสอน พอกพูน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๙  
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องท่ี ๔ ขอใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายภัควัฒน  เอ่ียมรัมย 
เหตุผลในการขอแกไข 
เนื่องจากท่ีดินดังกลาวในอนาคต อาจจะทําเปนที่พักอาศัย อาคารพาณิชย 

รีสอรท หรืออุตสาหกรรม ซ่ึงปจจุบันความเจริญไดกระจายมาในเขตตําบลสะแกโพรง 
ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๘ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดที่กําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ในการใช

ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ ๑.๙ บางสวน โดยขอเพ่ิม โรงงาน
ลําดับที่ ๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหนายไอนํ้า 
(Steam Generating) ใหไดรับการยกเวน ใหดําเนินการประกอบกิจการได 
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

ผู รอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก  บริษัท บุรีรัมย เพาเวอร  จํากัด 
(โดยนายคชพันธุ สายแสง) 

เหตุผลในการขอแกไข 
1. เพื่อตองการจายไอน้ําใหกับบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน 
2. เปนไปตามนโยบายในการใชพลังงานใหเกิดความคุมคาของภาครัฐ 

อันจะทําใหเกิดความมั่นคงทางดานพลังงาน 
3. เปนธุรกิจตอเนื่องจากการใชวัตถุดิบพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๙ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคําร องฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน 
โดยขอเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกัน
หรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว (Pesticides) ใหไดรับการยกเวนใหดําเนินการ
ประกอบกิจการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด 
(โดยนายคชพันธุ สายแสง) 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. ผูรองมีนโยบายในการสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยอินทรียและสารปรับปรุงดิน 

เพ่ือใหไดรับผลผลิตที่ดีขึ้น 
๒. เปนการลดการนําเขาปุยจากตางประเทศ ทําใหลดการขาดดุลการคา 
๓. เปนธุรกิจตอเนื่องจากการใชวัตถุดิบพลอยได จากกระบวนการผลิต

น้ําตาล 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ ๓.๓ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมยกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดในการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน โดยขอ
เพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๑๗ โรงงานเอทิลแอลกอฮอล และโรงงานลําดับที่ ๑๐๒ โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา (Steam Generating) 
ใหไดรับการยกเวนใหดําเนินการประกอบกิจการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท บุรีรัมยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
(โดย นายคชพันธุ สายแสง) 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. ตามนโยบายภาครัฐที่ตองการสงเสริมใหมีการผลิตพลังงานทดแทน 

จากเอทิลแอลกอฮอล ไบโอแกส และพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ เพ่ือทําใหเกิด 
ความม่ันคงทางพลังงาน  

๒. เปนธุรกิจตอเนื่องจากการใชวัตถุดิบพลอยได จากกระบวนการผลิตน้ําตาล 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหใยเลข 3.3 ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมยกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องท่ี ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๙ บางสวน 
โดยขอเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) และโรงงานลําดับที่ ๘๘ 
(โรงงานไฟฟาชีวมวล) ใหไดรับการยกเวน ใหดําเนินการประกอบกิจการไดในอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด 
(โดยนายคชพันธุ สายแสง) 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. มีนโยบายในการเพ่ิมผลิตภัณฑ และเพ่ิมมูลคาใหกับตัวสินคา 

ตามนโยบายภาครัฐ 
๒. เพ่ือใหเกิดการตอยอดธุรกิจ สําหรับผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิต 

เพ่ือรองรับวัตถุดิบออยจากชาวไรที่เพ่ิมขึ้น 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมช (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๙ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมยกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

เรื่องที่ ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอที่ ๗ และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอที่ ๙ โดยขอแกไขโรงงานลําดับที่ ๖๐ (๑) เปน
โรงงานลําดับที่ ๖๐ ใหถูกตองตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสุรเดช วุฒิชาติ อุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย 

เหตุผลในการขอแกไข ขอมูลมีความคลาดเคลื่อนไมถูกตอง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอที่ ๗ วรรคสอง และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอที่ ๙ วรรคสอง ดังนี้ แกไขโรงงานลําดับที่ ๖๐ (๑) 
เปนโรงงานลําดับที่ ๖๐ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืนในการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอ ๗ และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๙ 
จากใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับท่ี ๖๐ (๑) เปน 
โรงงานลําดับที่  ๖๐ ตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวงฯ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดบุรีรัมย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๖ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๙ โดยขอเพ่ิมเติม 
ขอกําหนดในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
จากเดิมโรงงานลําดับที่ ๙ (๑) (๒) เปน โรงงานลําดับ ๙ (๑) (๒) และ (๕) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสุรเดช วุฒิชาติ อุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย 

เหตุผลในการขอแกไข 
เนื่องจากเปนโรงงานในลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่องและผลิตภัณฑ 

ที่สรางมูลคาเพ่ิมขึ้น ทําใหสามารถรับซื้อวัตถุดิบราคาสูงขึ้นเปนประโยชนตอเกษตรกร
ในจังหวัด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ
เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากเดิมโรงงานลําดับที่ ๙ (๑) (๒) 
เปนโรงงานลําดับ ๙ (๑) (๒) และ (๕)  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากเดิมโรงงาน
ลําดับที่ ๙ (๑) (๒) เปนโรงงานลําดับ ๙ (๑) (๒) และ (๕)  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย 

 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา 
ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มี พ้ืนที่วางผัง ๖,๓๓๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๓,๙๕๙,๔๑๒ ไร ไดประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
ในกรณีขอแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยการยกเลิก
บัญชีทายกฎกระทรวง การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ขอกําหนดที่วาง 
ริมทางหลวงแผนดินและขอกําหนดที่วางริมฝงแมน้ํา ลําคลอง หรือแหลงน้ํา
สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และนํารางผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา 
ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง 
ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนด 
มีคํารอง ๕๖๖ ฉบับ ๕๖๖ ราย ๓ เรื่อง โดยเปนคํารองดานการแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินทั้งส้ิน ไดเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.9 
หนา  83 - 86 
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 และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 

(สีชมพู) ขอ ๘ (๗) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ใหสามารถดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยได ในบริเวณหมายเลข ๑.๗ ท่ีดินของเทศบาลเมืองพะเยา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ปจจุบันสถานท่ีใชกําจัดขยะของเทศบาลเมืองพะเยา ณ ตําบลจําปาหวาย

ใกลจะเต็ม จึงจําเปนตองหาสถานท่ีสํารองเพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
๒. มีแผนการใชพ้ืนที่บางสวนของแปลงท่ีดิน จํานวน ๒ แปลง ของเทศบาล

เปนพื้นที่รองรับการกําจัดขยะของเทศบาลเมืองพะเยา 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๗ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๗ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๑๐ การกําหนดพ้ืนที่วางริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑, ๑๐๒๑, ๑๑๒๗, ๑๑๔๘, ๑๑๙๓ และ ๑๒๐๒ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร บริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, ๓.๖, ๓.๘ และ ๓.๙ 

ผูรอง จํานวน ๔๙๘ ฉบับ ๔๙๘ ราย ไดแก นายสวาง งานดี และผูรองอ่ืน 
รวม ๔๙๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ เร่ิมมีชุมชนหนาแนน การกําหนดพ้ืนที่วาง 

ริมทางหลวงแผนดิน ๑๕ เมตร เปนระยะที่มากเกินไป 
๒. ท่ีดินมีขนาดแปลงที่เล็ก หากเวนที่วางริมทางหลวงแผนดินแลวที่ดิน 

ที่เหลือไมสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางเต็มที่ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิก 

การกําหนดที่วางริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑, ๑๐๒๑, ๑๑๒๗, ๑๑๔๘, 
๑๑๙๓ และ ๑๒๐๒ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจาก 

 

  



- 142 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการเวนที่วางริมเขตทางหลวงแผนดิน 
เปนจํานวนมาก และลดผลกระทบตอชุมชนและรักษาวิถีชีวิตที่สุขสงบตอไป 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, ๓.๖, ๓.๘ 
และ ๓.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑, ๓.๒, 
๓.๖, ๓.๘ และ ๓.๙ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่  ๓ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๑๐ การกําหนดพื้นทีว่างริมฝงแมน้ําลาว แมน้ําแวน 
ลําคลองหรือแหลงน้ําสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
บริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ 

ผูรอง จํานวน ๖๗ ฉบับ ๖๗ ราย นางนอย แสงโปรง และผูรองอ่ืน รวม ๖๗ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีชุมชนหนาแนน การกําหนดพ้ืนที่วางริมฝง 

แมน้ําลาว และแมน้ําแวน ไมนอยกวา ๑๕ เมตร กําหนดพ้ืนที่วางริมฝงลําคลอง
หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๖ เมตร เปนระยะที่มากเกินไป 

๒. ที่ดินมีขนาดแปลงที่เล็ก หากเวนที่วางริมฝงแมน้ําลําคลองหรือแหลงน้ํา 
สาธารณะแลวที่ดินที่เหลือไมสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางเต็มที่ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิก 

การกําหนดท่ีวางริมฝงแมน้ําลาว แมน้ําอิง แมน้ําแวน และแมน้ํายม ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะ ในท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ และ ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑  
และ ๓.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
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28. 
 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) 
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไดดําเนินการวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และไดถายโอนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลตําบลทาวังทอง เทศบาลตําบลบานต๊ํา เทศบาลตําบล
สันปามวง ตําบลเวียง เทศบาลตําบลบานสาง องคการบริหารสวนตําบลบานตุน 
ตําบลบานต๊ํา พ้ืนที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมใส องคการบริหาร
สวนตําบลจําปาหวาย เทศบาลตําบลแมกา และองคการบริหารสวนตําบล 
ดอกคําใต ขยายพ้ืนที่วางผังจากเดิม ๗๑.๐๖ ตารางกิโลเมตร เปน ๓๒๒.๖๖ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐๑,๖๖๒.๕ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดนํารางผังเมืองรวมไปปดประกาศ 
๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่  
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนด มีคํารอง 
๘๗ ฉบับ ๘๗ ราย ๕ เรื่อง โดยแยกเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน ๑ ฉบับ 
๑ ราย ๑ เร่ืองคํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๒ ฉบับ 
๒ ราย ๑ เร่ือง และคํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง ๘๔ ฉบับ ๘๔ ราย 
๓ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา เม่ือวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ

หมายเลข ๕.๔ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ศรีเจาพระยา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกลาวมีสภาพทางภูมิศาสตร

เปนที่ดอนและที่ราบสูง ไมเหมาะแกการทําเกษตรกรรม แตเหมาะแกการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว)  
บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๔ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.10 
หนา 86 - 92 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง (สีสม) ขอ ๘ บริเวณหมายเลข ๓.๑๗ เกี่ยวกับขอหาม 
ความสูงอาคารไมเกิน ๑๒ เมตร และอาคารสูงที่มีพ้ืนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก วาที่พันตรี สุพรรณ แสนพันธ 
และนายปรกรณ ขือสุวรรณ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพราะขอกําหนดไมมีเหตุผลรองรับ 
เปนความเห็นเฉพาะบุคคลที่เขียนขอกําหนดเทานั้น ไมถูกตองตามเกณฑ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ และผิดหลักเศรษฐศาสตรดานการลงทุน 
การวิเคราะหประเมินมูลคาที่ดิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
(สีสม) บริเวณหมายเลข ๓.๑๗ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ๓.๑๗ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกการขยายถนนโครงการสาย ค ๑ ขนาดเขตทาง 

๒๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๘๐๙ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๘๐ ฉบับ ๘๐ ราย ไดแก นายบุญนาค เตชะปญญา 

และผูรองอ่ืน รวม ๘๐ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีบานเรือนอยูติดกับทางหลวงชนบท 

พย.๑๐๐๑ มีพ้ืนที่คับแคบกระทบกับตัวอาคารส่ิงปลูกสราง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๑ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ค ๑ ขนาดเขตทาง 
๒๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร 
ระยะทาง ๑,๑๔๓ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางบูรพา มาตรมูล และนางเจนจิรา บํารุง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากท่ีดินมีขนาดเล็กและมีสิ่งปลูกสราง 

เปนบานพักอาศัยและเปนที่ทํามาหากิน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๔ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

เรื่องที่  ๓ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๘ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร 
ระยะทาง ๑,๒๒๘ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางดาณี เจริญสุข และนางจันทรหอม 
เจริญสุข 

เหตุผลในการขอแกไข เนื ่องจากการขยายถนนเพิ่มอีกทําใหเขามา 
ในเขตท่ีอยูอาศัยมากเกินไป ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบกับโครงสรางอาคาร  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพะเยา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๘ ขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ข ๘ ขนาดเขตทาง 
 ๑๔ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
 ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

 

29. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย จังหวัดพะเยา 
ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย จังหวัดพะเยา เปนผังเมืองรวม

พ้ืนที่เปดใหม ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดพะเยา รวมกับเทศบาลตําบลสบบง เทศบาลตําบลหยวน 
เทศบาลตําบลเชียงคํา เทศบาลตําบลเวียง และเทศบาลตําบลฝายกวาง ครอบคลุม  

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.11 
หนา 92 - 98 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลเชียงคํา เทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา 
พ้ืนที่บางสวนของเทศบาลตําบลสบบง อําเภอภูซาง เทศบาลตําบลหยวน 
และเทศบาลตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา รวมพ้ืนที่วางผัง
ประมาณ ๓๑.๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๙,๔๓๘ ไร ไดผานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ไดนํารางผังเมืองรวม
ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง
ตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนด 
มีคํารอง ๑๖๘ ฉบับ ๑๖๖ ราย ๖ เรื่อง โดยแยกเปนดานการแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดิน ๙๖ ฉบับ ๙๖ ราย ๒ เร่ือง และคํารองดานโครงการ
คมนาคมและขนสง ๗๒ ฉบับ ๗๐ ราย ๔ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา – สบบง - บานทราย เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
และเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๒ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ 

เพ่ือการอยูอาศัย (สีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว) ขอ ๖ บริเวณหมายเลข ๑ ดังนี้   
๑. ขอยกเลิกขอหาม (๑), (๓) 
- ขอ ๖ (๑) อาคารตองมีรูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือสถาปตยกรรมไทย 
- ขอ ๖ (๓) สีอาคารภายนอก และสีหลังคาเปนสีกลมกลืนธรรมชาติ 
๒. ขอยกเลิก (๒) จํานวนผูรอง ๒๓ ราย 
- ขอ ๖ (๒) ความสูงอาคารไมเกิน ๒ ชั้น หรือ ๗ เมตร โดยวัดจากระดับ

พ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด โดยกําหนดความลาดชันของหลังคา 
ไมนอยกวา ๓๐ องศา 

๓. ขอแกไข (๒) ความสูงอาคารจาก ๗ เมตร เปน ๑๕ เมตร จํานวน 
ผูรอง ๓๒ ราย 

ผูรอง จํานวน ๕๕ ฉบับ ๕๕ ราย ไดแก นางทองใบ สมฤทธิ์ และผูรองอ่ืน 
รวม ๕๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสงผลกระทบตอผูรองและจํากัดสิทธิ์ 
ในการกอสรางทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง – บานทราย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย 
(สีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

 

  



- 147 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย (สีเหลืองมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข ๑ ไวตามที่ ร างผั งเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - 
สบบง - บานทราย 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๗ บริเวณหมายเลข ๒.๙ และ ๒.๑๐ ในสวน 
ของการกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละสิบ
ของที่ดินในแตละบริเวณใหสามารถดําเนินกิจการอ่ืนไดเต็มพ้ืนที่ 

ผูรอง จํานวน ๔๑ ฉบับ ๔๑ ราย ไดแก นางมนิครณ อารัญ และผูรองอ่ืน 
รวม ๔๑ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในท่ีดินบริเวณดังกลาวมีพ้ืนที่จํากัด 
และมีความจําเปนตองใชพ้ืนที่ในการพัฒนา ทําใหผูรองไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง – บานทราย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติ
สอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๙ และ ๒.๑๐ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข ๒.๙ และ ๒.๑๐ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย 

คํารองดานโครงการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๔ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๒ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๕๗๖ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๒๓ ฉบับ ๒๓ ราย ไดแก นางเสง่ียม อําไพ และผูรองอ่ืน 

รวม ๒๓ ราย 
 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๒ ไดพาดผาน 
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอน 

 

  



- 148 - 

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง – บานทราย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 
ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ขนาดเขตทาง 
๑๔.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๕๗๕ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑๘ ฉบับ ๑๗ ราย ไดแก นายบัวผัน ใจกลา และผูรองอ่ืน 
รวม ๑๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๓ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย กรมโยธาธิการ

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร ไวตาม
แผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๔.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๔ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๕๓๔ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑๘ ฉบับ ๑๗ ราย ไดแก นายสัญญา ชิโนสวัสดิ์ และ 
ผูรองอ่ืนรวม ๑๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๔ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอน   
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทรายฯ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๔ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 
ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๔ ขนาดเขตทาง 
๑๔.๐๐ เมตไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย  

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๕ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๔๘๙ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑๓ ฉบับ ๑๓ ราย ไดแก นายเทียนชัย เมืองแกว 
และผูรองอ่ืน รวม ๑๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๕ ไดพาดผานเขา
ไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอน  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง – บานทราย กรมโยธาธิการ

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๕ ขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร ไวตาม
แผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๕ ขนาดเขตทาง 
๑๔.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคํา - สบบง - บานทราย 

 

30. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา (ปรับปรุงคร้ังที ่๒) 
ผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา ดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลตําบลปง 
พ้ืนที่บางสวนของตําบลปง ตําบลควร และตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
รวมพ้ืนที่วางผังประมาณ ๑๓.๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘,๗๓๗.๕ ไร ไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่  ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๖ 
ไดนํารางผังเมืองรวมไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนได เสีย 
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๒๔๘ ฉบับ ๒๔๘ ราย ๑๑ เร่ือง โดยเปนคํารองดานการคมนาคม 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.2.12 
หนา 99 - 111 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 และขนสงทั้งสิ้น ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้  

คํารองดานการคมนาคมและขนสง (จํานวน ๑๑ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๑ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๘๑๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๙ ฉบับ ๙ ราย ไดแก นายนิรัญ อุปมา และผูรองอ่ืน 

รวม ๙ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๑ ไดพาดผาน

เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๑ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตาม
แผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๑ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่ ร างผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๒ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๑,๙๗๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๙๙ ฉบับ ๙๙ ราย ไดแก นายบุญเย็น กองอ่ิน และผูรองอ่ืน 
รวม ๙๙ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๒ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิก

ถนนโครงการสาย ก ๒ บางสวน ชวงระหวางถนนโครงการสาย ก ๒ บรรจบกับ
ถนนโครงการสาย ก ๕ ไปทางทิศใตตามแนวถนนโครงการสาย ก ๒ จนบรรจบ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๙๐ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร สวนแนวถนน
โครงการสาย ก ๒ ในบริเวณอ่ืน ใหคงไวตามท่ีผังรางเมืองรวมกําหนด  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๒ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๓  ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๕๒๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก นางบัวแกว หมื่นจําปา และผูรองอ่ืน 
รวม ๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๓ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง กรมโยธาธิการและผั งเมื อง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการ
คมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๓ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชมุชนปง 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๔  ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑๖ ฉบับ ๑๖ ราย ไดแก นางติ๋ม ปนตา และผูรองอ่ืน รวม 
๑๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๔ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ ปรึ กษาผังเมืองรวมชุมชนปง กรมโยธาธิการและผั งเมื อง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๔ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๔ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนปง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๕ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๕ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๔๐๓ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ไดแก นายบุญรอด อินตา และผูรองอ่ืน 
รวม ๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๕ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง กรมโยธาธิ การและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๕ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๕ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนปง 

เรื่องที่ ๖ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๖ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๙๔ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ไดแก พระครูวรพงศคณารักษ และผูรองอ่ืน 
รวม ๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๖ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง ใหตามคํารองบางสวน โดยยกเลิกถนน

โครงการสาย ก ๖ บางสวน ชวงระหวางวัดนาปรังกับถนนขุมยม ขนาดเขตทาง 
๑๒ เมตร สวนแนวถนนโครงการสาย ก ๖ ในบริเวณอ่ืน ใหคงไวตามที่รางผังเมืองรวม
กําหนด เน่ืองจากเพ่ือลดผลกระทบตอศาสนาสถาน (วัดนาปรัง) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๖ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตาม
แผนผังโครงการคมนาคมและขนสงตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๖ 
ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร เพ่ือลดผลกระทบตอชุมชน 
และศาสนาสถาน 

เรื่องที่ ๗ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๗ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๓๙๔ เมตร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๙ ฉบับ ๙ ราย ไดแก นางปนแกว  ภิธรรมา และผูรองอ่ืน 
รวม ๙ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๗ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๗ 
ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร และถอดออกจากแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ของรางผังเมืองรวม เน่ืองจากแนวขยายเขตทางมีชุมชนหนาแนนอยูตลอดท้ังสองฟาก 
ของเขตทาง และเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชนและรักษาวิถีชีวิตที่สุขสงบตอไป 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงถนน
โครงการสาย ก ๗ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคม
และขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๗ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๘ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๘ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๘๙๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๗ ราย ไดแก นายปน อุทธิยัง และผูรองอ่ืนรวม ๗ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ก ๘ ไดพาดผาน

เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๘ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผัง
โครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๘ ขนาดเขตทาง 
๑๒.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสง 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง 

เรื่องที่ ๙ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๑ ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๘๖๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๒๐ ฉบับ ๒๐ ราย ไดแก นางคําหลา อุปกิจ และผูรองอ่ืน 
รวม ๒๐ ราย  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ข ๑ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
ยกคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาดเขตทางถนนโครงการสาย ข ๑ จากเดิม
ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร เปนขนาดเขตทาง ๑๔ เมตร 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยมีเง่ือนไขใหปรับลดขนาดเขตทางถนนโครงการ
สาย ข ๑ จากเดิมขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร เปนขนาดเขตทาง 
๑๔ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่ราง 
ผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนปง 

เรื่องที่ ๑๐ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๒ ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๗๘๕ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๓๓ ฉบับ ๓๓ ราย ไดแก นายตั๋น ปาขัน และผูรองอ่ืน 
รวม ๓๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ข ๒ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมปง ยกคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาด 

เขตทางถนนโครงการสาย ข ๒ จากเดิมขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร เปนขนาดเขตทาง 
๑๒ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารองโดยมีเงื่อนไข ใหปรับลดขนาดเขตทาง
ถนนสายโครงการ ข ๒ จาก ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๔.๐๐ เมตร 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหปรับถนนโครงการสาย ข ๒  
จากขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร เปนขนาดเขตทาง ๑๔.๐๐ เมตร 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องที่ ๑๑ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๗๘๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๓๘ ฉบับ ๓๘ ราย ไดแก นางสาวเพียร หมอยาดี 
และผูรองอ่ืน รวม ๓๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแนวถนนโครงการสาย ข ๒ ไดพาดผาน
เขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัยของผูรองทําใหไดรับความเดือดรอน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนปง ยกคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหปรับลด

ขนาดเขตทางถนนโครงการสาย ข ๓ จากเดิมขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร เปนขนาด
เขตทาง ๑๒ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกถนน
โครงการสาย ข ๓ เนื่องจากขนาดเขตทางเดิมประมาณ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ เมตร 
ขนาดเขตทางเดิมมีเพียงพออยูแลว และเพ่ือลดผลกระทบของชุมชนและเพ่ือรักษา 
วิถีชีวิตที่สงบสุขตอไป 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคง 
ถนนโครงการสาย ข ๓ ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร ไวตามแผนผังโครงการคมนาคม
และขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหปรับลดขนาดเขตทางของถนน
โครงการสาย จากเดิมขนาด ๑๖.๐๐ เมตร เปน ๑๔.๐๐ เมตร 

 

31. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สืบเนื่องจาก 
การประชุม ครั้งที่ 7/2568) 

สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง คร้ั งที่  ๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ วาระท่ี ๔.๔.๓ เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชน 
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบคํารองไปแลว 
จํานวน ๕ เรื่อง คือ เรื่องที่ ๑, ๓, ๕, ๖ และ ๗ ยังคงคางการพิจารณาในเรื่องที่ ๒  
เรื่ อง การขอเปลี่ ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินจากที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๙ เปนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) จากแนวถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ 
ระยะขนานขางละ ๒๐๐ เมตร และเร่ืองที่ ๔ เรื่องการขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ บางสวน 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) โดยที่ประชุมไดมีมติใหจังหวัด
นครศรีธรรมราชไปรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติมใหครบถวน และนํามาเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาตอไป นั้น 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทําขอมูล 
เชิงพ้ืนที่เพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการผังเมืองไดมีขอสั่งการเรียบรอยแลว รวมท้ัง
คณะกรรมการผังเมืองและเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดเดินทาง 
เพ่ือไปตรวจสอบสภาพพื้นที่และขอเท็จจริงของประเด็นคํารองดังกลาวแลว 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง)  
เรื่องที ่๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ เปนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) จากแนวถนนเขามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณและทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) ระยะขนาน 
๓๐๐ เมตร ท้ังสองฟากถนน 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.4.3 
หนา 111 - 120 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันที่ดินในบริเวณดังกลาวมีอัตรา 

การขยายของส่ิงปลูกสรางอาคารประเภทท่ีอยูอาศัย ประกอบกิจการรานคา 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมเกิดขึ้นจํานวนมาก เพราะพ้ืนที่บริเวณดังกลาว 
อยู ใกลกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและจะมีการกอสรางศูนยการแพทย 
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) จากแนวถนนเขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๑ (ตอนเล่ียงเมือง) ระยะขนาน ๓๐๐ เมตร ท้ังสองฟากถนน ไว 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 
๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง (สีสม) จากแนวถนนเขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ (ตอนเลี่ยงเมือง) 
ระยะขนาน ๓๐๐ เมตร ทั้งสองฟากถนน ตามมติคณะอนุ 
กรรมการผั ง เ มืองพิจารณาคํ าร องฯ กรมโยธา ธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๙ เปนที่ดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) จากแนวถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๑ ระยะขนานขางละ ๒๐๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันที่ดินในบริเวณดังกลาวมีอัตรา

การขยายของสิ่งปลูกสรางอาคารประเภทท่ีอยูอาศัย ประกอบกิจการรานคา 
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมเกิดขึ้นจํานวนมาก เพราะพ้ืนที่บริเวณ
ดังกลาวอยูใกลกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและจะมีการกอสรางศูนยการแพทย
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ และ ๔.๖ เปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) จากแนวถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๑ ขางละ ๒๐๐ เมตร ยกเวนบริเวณหมายเลข ๔.๙ ยกคํารอง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕, ๔.๖ 
และ ๔.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินจากที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
เฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๕ และ ๔.๖ เปนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) จากแนวถนนทางหลวง
แผนดิน หมายเลข ๔๐๑ ระยะขนานขางละ ๒๐๐ เมตร 
โดยให วัดระยะจากแนวกึ่งกลางถนน สําหรับบริเวณ
หมายเลข ๔.๙ ใหยกคํารอง ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

เรื่องที่ ๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๒.๗ เปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบบั ๑ ราย ไดแก นางสาววรางรัตน ฟุงตระกูล 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินบริเวณดังกลาวไมไดเปนที่ดินประเภท

สถาบันราชการ แตเดิมสํานักงานสรรพสามิตเขตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช สาขา 
ทาศาลา ไดขอเชาอาคารบานพักเปนสํานักงาน ปจจุบันไดยกเลิกการเชาไปแลว
ประมาณ ๒ ป ขณะน้ีไดใชเปนที่พักอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๒.๗ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) พ้ืนที่ ๑ ไร ๖๑.๙ ตารางวา ตามขอบเขตเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไวตามรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหเปลี ่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(สีน้ําเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๒.๗ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง (สีสม) พื้นที่ ๑ ไร ๖๑.๙ ตารางวา 
ตามขอบเขตเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไวตามรางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนทาศาลา  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางอกนิษฐ สุวรรณนุรักษ 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินบริเวณดังกลาวดําเนินกิจการเปนโรงแตงแร 

(โซเดียมเฟลสปาร) ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา ๓๘ ป โดยใชเงิน
ลงทุนในการประกอบกิจการจํานวนมาก อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนการปรับปรุง 
และขยายกิจการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พ้ืนที่ทาศาลาเปนแหลงผลิตและแปรรูป
แรโซเดียมเฟลสปาร ซ่ึงมีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการแปรรูปและการขนสง
รวมถึงทาเรือที่เชื่อมโยงกัน การมีโรงแตงแรอยูในอําเภอทาศาลา สะดวกตอการแปรรูป 
ซึ่งมีความจําเปนตอการขนสงทางทะเลเพ่ือใหเกิดความคุมทุนและมีความเหมาะสม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔.๕ 
บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตาม
รางผังเมืองรวมชุมชนทาศาลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องท่ี ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวน เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(สีน้ําเงิน) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลตําบลทาศาลา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเทศบาลตําบลทาศาลา ไดยายจาก 

ศูนยราชการเดิมมากอสรางในท่ีดินบริเวณดังกลาว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารอง 
โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก (สีแดง) บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวน เปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) พ้ืนที่ ๖ ไร ๑ งาน ๔๙.๘ ตารางวา 
ตามขอบเขตเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามรางผังเมืองรวมกําหนด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม และท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวนเปนที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) 
พื้นที่ ๖ ไร ๑ งาน ๔๙.๘ ตารางวา ตามขอบเขตเอกสาร
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามรางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

เรื่องที่ ๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒, 
๕.๔ และ ๕.๖ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณ 
ทั้งสองฟากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๔๐ และทางหลวงชนบท นศ. ๔๑๐๗ 
ระยะ ๓๐๐ เมตร ตามแนวขนานริมเขตทาง 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี 
เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินบริเวณดังกลาวสภาพปจจุบันไดมีการซื้อขาย

ที่ดินเพ่ือพัฒนาที่ดินสําหรับเปนที่อยูอาศัย และบางสวนไดมีการขออนุญาต
กอสรางแลว เน่ืองจากเปนถนนเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒, ๕.๔ และ ๕.๖ ไวตามท่ีราง
ผังเมืองรวมกําหนด 
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ

ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒, ๕.๔ และ ๕.๖ ไวตาม 
ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่อง ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเภท ไดแก 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) โดยใหเพ่ิมขอความการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา
และองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตามรายละเอียดในขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๙ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ไมไดกําหนดใหใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และรายละเอียดในขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดิน ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) ไมไดกําหนดใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
 และเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบท 
 และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  
 ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
 ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา 

 

32. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สืบเนื่องจาก
การประชุม ครั้งที่ 9/2558) 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผังเมืองมีมติมอบหมายใหกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และจังหวัดชัยนาทไปดําเนินการจัดทําขอมูลเปรียบเทียบเพ่ิมเติม
ถึงผลดีและผลเสียในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมือง มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดิน หรือมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนด รวมทั้ง 
ใหตรวจสอบวาในกรณีดังกลาวไดเคยมีแนวทางกรณีเชนนี้หรือไม แลวนํามา
เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือประกอบการพิจารณาน้ัน ขณะนี้กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และจังหวัดชัยนาทไดดําเนินการจัดทําขอมูลเรียบรอยแลว 
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

ผังเมืองรวมจังหวัดที่ไดผานการพิจารณา โดยใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินแทนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร เปนการแกไขกฎกระทรวงฯ 
เพ่ือใหประกอบอุตสาหกรรมได โดยมีมติใหแกไขขอบเขตพ้ืนที่ในที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ขอดี ขอเสีย กรณีเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน และเปลี่ยนแปลงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน มีดังนี้ 

ขอดีของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (เปลี่ยนสี) 
๑) แสดงความชัดเจนในการใชพื้นที่ 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.1 
หนา 5 - 20 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒) ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับรูไดจากแผนที่/แผนผัง 
๓) มีความชัดเจนในการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 
ขอสังเกตของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
๑) ทําใหเกิดความสับสนของพ้ืนที่อุตสาหกรรม ท่ีมีความแตกตางกัน 

(อยูในพื้นท่ีเดียวกันแตมีนิยามการใชประโยชนที่แตกตางกัน)  
๒) การลงตําแหนงที่ตั้งในแผนผังของพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหมีความชัดเจน

อาจมีความยุงยากในทางปฏิบัติ 
๓) มีความยุงยากในการดําเนินการ (กวาการแกไขขอกําหนด) 
ขอดีของการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
๑) ผูประกอบการสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดิน  
๒) คงไวซึ่งหลักการเดิมของพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
๓) สอดคลองกับมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดฯ ในการขอถอนราง

ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) และสอดคลองกับแนวทาง
ของกรมฯ ในการปรับปรุงผังฯ  

๔) การดําเนินการยุงยากนอยกวา (การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน)  
ขอสังเกตของการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
๑) ประชาชนไมสามารถรับรูการใชพ้ืนที่ไดจากแผนผังการใชประโยชน

ที่ดินในอนาคต 
๒) ความชัดเจนในการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) นอยกวาการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (การเปลี่ยนสี) 
คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๒ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.18 บางสวน เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด 
และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด (โดยนายจํานอง ฉิมพันธ กรรมการผูจัดการ ท้ัง ๒ บริษัทฯ)  

เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีที่ตั้ง

โรงงานอยูท่ีตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนบริษัทที่ประกอบ
กิจการท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร (ขาว) ขนาดใหญ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุด
ประมาณ 5,000 ตัน/วัน สามารถรับซื้อขาวจากเกษตรกรไดประมาณ 
1,050,000 ตันตอป แบงเปนการรับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ประมาณ 
530,000 ตัน จังหวัดใกลเคียงประมาณ 250,000 ตัน และจังหวัดอ่ืน ๆ ประมาณ 
270,000 ตัน โดยรับซ้ือจากเกษตรกรในราคาตันละประมาณ 8,500 - 9,500 บาท 
ทําใหสามารถชวยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกลเคียงไดประมาณ 
7,000 ราย ซ่ึงบริษัทฯ ท้ังสอง มีเปาหมายในการขยายฐานการผลิตแบบครบวงจร 
เพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (การสกัดน้ํามันจากพืช) เพ่ือใหเปนสินคาสงออก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ทางการเกษตรที่มีคุณภาพท่ีสามารถสรางรายไดเขาประเทศกวา 6 พันลานบาท
ตอป ดังนั้น จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคาเพ่ือใหสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด รวมทั้ง 
มีการรักษาส่ิงแวดลอม และอ่ืน ๆ ที่เปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้งสถานท่ีตั้ง 
ของบริษัทอยูหางไกลชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในการขอเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 3.18 (เฉพาะที่ดินของบริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด) ใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยมี
เง่ือนไข ๓ ประการ ดังนี้  

๑. ใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ บางสวน เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบท่ีมีอยูเดิมของบริษัท ธนกรรวมผล ๙๙๙ จํากัด 
และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
โดยขอบเขตบริเวณที่ดินที่แกไขอยูในตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ตามโฉนดที่ดินจํานวน ๑๒ ฉบับ ซึ่งมีหมายเลข ดังตอไปน้ี ๒๑๖, ๒๑๗, 
219, ๘๕๗, ๙๔๕, ๑๐๕๘, ๑๒๔๘, ๑๖๗๖, ๖๖๕๓, ๑๑๖๓๙, ๑๓๕๘๐ 
และ ๔๕๘๑๒ 

๒. ใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๒ ลําดับ ดังนี้ 
๒.๑ ลําดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันพืช สัตว หรือไขมันจากสัตว 

เฉพาะตัวที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด 
๒.๒ ลําดับที่ ๙๒ หองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 

๓. อาคารโรงงานของบริษัทผูรอง ตองมีระยะหางจากแมน้ํา ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร และตองมีระยะหางจากทางหลวง
หรือถนนสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาทกําหนด ตามมติกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.4 บางสวน เฉพาะพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม 
ของบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด และบริเวณโดยรอบ 
ทีบ่ริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด จะทําการขอซ้ือที่ดินเพ่ือขยายฐาน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 การผลิต ตามเอกสารสําเนาโฉนดที่ดินที่รองขอเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด
อีควิปเมนท จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท 
จํากัด มีที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่ 121 หมูที่ 2 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท เปนโรงงานผลิตเอทานอล (สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ) โดยในกระบวน 
การผลิตนั้น ทางโรงงานไดใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ มันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคา
ทางการเกษตรที่รับซ้ือมาจากชาวบานละแวกใกลเคียง เฉล่ียวันละ 100 ตันตอวัน 
และเน่ืองจากขณะนี้ทางโรงงานมีแผนการจะเพ่ิมกําลังการผลิตที่จะตองใช 
มันสําปะหลังเพ่ิมเฉลี่ยเปน 800 ตันตอวัน จึงมีความจําเปนตองขยายพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมจั งหวัดชัยนาท และกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในการขอเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.4 
(เฉพาะพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท 
จํากัด และบริเวณโดยรอบท่ีบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด 
จะทําการขอซ้ือที่ดินเพ่ือขยายฐานการผลิต ตามเอกสารสําเนาโฉนดที่ดินที่รองขอ) 
ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
โดยมีเงื่อนไข ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ บางสวน เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธ 
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบท่ีมีอยู เดิมของบริษัทผูรอง เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) โดยขอบเขตบริเวณที่ดินที่แกไขอยูในตําบล 
วังตะเคียน อําเภอ (วัดสิงห) หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามโฉนดที่ดินจํานวน ๑๒ ฉบับ 
พ้ืนที่รวมประมาณ ๒๒๑ - ๑ - ๓๙ ไร ซ่ึงมีหมายเลขดังตอไปน้ี ๕๕๒, ๕๗๓๐, ๕๗๓๒, 
๙๔๖๕, 9496, ๑๐๕๕๑, ๑๐๕๖๐, ๑๔๒๑๓, ๑๔๒๑๔, ๑๔๔๖๖, ๑๔๔๖๗ และ 
๑๔๔๖๘ 

๒. ใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๒ ลําดับ ดังนี้ 
๒.๑ ลําดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ 

สารเคมี  
๒.๒ ลําดับที่ ๘๙ โรงงานที่ผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ 

๓. อาคารโรงงานของบริษัทผูรอง ตองมีระยะหางจากแมน้ํา ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร และตองมีระยะหางจากทางหลวง 
หรือถนนสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาทกําหนด ตามมติกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๔ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณที่ดินหมายเลข 3.18 
บริเวณฟากตะวันออกของถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 ในเขตตําบล 
วังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในสวนท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
ใหสามารถดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรการคุ มครองความปลอดภัยในการดําเนินการ 
เฉพาะโรงงานลําดับที่ 7 (1) (4) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว 
เฉพาะตัวที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด และโรงงานลําดับที่ 92 หองเย็น 
ที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด 
และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด (โดยนายจํานอง ฉิมพันธ กรรมการผูจัดการ ท้ัง ๒ บริษัทฯ) 

เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีที่ตั้ง

โรงงานอยูที่ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนบริษัทที่ประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ขาว) ขนาดใหญ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุดประมาณ 
5,000 ตัน/วัน สามารถรับซ้ือขาวจากเกษตรกรไดประมาณ 1,050,000 ตันตอป
แบงเปนการรับซ้ือจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ประมาณ 530,000 ตัน จังหวัด
ใกลเคียงประมาณ 250,000 ตัน และจังหวัดอ่ืน ๆ ประมาณ 270,000 ตัน 
โดยรับซ้ือจากเกษตรกรในราคาตันละประมาณ 8,500 - 9,500 บาท ทําใหสามารถ
ชวยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกลเคียงไดประมาณ 7,000 ราย
ซึ่งบริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีเปาหมาย 
ในการขยายฐานการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
(การสกัดนํ้ามันจากพืช) เพ่ือใหเปนสินคาสงออกทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศกวา 6 พันลานบาทตอป ดังนั้น จึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ 
ในการดําเนินการของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด 
รวมทั้งมีการรักษาสิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ ที่เปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้งสถานท่ีตั้ง
ของบริษัทอยูหางไกลชุมชน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรใหตามคํารอง 

ในการขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) เฉพาะที่ดินหมายเลข 3.18 บริ เวณ 
ฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข 340 ในเขตตําบลวังไกเถื่อน 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทใหสามารถ
ดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการ เฉพาะโรงงานลําดับที่ 
7 (1) (4) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะตัวที่ใชสาร 
ตัวทําละลายในการสกัด และโรงงานลําดับที่ 92 หองเย็นที่ใชแอมโมเนีย 
เปนสารทําความเย็น 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณท่ีดิน
หมายเลข ๓.๑๘ บางสวน เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ 
ที่ครอบครองโดยชอบท่ีมีอยูเดิมของบริษัทผูรอง ในตําบล
วังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตามโฉนดท่ีดิน
จํานวน ๑๑ ฉบับ พื้นที่รวมประมาณ ๖๑๘ – ๒ - ๘๓ ไร 
ไดแก โฉนดหมายเลขที่ ๒๑๖, ๒๑๗, ๘๕๗, ๙๔๕, ๑๐๕๘, 
๑๒๔๘, ๑๖๗๖, ๖๖๕๓, ๑๑๖๓๙, ๑๓๕๘๐ และ ๔๕๘๑๒
โดยใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๒ ลําดับ 
ไดแก โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช 
สัตว  หรือไขมันสัตว เฉพาะตัวที่ ใชสารตัวทําละลาย 
ในการสกัด และโรงงานลําดับที่ ๙๒ หองเย็นที่ใชแอมโมเนีย
เปนสารทําความเย็น รวมทั้งอาคารโรงงานตองมีระยะหาง
จากถนนทางหลวงหรือถนนสาธารณะ แมน้ํา ลําคลอง 
และแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร เนื่องจาก 

๑. ผูรองมีแผนงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ตอเนื่องจากภาคการเกษตรที่ชัดเจนเปนรูปธรรมแลว 

๒. บริเวณพื้นที่คํารองเปนพื้นที่เดิมที่ไดดําเนินการ
กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอยูแลว 

๓. บริ เวณพ้ืนที่ตามคํารองเปนพื้นที่ที่ เหมาะสมตอ 
การประกอบอุตสาหกรรม โดยอยูหางไกลจากชุมชน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๔. กิจการโรงงานของผู ร องที่ ขอดํ าเนินการเพ่ิมเปน
อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากภาคการเกษตร ซึ่งควรไดรับการ
สนับสนุน 

๕. บริเวณพื้นที่คํารองเปนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบของบริษัทผูรอง 

๖. บริษัทผูรองมีมาตรฐานในการดําเนินการและการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี โดยกิจการโรงงานเดิมไดกําหนดใหมีแนวกันชน 
ที่มีระยะหางจากแนวเขตท่ีดิน ๖ เมตร 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะบริเวณท่ีดินหมายเลข 3.4 
บริเวณฟากเหนือของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3213 ในเขตตําบลวังตะเคียน 
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทใหสามารถ
ดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่  4 ) พ.ศ. 2552 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการ เฉพาะโรงงานลําดับที่ 
42 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ สารเคมี โรงงานลําดับที่ 49 
โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม และโรงงานลําดับที่ 89 โรงงานท่ีผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซ
ธรรมชาติ 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด 
อีควิปเมนท จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด มีที่ตั้งโรงงานตั้งอยูที่ 

121 หมูที่ 2 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เปนโรงงานผลิต
เอทานอล (สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ) โดยในกระบวนการผลิตนั้น ทางโรงงานไดใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติ คือ มันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคาทางการเกษตรที่รับซื้อมา
จากชาวบานละแวกใกลเคียง เฉลี่ยวันละ 100 ตันตอวัน และเน่ืองจากขณะนี้ 
ทางโรงงานมีแผนการจะเพ่ิมกําลังการผลิตที่จะตองใชมันสําปะหลังเพ่ิมเฉลี่ยเปน 
800 ตันตอวัน จึงมีความจําเปนตองขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรใหตามคํารอง ในการขอ

แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ขอ 9 ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะที่ดินหมายเลข 3.4 บริเวณฟากเหนือของทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3213 ในเขตตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ใหสามารถดําเนินการไดตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย
ในการดําเนินการ เฉพาะโรงงานลําดับที่ 42 (1) (2) โรงงานงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี และโรงงานลําดับที่ 89 โรงงานที่ผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซ
ธรรมชาติ เห็นควรยกคํารอง โรงงานลําดับที่ 49 โรงกล่ันน้ํามันปโตรเลียม  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๔ ไวตาม 
ที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณท่ีดิน
 หมายเลข ๓.๔ บางสวน เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ 
 ที่ครอบครองโดยชอบท่ีมีอยูเดิมของบริษัทผูรอง ในตําบล
 วังตะเคียน และตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง 
 (วัดสิงห) จังหวัดชัยนาท ตามโฉนดท่ีดิน จํานวน ๑๑ ฉบับ 
 พื้นที่รวมประมาณ ๒๒๑ – ๑ - ๓๙ ไร ไดแก โฉนดหมายเลขที่ 
 ๕๕๒, ๕๗๓๐, ๕๗๓๒, ๙๔๖๕, ๑๐๕๕๑, ๑๐๕๖๐, 
 ๑๔๒๑๓, ๑๔๒๑๔, ๑๔๔๖๖, ๑๔๔๖๗ และ ๑๔๔๖๘ 
 โดยใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๒ ลําดับ 
 ไดแก โรงงานลําดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการ
 เกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี และโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงาน
 ที่ผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ รวมทั้งอาคารโรงงานตอง
 มีระยะหางจากถนนทางหลวงหรือถนนสาธารณะ แมน้ํา 
 ลําคลอง และแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
 เนื่องจาก 

๑. ผูรองมีแผนงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่อง
จากภาคการเกษตรที่ชัดเจนเปนรูปธรรมแลว 

๒. บริเวณพื้นที่คํารองเปนพื้นที่เดิมที่ไดดําเนินการ
กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอยูแลว 

๓.  บริ เวณพื้นที่ตามคํารองเปนพื้นที่ที่ เหมาะสม 
ตอการประกอบอุตสาหกรรม โดยอยูหางไกลจากชุมชน 

๔. กิจการโรงงานของผู รองที่ขอดําเนินการเ พ่ิม 
เปนอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากภาคการเกษตรซึ่งควรไดรับ
การสนับสนุน 

๕. บริเวณพ้ืนที่คํารองเปนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองโดยชอบของบริษัทผูรอง 

๖. บริษัทผูรองมีมาตรฐานในการดําเนินการและการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบ 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ 9 ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการ 
ที่เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๓ ราย ไดแก บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด 
บริษัท ธนกรไรซ จํากัด และบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข  
๑. บริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ จํากัด มีที่ตั้ง

โรงงานอยูที่ตําบลวังไกเถื่อน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปนบริษัทที่ประกอบ
กิจการที่เกี่ยวของกับการเกษตร (ขาว) ขนาดใหญ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุด
ประมาณ 5,000 ตัน/วัน สามารถรับซื้อขาวจากเกษตรกรไดประมาณ 
1,050,000 ตันตอป แบงเปนการรับซื้อจากเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ประมาณ 
530,000 ตัน จังหวัดใกลเคียงประมาณ 250,000 ตัน และจังหวัดอ่ืน ๆ ประมาณ 
270,000 ตัน โดยรับซ้ือจากเกษตรกรในราคาตันละประมาณ 8,500 - 9,500 บาท
ทําใหสามารถชวยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกลเคียง 
ไดประมาณ ๗,๐๐๐ ราย ซ่ึงบริษัท ธนกรรวมผล ๙๙๙ จํากัด และบริษัท ธนกรไรซ 
จํากัด มีเปาหมายในการขยายฐานการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
(การสกัดนํ้ามันจากพืช) เพ่ือใหเปนสินคาสงออกทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
ที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศกวา ๖ พันลานบาทตอป ดังนั้น จึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสามารถดําเนินการได ทั้งนี้  
ในการดําเนินการของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด รวมทั้งมีการรักษาส่ิงแวดลอมและอ่ืน ๆ ที่เปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง
สถานท่ีตั้งของบริษัทอยูหางไกลชุมชน 

๒. บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด มีที่ตั้งโรงงาน
ตั้งอยูที่ 121 หมูที่ 2 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
เปนโรงงานผลิตเอทานอล (สุรากลั่นชนิดสุราสามทับ) โดยในกระบวนการผลิตนั้น 
ทางโรงงานไดใชในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.18
เฉพาะในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนกรรวมผล 999 จํากัด และบริเวณ
หมายเลข 3.4 เฉพาะในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด 
อีควิปเมนท จํากัด 

ผลการพิจารณาคํารอง (ความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรใหตามคํารอง 

ในการดําเนินการหรือประกอบกิจการที่ เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 3.18 เฉพาะในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนกรรวมผล 
999 จํากัด และบริเวณหมายเลข 3.4 เฉพาะในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด อีควิปเมนท จํากัด 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และ ๓.๔ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ บางสวน และบริเวณหมายเลข 
๓.๔ บางสวน ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการที่ เปน
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษได 
เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธ์ิที่ครอบครองโดยชอบ 
ที่มีอยูเดิมของบริษัทผูรองตามที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในท่ีดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ในบริเวณ
หมายเลข 4.11 พ้ืนที่โลงบริเวณเขาหนองสอด หมูที่ 7 (บานไรสวนลาว) ตําบล
บานเชี่ยน อําเภอหันคา ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลตําบลบานเชี่ยน ใหสามารถดําเนิน
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดินได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบลบานเชี่ยน 
เหตุผลในการขอแกไข สํานักงานเทศบาลตําบลบานเชี่ยนมีความประสงค 

จะใชพ้ืนที่โลงบริเวณเขาหนองสอด พื้นที่ประมาณ 70 ไร เ พ่ือใชในกิจการ
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดิน เพ่ือเปนรายได
ของเทศบาลและหมูบาน และประกอบกับเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ท้ังนี้ โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีไดรับ 
การสนับสนุนจากประชาชนในพื้นท่ีที่เปนมติจากการประชาคม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท เห็นควรยกคํารอง ในการขอแกไข

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ในบริเวณหมายเลข 4.11 พ้ืนที่โลงบริเวณ 
เขาหนองสอด หมูที่ 7 ตําบลบานเชี่ยน อําเภอหันคา ของเทศบาลตําบลบานเชี่ยน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๔.๑๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ในบริเวณหมายเลข ๔.๑๑ พื้นที่โลง
บริเวณเขาหนองสอด หมูที่ ๗ (บานไรสวนลาว) ตําบลบานเชี่ยน 
อําเภอหันคา ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลตําบลบานเชี่ยนไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาทกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

33. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๔,๓๓๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๒,๗๑๒,๓๙๔ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและย่ืนคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จนวนํา  ๑ ฉบับ ๘๒ ราย ๑ เร่ือง 
คํารองดานขอกําหนด จํานวน ๒ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เร่ือง) 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๗ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๘๓ ราย ๑ เร่ือง ไดแก นายสวาง สลางสิงห 

และผูรองอ่ืนรวม ๘๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการแกไขใหถูกตองตามขอเท็จจริง 

ซึ่งเปนที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร และ Sport Complex 
ซึ่งในอนาคตมีแนวโนมจะเปนชุมชนที่มีความหนาแนน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง ใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๗ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๗ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหารกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เร่ือง) 
เรื่อง ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕ ซึ่งเปนการขอยกเลิกขอหามบัญชีทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ 
สงหรือจําหนายกาซ 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท พรีเมียรควอลิตี้
สตารช จํากัด และบริษัท พรีเมียรไบโอ – เอนเนอรจี จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทดําเนินกิจการผลิตไฟฟาโดยใชกาซ
ชีวภาพจากกระบวนการหมักน้ําเสีย/กากมัน/เศษวัสดุเหลือใชจากการผลิต 
แปงมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.2 
หนา 21 -  23 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
ประเด็นที่ ๑ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากบริษัท พรีเมียรควอลิตี้ สตารซ 

จํากัด ไดมีการประกอบกิจการโรงงาน โดยไดรับอนุญาตมากอนวันที่ผังเมืองรวม
จังหวัดมุกดาหาร ประกาศใชเปนกฎกระทรวง และในอนาคตมีการประกาศให 
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหารบังคับใชก็ตาม ขอกําหนดของกฎกระทรวงจะไมมีผล
บังคับใชยอนหลังกับการประกอบการโรงงานของผูรอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และสามารถขยายกิจการไดตาม 
ที่ระบุไวในรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ขอ ๑๒ 

ประเด็นที่ ๒ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเพ่ิมในขอยกเวนของขอกําหนด
ประเภทขอหาม ใหโรงงานลําดับที่ ๘๙ สามารถดําเนินการได เฉพาะในโฉนด
ตามที่ไดระบุไวในคํารองของบริษัท พรีเมียรไบโอเอนเนอรจี จํากัด เนื่องจาก 
เปนโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตไฟฟาที่ไดจากพลังทดแทน ซึ่งเปน
นโยบายสงเสริมของรัฐบาล 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
ในประเด็นที่ ๑ และประเด็นที่ ๒ โดยใหแกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕ โดยมีเงื่อนไข ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕ เฉพาะบริเวณท่ีผูรองยื่นรองขอ 

๒. ใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงานในลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ 
ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ 

๓. อาคารโรงงานของบริษัทผูรอง ตองมีระยะหางจากแมน้ํา ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร และตองมีระยะหางจากทางหลวง
หรือถนนสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๕ 
ใหโรงงานลําดับที ่๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ 
สง หรือจําหนายกาซตามบัญชีทายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ สามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะในที่ดินตามโฉนดที่ระบุไวในคํารอง
ของบริษัท และมีเงื่อนไขตองมีระยะถอยรนริมเขตทาง 
ของทางหลวง หรือถนนสาธารณะ แมน้ํ า  ลําคลอง 
และแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

34. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 
ผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๔,๕๓๑ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๒,๘๓๑,๘๘๓ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีส วนได เสียไปตรวจดูและยื่นคํ ารอง  ต้ั งแตวันที่  ๑๕ พฤษภาคม – 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 
๑ เรื่อง ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๑ เรื่อง และเปนคํารองดานอ่ืน ๆ 
๑ เรื่อง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๘๕๐ ฉบับ ๗๓๕ ราย ๑ เร่ือง ไดแก ชาวบานตําบล 
คลองทราย ตําบลทาเย่ียม และตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากท่ีดินตามบริเวณหมายเลข ๕.๑ ปจจุบัน
เปนพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม ซ่ึงบริเวณดังกลาวไมมีสภาพเปนปาไม ไมมีสัตวปา 
ตนน้ํา ลําธารที่สมควรอนุรักษ และเปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตรกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหเพ่ิมขอกําหนดหามการประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําเหมืองแร 

ทุกประเภทในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๒๕ ราย ๑ เรื่อง ไดแก นางสาวส่ือกัญญา 
ธีระชาติดํารง และพวก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร
ทองคํา และไดยื่นหนังสือไปทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหาที่เกิดขึ้นยังไมไดแกไข 
ใหแลวเสร็จ ประชาชนยังคงไดรับความเดือดรอน แหลงน้ํา ไมสามารถบริโภคได 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.2 
หนา 23 - 26 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มีสารโลหะหนักปริมาณมาก มีอาการปวย กลามเน้ือออนแรง  เบ่ืออาหาร 
กินอาหารไมได ทั้งนี้ ยังมีไซยาไนดและสารหนูปริมาณสูงในอากาศอีกดวย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
  คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒  
ไวตามรางผั งเมืองรวมจั งหวัดพิจิตรกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหยกเลิกโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ บริเวณอําเภอ 

บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ผูรอง จํานวน ๙๑ ฉบับ ๘๕ ราย ๑ เร่ือง ไดแก ชาวบานตําบลเนินมะกอก 

อําเภอบางมูลนาก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนที่ดินที่ใชในการอยูอาศัยและท่ีทํากิน 

นอกจากน้ีมีเสนทางในการเดินทางและสาธารณูปโภคเพียงพอไมตองการพัฒนา 
อันกอใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เนื่องจาก
ประเด็นคํารองไมไดเปนเรื่องการขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
หรือขอกําหนดของผังเมืองรวมจังหวัด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากประเด็นคํารองไมไดเปนเร่ืองการขอแกไข
หรือเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินหรือขอกําหนดของผังเมืองรวม
จังหวัด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพิจิตร 

 

35. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดตาก  
ผั งเมืองรวมจังหวัดตาก ไดดํ าเนินการวางและจัดทําผั งเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๖,๔๐๗ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๑๐,๒๕๔,๓๗๕ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.4 
หนา 27 - 30 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เมื่อครบกําหนด พบวา มีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน ๒ เร่ือง และดานขอกําหนด 
๒ เรื่อง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 2 เร่ือง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมูที่ ๔ บานพะเดะ หมูที่ ๕ บานถ้ําเสือ และหมูที่ ๖ 
บานขุนหวยแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๖ ฉบับ ๖ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุผาแดง 
และผูรองอ่ืนรวม ๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่อยูอาศัยบริเวณหมูที่ ๔ บานพะเดะ 
หมูที่ ๕ บานถ้ําเสือ และหมูที่ ๖ บานขุนหวยแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง 
เกิดปญหาการใชที่ดิน เชน การสรางที่อยูอาศัย ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และการกําหนด
ทะเบียนบาน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิ การและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) ตามรางผังเมืองรวมจังหวัดตาก เนื่องจากขอเท็จจริงเปนพ้ืนที่ 
ปาสงวนแหงชาติปาแมสอด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมูที่ ๔ บานพะเดะ 
หมูที่ ๕ บานถ้ําเสือ และหมูที่ ๖ บานขุนหวยแมสอด ตําบล
พระธาตุผาแดง ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดตากกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขและเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ เปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑๔๐ ราย ไดแก นายสํารวม พันธุพืช ประธานกลุม
คนแมสอดรักษถิ่นที่ดินทํากิน และผูรองอ่ืนรวม ๑๔๐ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพจริงในปจจุบันมีประชาชนต้ังถิ่นฐาน 
ปลูกสรางบานเรือน ดํารงวิถีชีวิตเกษตรกรรมมายาวนานเพราะพ้ืนที่อยูติดแมน้ําเมย 
จึงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่จะนําประโยชน 
และความเจริญมาสูอําเภอแมสอดและจังหวัดตาก 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) ตามรางผังเมืองรวมจังหวัดตาก เนื่องจากขอเท็จจริงเปนพ้ืนที่ 
ปาสงวนแหงชาติปาแมละเมา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๔๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเปนพ้ืนที่
อนุรักษแหลงตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของชาติ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ 
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๗ 
ไว ตามร างผั งเ มื องรวมจั งหวั ดตากกํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 2 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขและปรับปรุงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ โดยใหยกเลิกประกาศเขตปาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีในเขตตําบลทาสายลวด 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑๔๐ ราย ไดแก นายสํารวม พันธุพืช ประธาน
กลุมคนแมสอดรักษถ่ินที่ดินทํากิน และผูรองอ่ืนรวม ๑๔๐ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
ที่เปนชุมชนในเขตเทศบาล ซ่ึงมิไดเปนปาไมถาวร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดตากกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก 

เรื่องท่ี ๒ ขอใหยกเลิกขอความในวรรคทายตามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑๔๐ ราย ไดแก นายสํารวม พันธุพืช ประธาน 
กลุมคนแมสอดรักษถ่ินที่ดินทํากิน และผูรองอ่ืนรวม ๑๔๐ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการกําหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนการวางผังเมืองตามข้ันตอนที่ ๑ คือ รวบรวมขอมูล 
เก็บขอมูลภาคสนาม จัดทําแผนที่พ้ืนฐาน ประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคสวน
ไปสูขั้นตอนการวางผังราง โดยไมไดตรวจสอบสภาพความเปนจริงของพ้ืนที่ 
ใชการพิจารณาเฉพาะเอกสารหลักฐานประกอบเทานั้น จึงเปนการละเมิดสิทธิ
ประชาชนและชุมชน โดยพ้ืนที่คํารองนี้ไมไดมีสภาพเปนปาไมถาวร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอความในวรรคทายตามขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
 ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
 และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
 มีกรอบและเสนทแยงสีเ ขียว) ไวตามรางผังเมืองรวม 
 จังหวัดตากกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก 

 

36. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร  
ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๙,๖๐๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๖,๐๐๓,๖๐๒ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔ ฉบับ 
๒ ราย ๔ เร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 4 เร่ือง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกขอกําหนด ในเรื่องขอหามการใชประโยชนที่ดิน 

เพ่ือกิจการที่กําหนด ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) (๔) ในที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔.๑ บางสวน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท แอบโซลูท ปาลม จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการประกอบกิจการโรงงานผลิต

น้ําตาลทรายขาว และเพ่ือเปนการสงเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.5 
หนา 30 - 38 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ เปนการสรางงาน สรางรายไดและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไมตองจากครอบครัว 
ไปหางานทําจากแหลงอ่ืน ในการสรางรายไดทางภาษีใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือนําไปพัฒนาพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ บางสวน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดในเร่ืองขอหามโรงงานลําดับที่ 
๑๑ (๓) (๔) ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสกลนครกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอกําหนด ในเรื่องขอหามการใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือกิจการท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี โรงงานลําดับที่ ๕๒ ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ – ๔.๑๓ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว เกษตรกร
สวนใหญหรือผูประกอบกิจการจะดําเนินการในลักษณะของการแปรรูปยางพารา
ขั้นตนกอนสงจําหนายใหกับโรงงานขนาดใหญ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
ตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมตนน้ํา
ที่เกี่ยวของกับการเกษตร จึงขอใหพิจารณายกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดิน
เพ่ือกิจการโรงงานในลําดับที่ ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๑ – ๔.๑๓ ไวตามที่รางผังเมืองกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดในเร่ืองขอหามโรงงานลําดับท่ี 
๕๒ ในท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๔.๑ - ๔.๑๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
สกลนครกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสกลนคร 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องท่ี ๓ ขอยกเลิกขอกําหนด ในเร่ืองขอหามการใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือกิจการที่กําหนด ดังตอไปนี้ โรงงานลําดับที่ ๕๒ (๒) (๓) ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ – ๓.๑๓ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว เกษตรกร
สวนใหญหรือผูประกอบกิจการจะดําเนินการในลักษณะของการแปรรูปยางพารา
ในข้ันตนกอนสงจําหนายใหกับโรงงานขนาดใหญ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ 
ตอภาคเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมตนน้ํา 
ที่เก่ียวของกับการเกษตร จึงขอใหพิจารณายกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือ
กิจการโรงงานในลําดับที่ ๕๒ (๒) (๓) ที่กลาวมาแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 

โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ – ๓.๑๓ ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๒ 
(๒) (๓) ได และมีเง่ือนไขใหมีระยะหางจากแหลงน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร  

มติที่ประชุม ใหจังหวัดสกลนครไปรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ เกี่ยวกับ 
 เรื่องของยางพาราใหครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
 เกษตรกรรม และสังคม จิตวิทยา รวมทั้งมาตรการการแกไข
 ปญหาตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา แลวนํามาเสนอ
 ใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในครั้งตอไป 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๗.๑ – ๗.๑๖ ดังนี้ ที่ดินประเภทน้ี
ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน
เ พ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ยวของกับเกษตรกรรม 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใช
ประโยชนเพ่ือกิจการตามกําหนด ดังตอไปน้ี 

โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แกไขเปน  
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง 

ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๒ (๒) 
(๒) โรงงานลําดับที่  ๗ (๓) (๕) โรงงานลําดับที่  ๑๑ (๒) (๓) (๔) 

(๖) โรงงานลําดับที่ ๓๘ โรงงานลําดับที่ ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๕) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๒) โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕) โรงงานลําดับที่ ๕๑ โรงงานลําดับที่ ๕๒  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โรงงานลําดับที่ ๕๗ (๑) (๒) โรงงานลําดับที่ ๕๘ (๒) (๕) (๖) โรงงานลําดับที่ ๕๙ 
โรงงานลําดับที่ ๖๐ โรงงานลําดับที่ ๘๘ (เวนแตโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 
จากพลังงานแสงอาทิตย) และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) และ (๒) ที่ไมมีระบบวิธีการควบคุม 
การปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินประเภทดังกลาวขางตน จําเปนตองมี

การประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการ 
ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของทองถิ่น และการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
จะมีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งการประกอบ
กิจการโรงงานตองมีมาตรการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ 
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตราย 
ตอผูปฏิบัติงานในโรงงานและผูอาศัยใกลเคียง ซ่ึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร เห็นควรใหตามคํารอง 

แบบมีเงื่อนไข โดยใหสามารถประกอบกิจการไดเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ 
หรืออุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน กลุม ก ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ใหบริการแกชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในที่ดิน 
ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายที่ดิน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข ๗.๑ – ๗.๑๖ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด   

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดในเรื่องขอหามโรงงานในท่ีดิน
ประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริเวณหมายเลข ๗.๑ – ๗.๑๖ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดสกลนครกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

37. 
 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๖,๙๔๖ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๔,๓๔๑,๗๑๖ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ต้ังแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.5 
หนา 38 - 55 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ฉบับ ๖๙ ราย ๕ เร่ือง 
และคํารองดานขอกําหนด จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ๑๑ เร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 5 เร่ือง) 
เรื่องที่  ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากพ้ืนที่คํารอง อยูในพ้ืนที่ระหวางกิโลเมตรที ่

๖ - ๘ ถนนบัวขาว - โพนทอง เปนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมท่ีจะเปน พ้ืนที่
อุตสาหกรรมและคลังสินคา เนื่องจากเปนพ้ืนที่ราบเรียบ มีแปลงท่ีดินขนาดใหญ
และโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินกิจการอยูกอนแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากไมสามารถกําหนดพ้ืนที่
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกระจายทั่วทั้งจังหวัดใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามคํารองที่เปนจุดที่ตั้งตามตําแหนงของโรงงานได 
เพราะตามสภาพจริงของพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมมีทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจะเปนการกระจาย
อุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยขาดการกําหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจน และพ้ืนที่อุตสาหกรรม
และคลังสินคาเปนพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมหนักอ่ืน ๆ ซึ่งตองมี
การกําหนดพ้ืนที่อยางเหมาะสม ไมปะปนกับพ้ืนที่ประเภทอ่ืน 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยมีเงื่อนไข 
ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๙ ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานนํ้าตาลไดในอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญและอาคารขนาดใหญ พิ เศษได  เนื่ องจากในท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ไมไดหามการประกอบกิจการตามคํารอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๙ ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานน้ําตาล 
ไดในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ และอาคารขนาดใหญ 
พิเศษ ไดเฉพาะในพ้ืนที่ท่ีผูรองมีกรรมสิทธิ์ และไดยื่นคํารองมา
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องท่ี ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ 
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๘ ราย ๑ เร่ือง ไดแก เทศบาลตําบลยางคลาด 
เทศบาลตําบลโคกศรี เทศบาลตําบลอุมเมา เทศบาลตําบลหัวนาคํา อบต.คลองขาม 
อบต.ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ และ อบต.หัวงัว 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่คํารองมีการกําหนดประเภท 
การใชประโยชนที่ดินไมตรงกับสภาพพ้ืนที่จริง ทําใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
อันเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๔ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุกําหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องที่  ๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ และที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) และบริเวณหมายเลข ๔ 
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๕๘ ราย ๑ เร่ือง ไดแก เทศบาลตําบลฆองชัยพัฒนา 
และประชาชน รวม ๕๘ ราย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ และท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ และท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง ไดแก บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือขยายกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับมันสําปะหลัง 

ประกอบดวยกิจการโรงงานลําดับที่ ๙ (๒), ๑๐ (๓) และ ๘๙ ซึ่งหากไมสามารถขยาย
การประกอบกิจการดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูรอง และการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดอยางมาก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล
อีสาน จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข การกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
ยังมีความคลาดเคล่ือนและไมถูกตองตรงกับสภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน
หลายประการ การกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินดังกลาวจะเกิดผลกระทบ
ตอการขยายกิจการของทางบริษัท รวมทั้งอุตสาหกรรมในภาพรวมของจังหวัด 
ทั้งกิจการโรงงานน้ําตาลและการผลิตไฟฟาขนาดเล็ก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 11 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
๑) ขอ ๖ (๔) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ “สถานที่ 

ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนาย” 

๒) ขอ ๖ (๕) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ  
“สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง ไดแก สํานักงานพลังงานจังหวัด
กาฬสินธุ 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเหมาะสมกับโครงการดานพลังงานท่ีเกิดขึ้น
ภายในจังหวัด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑ – ๑.๒๕ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
 ประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอ ๖ (๔) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันฯ  
 และ ๖ (๕) สถานท่ีบรรจุและรักษากาซฯ ไวตามรางผังเมืองรวม
 จังหวัดกาฬสินธุกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
 พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ดังนี้ ขอ ๖ (๑) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการโรงงาน
ลําดับที่ ๘๙ ใหสามารถประกอบกิจการได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท คาซาวา เวสท ทู 
เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท ไทย วา สตารช จํากัด (มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแผนการขยายอาคารโรงงานและสํานักงาน
ในอนาคตและมีความจําเปนในการใชของเสียจากโรงงานผลิตแปงมันในการกําจัด
ของเสียและกําจัดกล่ินโดยผลจากการกําจัด ของเสียดังกลาวนํามาผลิตเปน 
กาซชีวภาพ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เพราะการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๙ คือโรงงานผลิตกาซ 
เปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอชุมชน แมจะมมีาตรการควบคุมใน
กฎหมายฉบับอ่ืน ๆ อยูแลว แตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสงผลกระทบตอชุมชน 
อยางมาก ทั้งนี้ ในขอกําหนดตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดไว 
ในขอ ๑๔ ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับ และยังประกอบกิจการอยูขยายพ้ืนที่โรงงานไดไมเกินหนึ่งเทา 
ของพ้ืนที่โรงงานที่ใชในการผลิตเดิมอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอ ๖ (๑) โรงงานลําดับที่ ๘๙ ไว
ตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ดังนี้ ขอ ๖ (๑) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการโรงงาน
ลําดับที่ ๙ (๒) และ ๑๐ (๓) ใหสามารถประกอบกิจการในพ้ืนที่ได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท ไทย วา สตารช จํากัด 
(มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีแผนการขยายอาคารโรงงาน 
และสํานักงานในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ ๑.๑ ขอ ๖ (๑) โรงงาน
ลําดับที่ ๙ (๒) และ ๑๐ (๓) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
กาฬสินธุกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

ประเด็นที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑) ขอ ๖ (๔) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ “สถานที่ 
ที่ใชในการเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือการจําหนาย” 

๒) ขอ ๖ (๕) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ “สถานที่
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ประเภทหองบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง ไดแก สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหเหมาะสมกับโครงการดานพลังงาน 

ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ และคณะอนุ กรรมการ 

ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยให
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑ – ๓.๑๖ ใหสามารถดําเนินกิจการโครงการดานพลังงานได 

ความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากผูรอง
ไดขอยกเลิกขอกําหนดประเภทขอหาม ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในทุกบริเวณ ซึ่งพ้ืนที่บริเวณดังกลาวอยูติดกับชุมชน 
ซึ่งอาจมีผลกระทบกับประชาชนได 
มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๖ (๔) สถานที่
เก็บรักษาน้ํามันฯ และขอ ๖ (๕) สถานที่บรรจุและเก็บรักษา
กาซฯ ตามท่ีเสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ  

เรื่องท่ี ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙ และ ๓.๓ ดังนี้ ขอ ๘ ขอยกเลิก
ขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) ใหสามารถดําเนินการได 
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 
และบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีแผนการขยายอาคารโรงงานและสํานักงาน
ในอนาคตและมีความจําเปนในกระบวนการผลิต ที่จําเปนตองใช อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษในกระบวนการเค่ียว ตม อบ และปน ซึ่งตองดําเนินการ 
ในอาคารสูง รวมทั้งตองใชอาคารขนาดใหญพิเศษในการเก็บรักษาวัตถุดิบซึ่งเปน
ผลผลิตทางการเกษตร  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ  เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) ไดแก โรงงานน้ําตาล เปนกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการในอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) การทําน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาลทรายขาว 
สามารถดําเนินการไดอยูแลว และสามารถขยายโรงงานไดตามรางขอกําหนด 
ผังเมืองรวมจังหวัด ขอที่ ๑๔ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง  
โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๙ บางสวน เฉพาะท่ีดินของผูรอง รายบริษัท
น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๓ – ๑ – ๖๑ ไร และที่ดินของ 
ผูรองรายบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๙๔ – ๒ 
– ๗๙ ไร ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) การทําน้ําตาลทรายดิบ
และน้ําตาลทรายขาวในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ 
และ ๓.๙ ขอ ๘ โรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) เฉพาะในพ้ืนที่ 
ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์และไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี ๖ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙ และ ๓.๓ ดังนี้ ขอ ๘ ขอยกเลิก 
ขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ (๒) ใหสามารถดําเนินการได 
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ 
จํากัด และ บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีแผนการขยายอาคารโรงงานและสํานักงาน
ในอนาคตและมีความจําเปนในกระบวนการผลิต ที่จําเปนตองใชอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษในกระบวนผลิตไฟฟาจากความรอน ซึ่งเปนผลมาจาก
กระบวนการบําบัดของเสียจากการผลิตน้ําตาล โดยผลพลอยไดจะเปนการนําพลังงาน
กลับมาใชใหม การลดของเสียจากการผลิต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ (๒) ไดแก โรงงานผลิตพลังงานจากความรอน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เปนกิจกรรมท่ีมีความจําเปนตอเนื่องกับกิจการโรงงานแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร 
และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ (๒) การผลิตไฟฟาพลังงานความรอน สามารถ
ดําเนินการไดอยูแลว และสามารถขยายโรงงานไดตามรางขอกําหนดผังเมืองรวม
จังหวัด ขอที่ ๑๔  

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยมี
เงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๙ บางสวน เฉพาะท่ีดินของผูรอง รายบริษัท
น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๓ – ๑ – ๖๑ ไร และท่ีดิน 
ของผูรองรายบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๙๔ – ๒ – 
๗๙ ไร ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงาน 
จากความรอนในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๙ ขอ ๘ ขอหามโรงงาน
ลําดับที่ ๘๘ (๒) ใหสามารถดําเนินการไดในอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได เฉพาะในพื้นที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์ 
และไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่ องที่  ๗ ขอแก ไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙ และ ๓.๑๓ ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๗ โรงงานผลิต
เอทานอล และโรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมัน
สัตว เฉพาะท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด ใหสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่ 

๒. ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๗ โรงงานผลิตเอทานอล
และโรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใช
สารตัวทําละลายในการสกัดใหสามารถดําเนินการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เรื่อง ไดแก บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 
และบริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีแผนการขยายกิจการโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
และโรงงานผลิตเอทานอล และมีแผนการขยายอาคารโรงงานและสํานักงานในอนาคต 
ซึ่งมีความจําเปนตองกอสรางอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ คือ เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากกิจการโรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) ไดแก โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว 
หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด เปนกิจกรรมที่มีความจําเปน 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตอเนื่องกับกิจการโรงงานแปรรูปผลผลิตดานการเกษตรและมีความจําเปน 
ที่จะตองดําเนินการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๑๗ โรงงานผลิตเอทานอลสามารถดําเนินการได และการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว 
เฉพาะที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัดอยูในขอหามตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ท้ังนี้ การประกอบกิจการไดดําเนินการมากอนผังเมืองรวมจังหวัด
ประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวง และในอนาคตแมจะมีประกาศใหผังเมืองรวม
จังหวัดบังคับใชก็ตาม ขอกําหนดของกฎกระทรวงจะไมมีผลบังคับใชยอนหลัง 
กับการประกอบกิจการโรงงานของผูรอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถขยายโรงงานไดตามรางขอกําหนด 
ผังเมืองรวมจังหวัด ขอที่ ๑๔ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙ และ ๓.๑๓ บางสวน เฉพาะท่ีดินของผูรอง รายบริษัท
น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๓ – ๑ – ๖๑ ไร และที่ดินของผูรอง
รายบริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด จํานวนพื้นที่ประมาณ ๒๒๔ – ๒ – ๙๗ ไร 
ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๗ โรงงานผลิตเอทานอล และโรงงาน
ไขมันสัตว เฉพาะที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัดในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๙ โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) 
โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใช
สารตัวทําละลายในการสกัดใหสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ 
และในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได เฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรอง 
มีกรรมสิทธิ์และไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี ๘ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ ดังนี้ ขอ ๘ ขอยกเลิกขอหามการ
ประกอบกิจการ โรงงานลําดับที่ ๙ (๒) ใหสามารถดําเนินการไดในอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท เอเชีย โมดิไฟ สตารช 
จํากัด บริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท 
จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีแผนการขยายอาคารโรงงานและสํานักงาน
ในอนาคตและมีความจําเปนในกระบวนการผลิต ที่จําเปนตองใช อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษในกระบวนผลิต รวมทั้งตองใชอาคารขนาดใหญพิเศษ 
ในการเก็บรักษาวัตถุดิบซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ  เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากในพ้ืนที่สีเขียวควรมีการประกอบกิจการตอเนื่องที่จะสงเสริมพ้ืนที่  
ทางการเกตษรกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษ ควรเอื้อตอกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการผลิตทางการเกษตร   

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๙ (๒) โรงานงานทําแปง สามารถดําเนินการไดอยูแลวและสามารถ
ขยายโรงงานไดตามรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัด ขอที่ ๑๔ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง  
โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ บางสวน เฉพาะที่ดินของผูรอง รายบริษัท เอเชีย 
โมดิไฟ สตารช จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑๓๓ – ๑ – ๖๑ ไร และท่ีดินของผูรองราย
บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๕๘๑ – ๐ – ๒๕ ไร 
ที่ดินของผูรอง รายบริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด 
จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๐ – ๑ – ๒๕ ไร และที่ดินของผูรองรายบริษัท 
จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด  จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๔ – ๒ – ๙๗ ไร 
ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๙ (๒) โรงงานประกอบกิจการผลิตแปงมัน 
ในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ โรงงานลําดับท่ี ๙ (๒) ใหสามารถ
ดําเนินการไดในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
ไดเฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธ์ิและไดยื่นคํารองมา 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องท่ี ๙ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑) ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการ โรงงานลําดับที่ ๘๙ ใหสามารถ
ดําเนินการไดในพื้นที ่

๒) ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการ โรงงานลําดับที่ ๘๙ ใหสามารถ
ดําเนินการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด 
เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีความจําเปนในการใชของเสีย 
จากโรงงานผลิตแปงมันในการกําจัดของเสียและกําจัดกลิ่น โดยผลจากการกําจัด 
ของเสียดังกลาว นํามาผลิตเปนกาซชีวภาพ เพราะมีแผนการขยายอาคารโรงงาน 
และสํานักงานในอนาคต โดยมีความจําเปนในกระบวนการผลิตที่จําเปนตองใชอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ในกระบวนผลิต รวมทั้งตองใชอาคารขนาดใหญพิเศษ
ในการเก็บรักษาวัตถุดิบซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ เห็นควรใหตามคํารอง  

เพราะกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๙ ไดแก โรงงานผลิตกาซ เปนกิจกรรมที่มีความจําเปน
ตอเนื่องกับกิจการโรงงานแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร และมีความจําเปน 
ที่จะตองดําเนินการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๘๙ อยูในขอหามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ทั้งนี้ การประกอบกิจการไดดําเนินการมากอนผังเมืองรวมจังหวัดประกาศใชบังคับ
เปนกฎกระทรวง และในอนาคตมีประกาศใหผังเมืองรวมจังหวัดบังคับใชก็ตาม 
ขอกําหนดของกฎกระทรวงจะไมมีผลบังคับใชยอนหลังกับการประกอบกิจการ
โรงงานของผูรอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และสามารถขยายโรงงานไดตามรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัด ขอที่ ๑๔ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ คือ เห็นควรใหตามคํารอง 
โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ บางสวน เฉพาะที่ดินของผูรอง รายบริษัท เนชั่น
แนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๐ – ๑ – ๒๕ ไร
และที่ดินของผูรอง รายบริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ 
๒๒๔ – ๒ – ๙๗ ไร ที่ดินของผูรอง รายบริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล 
(ไทยแลนด) จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๐ – ๑ – ๒๕ ไร และใหสามารถ
ดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซในอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษได  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
โรงงานลําดับที่  ๘๙ ใหสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ 
และในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได เฉพาะในพ้ืนที่ 
ที่ ผู ร อ ง มี กรรม สิ ทธิ์  และได ยื่ นคํ า ร องมา  ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะที่
ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่องที่ ๑๐ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑) ขอ ๘ ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการ โรงงานลําดับที่ ๑๑ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ใหสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่ 

๒) ขอ ๘ ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) ใหสามารถดําเนินการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล
อีสาน จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากมีแผนการขยายอาคารโรงงานและสํานักงาน
ในอนาคตและมีความจําเปนในกระบวนการผลิต ที่จําเปนตองใชอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ในกระบวนผลิตรวมท้ังตองใชอาคารขนาดใหญพิเศษ 
ในการเก็บรักษาวัตถุดิบซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ เห็นควรใหตามคํารอง 

เพราะในพ้ืนที่สี เขียว ควรมีการประกอบกิจการตอเนื่องท่ีจะสงเสริมพ้ืนที่ 
ทางการเกษตรกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต อาคารสูงหรืออาคาร 
ขนาดใหญพิเศษควรเอ้ือตอกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการผลิตทางการเกษตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) สามารถดําเนินการไดอยูแลว 
และสามารถขยายโรงงานไดตามรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัด ขอที่ ๑๔ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยมี
เงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ บางสวน เฉพาะท่ีดินของผูรอง รายบริษัท เนชั่นแนล
สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๒๒๐ – ๑ – ๒๕ ไร  
และที่ดินของผูรอง รายบริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน จํากัด จํานวนพ้ืนที่
ประมาณ ๑๙๔ – ๒ – ๗๙ ไร ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) โรงงานประกอบกิจการผลิตน้ําตาลในอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญหรืออาคารขนาดใหญพิเศษได  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณ ๓.๓ โรงงานลําดับที่ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
ใหสามารถดําเนินการไดในพื้นที่และในอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษได เฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์ 
และไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
กาฬสินธุ 

เรื่องท่ี ๑๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑) ขอ ๘ ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการ โรงงานลําดับที่ ๘๘ (๑) 
(๒) (๓) ใหสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑) ขอ ๘ ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการ โรงงานลําดับที่ ๘๘ (๑) 
(๒) (๓) ใหสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่ 

๒) ขอ ๘ ขอยกเลิกขอหามการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ (๑) 
(๒) (๓) ใหสามารถดําเนินการไดในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดแก บริษัท อุสาหกรรมนํ้าตาลอีสาน 
จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เ น่ืองจากมีแผนการขยายอาคารโรงงาน 
และสํานักงานในอนาคตและมีความจําเปนในกระบวนการผลิต ที่จําเปนตองใช
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษในกระบวนผลิตไฟฟาจากความรอน ซึ่งเปน
ผลมาจากกระบวนการบําบัดของเสียจากการผลิตน้ําตาล โดยผลพลอยไดจะเปน
การนําพลังงานกลับมาใชใหม การลดของเสียจากการผลิต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ คือ เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากในพ้ืนที่สีเขียวควรมีการประกอบกิจการตอเนื่องที่จะสงเสริมพ้ืนที่  
ทางการเกษตรกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
พิเศษควรเอ้ือตอกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการผลิตทางการเกษตร 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอหามขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๓ โรงงานลําดับท่ี ๘๘ (๑) (๒) (๓) ใหสามารถ
ดําเนินการไดในพื้นที่และในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
ไดเฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์ และไดยื่นคํารองมา ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

 

38. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย  
ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๖,๕๙๖ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๒,๗๑๒,๓๙๔ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ฉบับ ๘ ราย ๓ เรื่อง 
คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ ฉบับ ๑๑ ราย ๕ เร่ือง 
คํารองอ่ืน ๆ จํานวน ๑ ฉบับ ๕ ราย ๑ เร่ือง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๓ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

บริเวณหมายเลข ๓.๑ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลทิพยสุโขทัย จํากัด 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.6 
หนา 56 - 67 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแกไข บริษัทไดใชประโยชนที่ดินในการกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ํ าตาลทรายและโรงไฟฟา ชีวมวล โรงงานปุย อินทรีย 
และในอนาคตมีแผนจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนนิคมอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทราย 
และอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานไบโอพลาสติก 
โรงงาน Poly Lactic Acid และอ่ืน ๆ ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบกับสภาพแวดลอม 
ของทองถ่ินโดยใชวัตถุดิบหลัก (ออย) ของเกษตรกร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เห็นควรใหตามคํารอง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกรอง โดยใหคงการใชประโยชน

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
สุโขทัย 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยมี
เง่ือนไข ๓ ประการ ดังนี้  

๑. ใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวน เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองโดยชอบที่มีอยูเดิมของบริษัทผูรอง (บริษัท น้ําตาลทิพย
สุโขทัย จํากัด) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) โดยขอบเขต
บริเวณที่ดินที่แกไขอยูในตําบลบานตึก และตําบลดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ตามหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนโฉนดที่ดิน จํานวน ๖๒ ฉบับ และ นส.๓ก/นส.๓ 
จํานวน ๗๔ ฉบับ รวมจํานวน ๑๓๖ ฉบับ พ้ืนที่รวมประมาณ ๑,๙๑๖ – ๑ - ๑๔ ไร  

๒. ใหดําเนินการไดเฉพาะกิจการโรงงาน จํานวน ๖ ประเภท ดังนี้ 
๒.๑ ลําดับที่ ๑๑ (๓) (๔) โรงงานผลิตน้ําตาลดิบ น้ําตาลทรายขาว 

และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
๒.๒ ลําดับที่ ๑๗ โรงงานเอทานอล 
๒.๓ ลําดับที่ ๔๓ (๑) โรงงานการทําปุยอินทรีย 
๒.๔ ลําดับที่ ๕๓ (๕) โรงงานไบโอพลาสติก โรงงาน Poly Lactic Acid 
๒.๕ ลําดับที่ ๘๘ (๒) โรงงานไฟฟาชีวมวล 

๓. อาคารโรงงานของบริษัทผูรอง ตองมีระยะหางจากแมน้ํา ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา ๑๕ เมตร ตองมีระยะหางจากทางหลวง 
หรือถนนสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร และตองมีระยะหางจากเขตอนุรักษปาไม 
ไมนอยกวา ๕๐ เมตร  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ บางสวน 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เฉพาะบริเวณ
พื้นที่เปนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผูรองที่ย่ืนขอมา และจะตองมี 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ระยะหางจากแนวเขตอนุรักษปาไมไมนอยกวา ๕๐ เมตร 
มีระยะหางจากทางหลวงหรือถนนสาธารณะ แมน้ํา ลําคลอง 
และแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร และใหสามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะประเภทโรงงานที่ผูรองย่ืนขอมาเทานั้น 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓, ๓.๑๔ และ ๓.๑๕ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ในเขตบริเวณตําบลบานกลวย ตําบลปากแคว และตําบลบานหลุม 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๕ ราย ไดแก  
๑. หอการคาจังหวัดสุโขทัย 
๒. ชมรมโรงแรมจังหวัดสุโขทัย 
๓. สมาคมการทองเท่ียวจังหวัดสุโขทัย 
๔. สมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย 
๕. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตอําเภอเมืองสุโขทัยมีความเจริญมากขึ้น มีความจําเปน

ที่จะตองขยายพ้ืนที่เมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
๒. พ้ืนที่สีเขียวโดยรอบการใชประโยชนที่ดินหมายเลข ๑.๗ มีความเจริญ

มากข้ึน จึงสมควรเปลี่ยนพื้นที่ใหเปนที่ดินประเภทชุมชน 
๓. หากประกาศเปนพ้ืนที่สีเขียว จะไมสามารถดําเนินการขออนุญาต

กอสราง ซ่ึงเปนผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓, ๓.๑๔ และ ๓.๑๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓, ๓.๑๔ 
และ ๓.๑๕ เขตบริเวณตําบลบานกลวย ตําบลปากแคว 
และตําบลบานหลุม ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสุโขทัย 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๑.๗ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นางฉัตรพิกุล โชติสุข และผูรองอ่ืน 
รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพชุมชนในเขตพ้ืนที่ของขาพเจา 
มีความเปล่ียนแปลงไปอยางชัดเจนไมไดทําเกษตรกรรมเหมือนแตกอน จึงขอใหมี 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่สีเขียวเปนพ้ืนที่สีเหลือง (ท่ีดินประเภทอยูอาศัยหนาแนนนอย) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๗ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม ( สี เขียว)  บริ เวณหมายเลข ๑.๗ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัยกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๕ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดในขอหาม ขอที่ ๙ (๑) โรงงาน ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เวนแตโรงงานลําดับที่ ๙๑ (๒) เฉพาะโรงงานบรรจุกาซ 
สําหรับกาซธรรมชาติ และขอที่ ๙ (๒) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (๑) ที่ไมมี
ระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ 
ตอส่ิงแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
เหตุผลในการขอแกไข เทศบาลเมืองสวรรคโลก จะกอสรางศูนยกําจัด

ขยะชุมชนและแปรรูปขยะเปนไฟฟา อาจเขาขายเปนโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัด
สุโขทัย ไดกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณที่ตั้งศูนยกําจัดขยะฯ เปนพ้ืนที่ 
สีเขียว ตามขอ ๙ และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ ตามขอ ๙ (๑) และ ๙ (๒) 
ทําใหพ้ืนที่ดังกลาว อาจจะไมสามารถดําเนินการกิจการดังกลาวได ซึ่งจะทําให 
ประสบปญหาในการจัดการขยะอยางมาก และประชาชนไดรับความเดือดรอน 
เทศบาลฯ จึงรองขอใหคณะกรรมการผังเมืองไดโปรดพิจารณาปรับปรุง แกไข 
แผนผัง ขอกําหนด และรายการประกอบแผนผังผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัยในพ้ืนที่ดังกลาว 
ใหสามารถจัดตั้งศูนยกําจัดขยะชุมชนด วยวิธีการแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา 
ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดสุโขทัยที่จะทําใหศูนยกําจัดขยะฯ ของเทศบาล 
เมืองสวรรคโลกเปนสถานท่ีกําจัดขยะของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในกลุมโซนเหนือ ตอไป 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙  
ขอหามโรงงานลําดับท่ี ๙๑ (๒) และขอ ๙ (๒) โรงงานท่ีไมมี
ระบบวิธีการควบคุมการปลอยของเสียฯ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดสุโขทัยกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย   

เรื่องที่  ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

ขอ ๙ (๑) ขอใหสามารถกอสรางโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานท่ีผลิตกาซ
ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ เฉพาะโรงงานกาซชีวภาพ  

ขอ ๙ (๓) ขออนุญาตสรางคลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน 
ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจําหนาย 
ไดในพ้ืนที ่

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด มีที่ดิน 

อยู ในตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จํานวน ๑,๓๐๗ ไร ๒ งาน ๔๘ ตารางวา 
เพ่ือดําเนินการลงทุนในการผลิตเอทิลแอลกอฮอล และพลังงานไฟฟาโดยใชวัตถุดิบ 
จากออยเปนหลัก ซึ่งในปจจุบันบริเวณนี้เปนแหลงออยใหญที่ชาวไรออยปลูกออย
และสงออยไปโรงงานน้ําตาลท่ีอยูหางออกไป ตองเสียคาใชจายในการขนสงออย 
ปละกวา ๑๐๐ ลานบาท หากมีการจัดตั้งโรงงานที่ใชออยเปนวัตถุดิบ ในบริเวณนี้จะชวยลด
คาใชจายใหกับชาวไรออยไดในการดําเนินงานของโครงการจะจัดใหมีระบบบําบัด
น้ําเสียจากขบวนการผลิต อาจเลือกใชระบบบําบัดแบบไรอากาศ ซึ่งจะเกิดกาซ
ชีวภาพข้ึน จึงอาจเขาขายโรงงานลําดับที่ ๘๙ ซึ่งอยูในขอหามตามขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินขอ ๙ (๑) และโรงงานจะมีถังเก็บเอทิลแอลกอฮอลและน้ํามัน 
จึงอยูในขอหามตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๙ (๓) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เห็นควรใหตามคํารอง โดยกําหนด 

ใหสามารถดําเนินการตามขอหามขอ ๙ (๑) และ ๙ (๓) ไดในบริเวณที่ดิน 
ของบริษัท น้ําตาลเอกลักษณ จํากัด ซ่ึงอยูในบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๘ จํานวน
พ้ืนที่ ๑,๓๐๗ ไร ๒ งาน ๔๘ ตารางวา เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวปจจุบันมีการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมผลิตเอทิลแอลกอฮอลในพ้ืนที่อยูแลว และอุตสาหกรรมฯ ดังกลาว 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 จําเปนที่จะตองใชกาซในการผลิตกระแสไฟฟา และประกอบกับแหลงผลิตออย 
ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักอยูในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโรงงานจึงเห็นควรใหประกอบกิจการ
ที่เก่ียวของตามคํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๑. เห็นควรใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพ้ืนที่คํารอง 
ตามกรรมสิทธิ์ของผูรอง ในสวนที่เกี่ยวกับขอหาม (๑) โดยเพ่ิมขอยกเวนโรงงาน
ลําดับที่ ๘๙ เฉพาะโรงงานกาซชีวภาพ ใหดําเนินการได เนื่องจากโรงงานของผูรอง
เปนโรงงานที่เก่ียวกับการผลิตพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล 

๒. เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอหามคลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษา
น้ํามัน ลักษณะที่สามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจําหนาย 
เนื่องจากเจตนารมณของการกําหนดขอหามคลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เปนไปเพ่ือความปลอดภัย 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ขอ ๙ (๑) ใหผูรองสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๙ เฉพาะโรงงาน 
กาซชีวภาพ และเห็นควรยกคํารองเกี่ยวกับขอกําหนด ขอ ๙ (๓) การดําเนินการกิจการ
คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สามตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือการจําหนายได ทั้งนี้ มีเงื่อนไขใหดําเนินการไดในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๘ บางสวน เฉพาะบริเวณท่ีดิน
ของผูรอง (บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด) จํานวนพ้ืนที่ประมาณ ๑,๓๐๗ – 
๒ - ๔๘ ไร  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๘ ใหขอ ๙ (๑) โรงงานลําดับที่ ๘๙ 
โรงงานท่ีผลิตกาซซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ เฉพาะโรงงานกาช
ชีวภาพ สามารถดําเนินการไดเฉพาะในบริเวณท่ีดินของผูรอง
ตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยื่นคํารองมาและใหยกคํารอง ขอ ๙ (๓) 
คลังน้ํามันและสถานที่ เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย 
ตามมติคณะอนุ กรรมการผั งเ มื องพิ จารณาคํ าร องฯ  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ มี ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
๑. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ดังนี้

แกไขขอหาม ขอ ๗ วรรคสอง (๙) เปลี่ยนแปลงยกเลิกการอยูอาศัย หรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ เปลี่ยนแปลงเปนหามอาคารคาปลีก คาสง
ขนาดใหญ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ดังนี้ ยกเลิกขอหาม ขอ ๙ วรรคสอง (๕) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

บริเวณคํารอง ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๕ ราย ไดแก  
๑. หอการคาจังหวัดสุโขทัย 
๒. ชมรมโรงแรมจังหวัดสุโขทัย 
๓. สมาคมการทองเท่ียวจังหวัดสุโขทัย 
๔. สมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย 
๕. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. ในพ้ืนที่ชุมชนของจังหวัดสุโขทัยเริ่มมีการขยายตัวของชุมชนในหลายพ้ืนที่ 

หากมีการจํากัดเรื่องของการกอสรางหรือการประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ จะทําใหไมสงเสริมดานการลงทุนของนักลงทุนในเขตพ้ืนที่ชุมชน 
ตลอดจนการขอกอสรางอาคารของภาครัฐ เชน การสรางตลาดสดขนาดใหญ  
จะไมสามารถดําเนินการได 

๒. สุโขทัยเปนเมืองทองเที่ยวที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตร 
ของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมดานการทองเที่ยวและดานเศรษฐกิจ 
จึงควรสงเสริมใหมีการอนุญาตสรางโรงแรมไดในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ในผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย เห็นควรยกคํารอง เนื่องจาก

ขอกําหนดของ (ราง) ขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสมแลว 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๑. เห็นควรยกคํารอง โดยคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชุมชน (สี ชมพู )  ในส วนที่ เกี่ ยวของกับขอห าม (๙) ซึ่ งห ามการอยู อาศั ย 
หรือการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย 
ไดกําหนดพ้ืนที่สําหรับประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญในพ้ืนที่  
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแลว 

๒. เห็นควรใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สี เขียว) โดยใหสามารถประกอบกิจการโรงแรม 
เฉพาะประเภทที่ ๑ และ๒ ไดเนื่องจากสุโขทัยเปนเมืองทองเท่ียวทางประวัติศาสตร
ของประเทศจึงตองสงเสริมกิจการท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มี ๒ ประการ ดังนี้ 
๑. เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) ในสวนที่ เกี่ยวกับขอหาม (๙) การอยูอาศัย หรือประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยไดกําหนดพ้ืนที่สําหรับประกอบกิจการ การอยูอาศัย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ในเขตผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนแลว 

๒. เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอหาม (๕) ใหสามารถ
ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ขอ ๗ วรรคสอง (๙) การอยูอาศัย 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัยกําหนด และใหตามคํารอง 
โดยใหแกไขขอหามการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๙ วรรคสอง (๕) โรงแรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ใหสามารถดําเนินการกิจการ
โรงแรมไดเฉพาะโรงแรมประเภท ๑, ๒ และ ๓ 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๗ ดังนี้ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด ขอที่ ๗ วรรคสอง  
(๙) การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ เปลี่ยนแปลง
เปนหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษหรืออาคารสูงแทน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท สยามแมคโคร จํากัด  
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. ขอกําหนดดังกลาวไมเหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาพการณ 

ความเปนจริงและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางมากในปจจุบัน 
๒. หากมีการอนุญาตกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษในพ้ืนที่ไดจะชวย 

ทําใหมีนักลงทุน ตลอดจนผูสนใจเขามาลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๗ ขอ ๗ 
วรรคสอง (๙) การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
สุโขทัยกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย  
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เรื่องที ่๕ ขอเปล่ียนแปลงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๗ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนด ขอที่ ๗ วรรคสอง (๙) 
การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ (ตัดออก) 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นางฉัตรพิกุล โชติสุข และผูรองอ่ืน 
รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากสภาพชุมชนในเขตพ้ืนที่ของขาพเจา 
มีความเปล่ียนแปลงไปอยางชัดเจนไมไดทําเกษตรกรรมเหมือนแตกอน จึงขอใหมี
การเปล่ียนแปลงไมควรหามกอสรางอาคารพาณิชยกรรม หรือพาณิชยกรรมขนาดใหญ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๗ ขอ ๗ วรรคสอง 
(๙) การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสุโขทัย  

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน ๑ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอชะลอการบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดออกไปกอน 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๕ ราย ไดแก นายเกษม ธาราวิวัฒน และผูรองอ่ืน 

รวม ๕ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก

พ้ืนที่ที่เคยเปนไรนากลายเปนเมือง ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ตลาดในเมืองคับแคบ  
ที่อยูอาศัยหนาแนน ที่ดินราคาแพงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย การท่ีผังเมืองรวม
จังหวัดสุโขทัยฉบับน้ีประกาศใชออกมาจะทําใหจังหวัดสุโขทัยอยูกับความลาหลัง 
และเต็มไปดวยปญหากับชาวบานในพ้ืนที่  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนการวางผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัยตอไป  

มติที่ประชุม  ยกคํ าร อง โดยให คงร างผั งเมืองรวมจั งหวัดสุ โขทัยไว   
 และใหดําเนินการตามข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองตอไป 
 ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
 และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

39. 
 

เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีพ้ืนทีท่ั้งหมด ๑๑,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๗,๓๓๑,๔๓๘ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นํารางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีไปปดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เม่ือครบกําหนดมีจํานวนผูรองรวม ๑๗ ฉบับ ๑๕ ราย ๑๔ เร่ือง 
เปนคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗ เร่ือง และคํารอง 
ดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๖ เรื่อง เร่ืองอ่ืน ๆ จํานวน ๑ เร่ือง ไดนําคํารอง
เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง) 
เรื่องที่  1 ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.11 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)   

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท นันทินี โฮลต้ิง จํากัด  
เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ เปดประกอบกิจการ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 

เพ่ือแปรรูปยางพาราจากยางแผน ยางแทง ยางเครป เปนวัตถุดิบใหกับโรงงานเพื่อ
จําหนายตางประเทศรอยละ 95 มีพ้ืนที่ประมาณ ๖๑๘ ไร มีโรงงานจํานวน 3 โรง 
คนงานประมาณ 1,500 คน ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ใหไดรับการสงเสริมอุตสาหกรรมในประเภท ๗.๘ 
กิจการพัฒนาพ้ืนที่สําหรับกิจการอุตสาหกรรมและใหไดรับสิทธิและประโยชนตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 บริษัทจึงขอเปล่ียนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเปนที่ดินประเภทคลังสินคาและอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.11 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.7 
หนา 67 - 88 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่  2 ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)   

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ 2 ราย ไดแก บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง 
และบริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง ๑ 

เหตุผลในการขอแกไข  
1. บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังสําเร็จรูปจัดอยูใน

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๙ (๒) และประกอบกิจการโรงงานผลิตกาซ
ชีวภาพ ซึ่งจัดอยูในประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ ๘๙ 

2. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายแปงมันสําปะหลังมากวา ๔๐ ป 
ในป 2557 มีการจางแรงงานในทองถิ่น ประมาณ 400 คน สงจําหนายทั้งใน - 
ตางประเทศ บริษัทมีแผนจะขยายกําลังการผลิต รวมทั้งการขยายธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่อง ในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ และยังไดขึ้นทะเบียนเปนผูขายคารบอนเครดิตใหกับ 
UNFCC ดังนั้น หากการประกาศใชผังเมืองรวมจังหวัด บริษัทฯ ไมสามารถขยาย
กิจการประเภทลําดับ ๙ (๒) และลําดับที่ ๘๙ ได การลงทุนในเรื่องการพัฒนา 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมก็ยอมถูกจํากัดไปดวย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.12 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ ๓.๑๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 

เรื่องที่ ๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.13 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัทเอเชีย แปซิฟคโปแตช 
คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากท่ีดินจํานวน 43 แปลง พ้ืนที่ 418 – 1 -
75.8 ไร บริษัท เอเชีย แปซิฟคโปแตช คอรปอเรชั่น จํากัด ไดซื้อเพ่ิมตอเนื่องจาก
บริเวณ 2.2 ที่มีอยูเดิม 1,260 ไร รวมทั้งสิ้น 1,681 – 1 - 96 ไร เพ่ือรองรับ 
การต้ังโรงแตงแรพรอมสาธารณูปโภค ที่ดินดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการขอประทานบัตร
ทําเหมืองแร ตามทะเบียนคําขอที่ 1 - 4/2547 และเปนสวนหนึ่งที่ระบุในรายงาน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ซึ่งไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการ ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2557 

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี  จํากัด ไดดําเนินการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี ในพ้ืนที่ตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
พ้ืนที่ ๒,๒๑๓ – ๓ – ๓๓.๓ ไร โดยไดทําสัญญารวมดําเนินการกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรม ประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ประกาศ ณ วันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.13 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง)  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๑๓ เ ป น ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภท อุ ตส า ห ก ร ร ม 
และคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะบริเวณที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์
ของผูรองที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั ง เ มืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.1, 4.2, 
4.3 และ 4.4 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ 1 ราย ไดแก หอการคาจังหวัดอุดรธานี  
เหตุผลในการขอแกไข 
1. การกําหนดเขตพ้ืนที่อนุรักษใกลเขตเมืองมาก ไมเหมาะสม และอาจ

มีการทับซอนที่เอกชน ซึ่งจะเปนปญหาและสรางความสับสนในการใชผังเมืองรวม 
ที่มีการใชที่ดินมากประเภทเกินไป ประกอบกับเมืองกําลังมีการขยายตัว 
ตามแนววงแหวนรอบใหม 

2. เขตพ้ืนที่ดังกลาว ถาเปนที่ดินของรัฐหรือที่ดินของ สปก. ก็ควรขึ้นกับ
กฎหมายของ สปก. หรือนโยบายของรัฐ ไมควรกําหนดลักษณะเฉพาะในผังเมือง
ฉบับน้ี ตลอดจนการกําหนดครั้งนี้อาจไปทับซอนและรอนสิทธิ์ ของเอกชนได 
และนโยบายของรัฐก็ไมแนนอน อาจปรับเปลี่ยน สปก. ไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ในอนาคต 
ซึ่งควรกําหนดพ้ืนที่ดังกลาวเปนการใชที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเทานั้น 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เห็นควรใหตามคํารอง บริเวณ

หมายเลข ๔.๑, ๔.๓ และ ๔.๔ โดยเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

เปล่ียนแปลงบริเวณหมายเลข ๔.๑ (บางสวน) ใหเปลี่ยนพ้ืนที่บริเวณ 
ในระยะขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ โดยวัดระยะ
จากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เนื่องจากเปนเสนทางที่เชื่อมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

เปลี่ยนแปลงบริเวณหมายเลข ๔.๓ ท้ังบริเวณ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่จริง 
มีการเปล่ียนแปลง มีอาคารพาณิชยกรรม (โชวรูมรถยนต ) อาคารพาณิชย 
สวนราชการ อูซอมรถ เกาะตัวตามริมถนนฟากตะวันตกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ 

เปล่ียนแปลงบริเวณหมายเลข ๔.๔ (บางสวน) ใหเปลี่ยนพ้ืนที่บริเวณ 
ในระยะขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ โดยวัดระยะ
จากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ เปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เนื่องจากเปนเสนทางท่ีเชื่อมโยงไปจังหวัดขอนแกน 

เห็นควรยกคํารอง บริเวณหมายเลข ๔.๒ เน่ืองจากบริเวณหมายเลข ๔.๒ 
เปนพ้ืนที่ลุมรับน้ํา  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 
4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.3 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ 1 ราย ไดก บริษัท อีสานเอนเทอรไพรส  
เหตุผลในการขอแกไข 
1. บริษัท อีสานเอนเทอรไพรส เปนผูใหเชาที่ดินกับบริษัท น้ําตาลเกษตรผล 

จํากัด ผูเชาไดดําเนินการจัดตั้งโรงงานตั้งแตป ๒๕๓๓/๒๕3๔ เพ่ือผลิตน้ําตาล 
บนพ้ืนที่ (น.ส. 3 ก) จํานวน 27 แปลง ๘๒๑ ไร ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานทะเบียนเลขท่ี ๓ - ๑๑ (๓) - ๑/๓๔ อด.  
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 2. บริษัทฯ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)  
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพราะหาก
ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดแลว ทางบริษัทจะขยายโรงงานไมได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.3  
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔.๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด 
ตามมติคณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาคํ าร องฯ  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธรนี 

เรื่องที่ ๖ ขอสงวนสิทธิ์ในที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) หมายเลข 5.15 เพ่ือเพาะปลูกสวนยางพาราและแปรรูปยางพารา  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เรืองอุทัย จํากัด  
เหตุผลในการขอแกไข บริษัท เรืองอุทัย จํากัด มีพ้ืนที่ 86 ไร 80 ตารางวา 

ในที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริษัทฯ ตองการสงวน
สิทธิ์ในที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) หมายเลข 
5.15 เพื่อเพาะปลูกสวนยางพาราและแปรรูปยางพารา  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงสงวนสิทธิ์ในที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 5.15 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๕ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธนี 

คํารองดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 7 เรื่อง) 
เรื่องที่ 1 ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินคา (สีมวง) ในบริเวณหมายเลข 2.1 ขอกําหนด 8 ที่โรงงานตองมีที่วาง
โดยรอบแปลงท่ีดินเพ่ือเปนแนวกันชนไมนอยกวา 50 เมตร 
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 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข   
1. เนื่องจากบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด ไดดําเนินการจัดตั้ง

นิ คม อุตสาหกรรมอุดรธานี  ใน พ้ืนที่ ตํ าบลโนนสู ง  และตํ าบลหนองไผ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ ๒,๒๑๓ ไร ๓ งาน ๓๓.๓ ตารางวา โดยไดทําสัญญา
รวมดําเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือจัดตั้ง 
เปนนิคมอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๑ 
ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

2. ขอยกเวนขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในขอ ๘ โดยนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี จะดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยวาดวยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคส่ิงอํานวยความสะดวก 
และบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ในบริเวณหมายเลข 2.1 ขอกําหนด ขอ 8 ที่โรงงานตองมี
ที่วางโดยรอบแปลงท่ีดินเพ่ือเปนแนวกันชนไมนอยกวา 50 เมตร 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑ ขอ ๘ โรงงานตองมีที่วางโดยรอบแปลงที่ดิน
เพื่อเปนแนวกันชนไมนอยกวา ๕๐ เมตร ทั้งนี้ โดยไมใหใช
บังคับกับนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการการนคิม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 

เรื่องท่ี 2 ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๑๒ จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นแรก 
 - ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม 

ขอกําหนด 9 (7) 
 - ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ขอกําหนด 9 (๖) 

2. ประเด็นที่สอง ขอแกไขขอกําหนดเปน 
(๗) หามจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม เวนแต บริเวณ

หมายเลข ๓.๙ และ ๓.๑๒ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  (๖) หามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙  
และ ๓.๑๒ 

ผูรอง จํานวน 4 ฉบับ 2 ราย (นางวิไล พรมจักร และนายวัชรินทร ภัยหลีกลี้) 
เหตุผลในการขอแกไข การกําหนดขอหามในขอ ๙ (๗) (๖) เปนการรอนสิทธ

ที่ดิน เนื่องจากท่ีดินอยูใกลถนน ๒๑๐ บริเวณสะพานบานปากดง บริเวณโรงเรียน 
หนองขุนเหลาหลักวิทยา กิโลเมตรที่ 9 - ๑๐ ตองการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและธุรกิจ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เห็นควรใหตามคํารอง 

ในประเด็นที่ ๑ โดยใหกําหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๑๒ ใหสามารถดําเนินการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยเฉพาะในพ้ืนที่
ตามเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ 

เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่  ๒ เนื่องจากไมสนับสนุนให เกิด 
การขยายตัวของการพัฒนาที่ดินเพ่ือการจัดสรรที่อยูอาศัย เต็มทั้งบริเวณหมายเลข 
๓.๑๒ เพราะจะเปนการบุกรุกพ้ืนที่เกษตรกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๒ ทั้ง 2 ประเด็น 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒  
ขอหามจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม และจัดสรรท่ีดิน
เพื่อการอยูอาศัย ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

เรื่องที่ 3 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหเพ่ิมบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ สามารถดําเนินการ
จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม และจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
ในขอกําหนดขอที่ ๙ (๖) และ ๙ (๗) โดยใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๖) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙ และ ๓.๑๒ 
(๗) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม เวนแตบริเวณ

หมายเลข ๓.๙ และ ๓.๑๒ 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พิมานสิริ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัท พิมานสิริ จํากัด เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

และเปนบริษัทในเครือของธนาสิริกรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทอยูในระหวางดําเนินการ 
ขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย ภายใตชื่อ “โครงการสิริวิลเลจอุดรธานี -  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 แอรพอรต ตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 210 ตําบลนิคมสงเคราะหติดกับ
โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลักวิทยา มีพ้ืนที่ 64 ไรเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สอดคลองกับ
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดหนองคาย ซ่ึงเปนสมาชิกในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รองรับการขยายตัวของชุมชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย และสุขอนามัยรอบ ๆ 
ชุมชนใหดีขึ้น 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เห็นควรใหตามคํารอง โดยให

กําหนดท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ 
ใหสามารถดําเนินการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยเฉพาะในพ้ืนที่ตามเสนขนานระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร จากก่ึงกลางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐  

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ 
ขอ ๙ (7) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม และขอ 9 (๖) หาม
จัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยเวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
กําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๒ ขอหามจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม 
และจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง   

เรื่องที่ 4 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยใหเพ่ิมบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ สามารถดําเนินการ
จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยในขอกําหนด ขอที่ ๙ ดังนี้ 

(๖) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙  
และบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ หรือ  

(๖) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙ 
และจัดสรรเพ่ือการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายชนาเทพ เผาพงษไพบูลย  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากนายชนาเทพ เผาพงษไพบูลย บริษัท 

ในเครือและนักลงทุนชาวไทยและตางชาติ มีความประสงคจะพัฒนาโครงการ
หมูบานจัดสรรและโรงแรมภายใตแนวคิด "Garden City เมืองตนไม บานเชิงเขา" 
เนนแบบอนุรักษบนพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ตามสําเนาโฉนดและ น.ส.๓ 
จํานวน ๑๖ ฉบับ เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร ตั้งอยูถนนบานโนนบุญมี ตําบลนิคมสงเคราะห 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปจจุบันโครงการอยูในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 
ไดลงทุนสํารวจเสนเนินชัน ตนไมดานกายภาพตาง ๆ ตั้งแตป ๒๕๕๖ ใชเวลาพัฒนา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 พรอมขายประมาณ ๖ - ๘ ป มีเปาหมายลูกคาทองถิ่น กรุงเทพฯ และชาวตางชาติ
ระดับพรีเมี่ยมที่กําลังหาบานพักตากอากาศ บานพัก ยามเกษียณวัย พ้ืนที่รองรับ
ประมาณ 500 - 700 ครัวเรือน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ขอกําหนด ๙ (๖) หามจัดสรร
ที่ดิน เพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙ และบริเวณหมายเลข 3.12 
หรือ (๖) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข 3.9  
และการจัดสรรเพื่อการอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บริเวณหมายเลข ๓.๑๒  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ 
ขอหามจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัยไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 

เรื่องที่  5 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๕ ในขอกําหนดขอที่ ๙ (๗) (๖) ดังนี้ 

ประเด็นที ่๑  
- ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ขอกําหนดขอ ๙ (๗)  
- ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม ขอกําหนด

ขอ ๙ (๘) 
ประเด็นที ่๒ ขอยกเวนขอหาม  
(๖) หามจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๓.๙ 

และบริเวณหมายเลข ๓.๑๕ 
(๗) หามจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม เวนแตบริเวณ

หมายเลข ๓.๙ และบริเวณหมายเลข ๓.๑๕ 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบบั ๑ ราย ไดแก นางวิไล พรมจักร 
เหตุผลในการขอแกไข การกําหนดขอหามในขอ ๙ (๗) (๖) เปนการรอนสิทธ

ที่ดินเพราะพ้ืนที่อยูตําบลนิคมสงเคราะห ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ 
ตรงขามโรงเรียนหนองขุนเหลาหลักวิทยา ตองการพัฒนาพ้ืนที่เ พ่ือรองรับ 
การขยายตัวของชุมชนและธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นที่ ๑ เห็นควร 

ใหตามคํารอง โดยกําหนดใหที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 
๓.๑๕ สามารถดําเนินการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เฉพาะในพ้ืนที่ตามเสนขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากก่ึงกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในประเด็นที่ ๒ ยกคํารอง เน่ืองจากไมสนับสนุนใหเกิดการขยายตัว 
ของการพัฒนาที่ดินเพ่ือการจัดสรรที่อยูอาศัย เต็มทั้งบริเวณหมายเลข ๓.๑๕ 
เพราะจะเปนการบุกรุกพ้ืนที่เกษตรกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข 
๓.๑๕ ขอกําหนด ๙ (7) และ 9 (๖)  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ 
ขอห ามจัดสรรที่ ดิน เพื่ อประกอบการพาณิชยกรรม 
และจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องที่ 6 ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอกําหนดขอ ๙ (7) และ 9 (๖) 

- ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม 
- ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก หอการคาจังหวัดอุดรธานี 
เหตุผลในการขอแกไข   
1. การหามจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม และเพ่ือการอยูอาศัย

เปนการไมสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง และจะสรางปญหาแกผูประกอบการ 
SMEs ในอนาคต โดยเฉพาะในแนวเชื่อมตอกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และทางหลวง
แผนดินที่เชื่อมกับจังหวัดตาง ๆ 

2. ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ควรหามเฉพาะผูประกอบการขนาดใหญ 
และอุตสาหกรรม แตไมควรหามธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบกับพ้ืนที่
บางสวนของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีความเปนชุมชน 
และโอกาสเติบโตตามศักยภาพไดมาก เชน บริเวณพ้ืนที่ 3.8 และ 3.9 ท่ีในอนาคต
ตองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล (จังหวัดหนองคาย) ซึ่งจะเปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ การคาชายแดน ตามนโยบายของรัฐ
หรือบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ขอนแกน - อุดรธานี - หนองคาย) 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 (อุดรธานี - สกลนคร) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 
210 (อุดรธานี - หนองบัวลําภู) ทั้ง 2 ขางทางเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสเติบโต
ตามการขยายตัวของเมืองไดมาก จึงไมควรจํากัดดวยขอกําหนดเชนนี้ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เห็นควรใหตามคํารอง 
๑. โดยกําหนดใหที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๘ 

ใหสามารถจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย และจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรมได 
เนื่องจากเปนบริ เวณพ้ืนที่ ตอเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอสระใคร  
จังหวัดหนองคาย และเพ่ือใหสอดคลองกับบริเวณหมายเลข ๓.๙ 
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 ๒. กําหนดใหที่ดินประเภทชนบทและเกษตร (สีเขียว) สามารถจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยและจัดสรรที่ดิน เพ่ือประกอบการพาณิชยกรรมไดในระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร จากก่ึงกลางถนนสายประธานและสายหลัก 

๒.๑ บริเวณพ้ืนที่ ๓.๑๓, ๓.๑๔ และบริเวณ ๓.๑๘ ตามแนวถนน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (อุดรธานี - ขอนแกน) 

๒.๒ บริเวณพ้ืนที่ ๓.๑๑ และ ๓.๑๓  ตามแนวถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒ (อุดรธานี - สกลนคร)  

๒.๓ บริเวณพ้ืนที่ ๓.๑๒, ๓.๑๔ และบริเวณ ๓.๑๕ ตามแนวถนน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๐ (อุดรธานี - วังสะพุง) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๑๓ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอกําหนด ๙ (7) และ 9 (๖)  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิกขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอหามจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม และจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ใหสามารถดําเนินการไดเฉพาะบริเวณ
หมายเลข ๓.๘ บางสวน ต้ังแตบริเวณฟากเหนือของถนน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๑ ไปจรดถึงทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒ สวนบริเวณอ่ืน ใหคงขอกําหนดไวตามเดิม 
และในกรณีนี้ เห็นควรใหจังหวัดอ่ืนใชเปนแนวทางการกําหนด
หลักการใหผอนคลายขอกําหนดที่เขมงวดในกรณีการจัดสรรท่ีดิน
เพื่อการอยูอาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ของผังเมืองรวมจังหวัด เชนเดียวกับกรณีผังเมืองรวม
จังหวัดอุดรธานี 

เรื่องที่ 7 ขอแกไขและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ในบริเวณ
หมายเลข ๔.๑ จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

- ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย ขอกําหนดขอ ๑๐ (๗)  
- ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ขอ ๑๐ (๘) 
หรือ แกไขขอกําหนดเปน 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตบริเวณ ๔.๑ 
(๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตบริเวณ ๔.๑   
ผูรอง  จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายวสันต ภัยหลีกลี้  
เหตุผลในการขอแกไข การกําหนดขอหามในขอ 10 (๗) (๘) เปนการรอนสิทธิ์

ที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่อยูกิโลเมตรที่ 5 - 6 ทางเขาเมืองอุดรธานี ตองการพัฒนาพื้นที่
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เห็นควรยกคํารอง 
ประเด็นที่ ๑ เนื่องจากอยูในพ้ืนที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเปน

พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี และเปนพ้ืนที่ราบลุม และรองรับน้ําในฤดูน้ําหลาก 
ประเด็นที่ 2 เนื่องจากไมสนับสนุนใหเกิดการบุกรุกหรือขยายตัว 

ของการพัฒนาที่ดินเพ่ือการจัดสรรที่อยูอาศัยในพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี 
เนื่องจากอยู ในพ้ืนที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเปนพ้ืนที่

เกษตรกรรมชั้นดีและเปนพ้ืนที่ราบลุม และรองรับน้ําในฤดูน้ําหลาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ 
ขอกําหนด ๑๐ (๗) และ 10 (๘)  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ขอหามจัดสรรท่ีดิน 
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม และจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 

คํารองดานเรื่องอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอเสนอขอแกไขการใชประโยชนที่ดินและขอกําหนดรางผังเมืองรวม

จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๒๐ ประเด็นยอย ดังนี้ 
1. ขอแกไขสาระสําคัญในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ 4 (๑) (๒) 

(๓) (๔) (๕) ใหสามารถใชประโยชนตามศักยภาพและวัตถุประสงคของการจัดทํา 
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีในคร้ังนี้ 

2. ปรับเปล่ียนและเพ่ิมเติมการใชประโยชนการใชที่ดินและผังสีใหสอดคลอง 
ตามความเปนจริง ณ ปจจุบัน 

3. กําหนดเขตพ้ืนที่มรดกโลก 
4. กําหนดยุทธศาสตรพ้ืนที่ทําเกษตรใหเหมาะสมกับประเภทของพืชผล

ทางการเกษตร พรอมกับมีการกําหนดพื้นที่การทดลองดานการเกษตร 
5. ยกเลิกการกําหนดใหนิคมอุตสาหกรรมเปนคลังสินคา โดยใหแยก 

คลังสินคาออกจากนิคมอุตสาหกรรมและกําหนดบริเวณคลังสินคาใหอยูในพ้ืนที่
ใกลเคียงที่เหมาะสม 

6. จะตองมีการกําหนดกรอบเสนทางการคมนาคมที่เปนเสนทางหลัก
และรองไมวาจะเปนถนนและระบบรางระหวางเมืองและระบบคลังสินคาหลัก 
ใหมีความชัดเจน 

7. แกไขเพ่ือกลับสูขอเท็จจริงของสภาพปจจุบันและอนาคต 
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 8. ขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
โดยใชบริเวณพ้ืนที่ เลขที่ ๓.๑๓ และ/หรือเพ่ิมแนวระบุพิกัด ๒.๒ ใหม ในบริเวณ
ใกลเคียงกับสถานีรถไฟหนองตะไก/โนนสูง 

9. แกไขขอกําหนดประโยชนการใชที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๓ และ ๔.๔ 
ที่ติดถนนหลักและถนนรอง เพ่ือไมใหเปนเงื่อนไขการพัฒนาและการลงทุน 

10. ขอกําหนดขอนี้ในเร่ืองของการใชอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
ควรยกเลิก เนื่องจากมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารกํากับอยูแลว 

11. แกไขสาระเปนพ้ืนที่ชุมชน 
12. แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๘ ดังนี้ 

(๑) แกไขตัดขอความ "โรงงานตองมีที่วางโดยรอบแปลงที่ ดิน 
เพ่ือเปนแนวกันชนไมนอยกวา ๕๐ เมตร" เนื่องจากมีกฎหมายอ่ืนบังคับ เชน 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติกระทรวงอุตสาหกรรม 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคารวาดวยประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  

(๒) แกไขตัดขอความ "ในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ" 
ออก 

13. แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๙ โดยแกไขตัดขอความ 
"ในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ" ออก 

14. ทําการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสม รวมไปถึงผลกระทบ 
ในระยะยาวจากการรุกเขาไปยังแหลงรับน้ําหลากตามธรรมชาติของจังหวัด 
กรณีน้ําหลากในฤดูฝน ตัวอยางที่เห็นผลกระทบในลักษณะที่ไดกลาวมาน้ี ไดแก 
บริเวณ รังสิต หนองจอก ลาดกระบัง 

15. ควรกําหนดพ้ืนที่ใหมที่เหมาะสม 
16. ควรกําหนดการใช พ้ืนที่ ตามแนวบนถนนสายหลัก (ถนนประธาน) 

ใหเปนไปตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีก คาสง ในพ้ืนที่นอกเขตผังเมืองรวม 

17. ควรแกไขขอกําหนดในขอหามท่ีจํากัดการใหใชประโยชนที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข ๔.๓ และ ๔.๔ ที่ติดแนวถนนหลักและรอง 

18. ควรยกเลิกขอนี้หรือกําหนดขนาด เพ่ือไมเปนอุปสรรคการพัฒนา
จังหวัด 

19. เสนอเพ่ิมพ้ืนที่จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรมบริ เวณ
หมายเลข ๔.๓ ที่ดินที่ติดกับถนนมิตรภาพ เสนทางขอนแกนเขาอุดรธานีทั้งสองฝง 

20. เสนอเพ่ิมพ้ืนที่จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการที่อยูอาศัย เวนแต
บริเวณหมายเลข ๔.๓ ที่ดินที่ติดถนนมิตรภาพเสนทางขอนแกนเขาอุดรธานีทั้งสองฝง 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
เหตุผลในการขอแกไข 
1. สาระสําคัญในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ 4 (๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕) ไมตรงกับขอกําหนดการใชที่ดินและผังสี 
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 2. ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังสีไมสอดคลองตอการจัดทํา 
ผังเมืองรวม ซ่ึงจะทําใหเกิดการชะลอตัวและอาจเกิดการชะงักงันตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี 

3. ไมมีการกําหนดเขตพ้ืนที่มรดกโลก 
4. ขาดการกําหนดยุทธศาสตรพ้ืนที่ทําเกษตรใหเหมาะสมกับประเภท 

ของพืชผลทางการเกษตร 
6. ไมมียุทธศาสตรในการวางผังเมืองเพ่ือทําการรองรับยุทธศาสตรจังหวัด 

และของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในการเปนศูนยกลางการขนสง 
การวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม 

๗. ขาดการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองไปสูการเปนมหานคร 
ในอนาคต 

๘. ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๖ (๒) (๔) (๗) 
- พ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๒ ซึ่งเปนพ้ืนที่ กนอ. และโปแตช 

มีการกําหนดไวจํานวนนอยกวาความเปนจริงไมเพียงพอในอนาคต และไมมีการกําหนด
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาคลังสินคา 

- พ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๓ และ ๔.๔ ที่ติดถนนหลักและถนนรอง 
ปจจุบันเปนพ้ืนที่ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม และมีผลกระทบตอราคาซ้ือ - ขายท่ีดิน 

๙. เปนขอกําหนดท่ีกวางเกินขอบเขตในการบังคับใชและอาจเปน 
การลิดรอนสิทธิ์ 

๑๐. ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๘ สาระขัดแยงไมตรงกับ 
ขอกําหนดการใชที่ดินและผังสี ดังนี้ 

 1) โรงงานตองมีที่วางโดยรอบแปลงที่ดินเพ่ือเปนแนวกันชน 
ไมนอยกวา ๕๐ เมตร 

 2) อาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ซึ่งจะเปนการบังคับใช 
เกินพระราชบัญญัติและกฎหมาย รวมท้ังเปนการจํากัดไมใหเกิดอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม 

๑๑. ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๙ สาระขัดแยงไมตรงกับ 
ขอกําหนดการใชที่ดินและผังสี ดังนี้ 

 1) ในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
 2) ไมสอดคลองและไมเอ้ือตอการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
 - เน่ืองจากบริเวณหมายเลข ๓.๙ โดยธรรมชาติเปนที่ชุมน้ํา 

น้ําหลาก ในชวงฤดูฝน ซ่ึงอาจมีน้ําทวมสูงได และแลงซ้ําซากในฤดูแลง 
 - บริเวณดังกลาวปจจุบันยังไมมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เชน ไฟฟา ประปาและถนนมาตรฐาน ที่พรอมใชงานไดอยางเหมาะสม 
 - เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนถนนมิตรภาพไปสูจังหวัดหนองคาย

ทําให เปนจุดที่จะตอง มีการพัฒนาการคาพาณิชยกรรมตามเสนทางหลัก 
แตถูกกําหนดหามกอสรางอาคารขนาดใหญตลอดเสนทาง 
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 ๑๒. สภาพปจจุบันขัดแยงไมตรงกับขอกําหนดการใชที่ดินและผังสี 
โดยเฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๓ และ ๔.๔ ตลอดทางตามแนวถนนมิตรภาพ 
เขาตัวจังหวัด 

1๓. เปนการปดโอกาสการพัฒนาตามแนวถนนประธาน (ถนนหลัก) 
ที่มีศักยภาพสูงมากของจังหวัดอุดรธานี 

1๔. จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม เวนแตบริเวณหมายเลข 
๔.๓ บริเวณท่ีติดกับถนนมิตรภาพ 

1๕. จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการอยูอาศัย เวนแตบริเวณหมายเลข ๔.๓ 
บริเวณท่ีติดกับถนนมิตรภาพ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐ 

เห็นควรใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๑๒ และ ๑๓  
๑. ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๘ แกไขดังนี ้

๑.๑. ตัดขอความ "โรงงานตองมีที่วางโดยรอบแปลงที่ดินเพ่ือเปนแนวกันชน
ไมนอยกวา ๕๐ เมตร" เนื่องจากมีกฎหมายอ่ืนบังคับ เชน พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติกระทรวงอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารวาดวยประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

๑.๒ ตัดขอความ "ในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ" ออก 
๒. ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๙ แกไขโดยตัดขอความ  

"ในอาคารที่ไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ" ออก 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง ยกเวน ขอ 12 

เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๘ ดังนี้ 
๑. ตัดขอความ " โรงงานตองมีที่วางโดยรอบแปลงที่ดินเพ่ือเปนแนวกันชน 

ไมนอยกวา ๕๐ เมตร " ออก 
๒ ตัดขอความ " ในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ “ ออก 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐ ยกเวน
ประเด็นที่  12 ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน ขอ ๘ ดังนี้ 
๑. ตัดขอความ “โรงงานตองมีที่วางโดยรอบแปลงที่ดิน 
เพื่อเปนแนวกันชนไมนอยกวา ๕๐ เมตร” ออก 
๒. ตัดขอความ “ในอาคารท่ีไมใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ” 
ออก เ น่ื องจากมี กฎหมายอ่ื นใช บั งคั บอยู แล ว เช น 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติ
โรงงาน และพระราชบัญญัติ ควบคุ มอาคาร ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
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40. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 
ผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พ้ืนที่วางผังทั้งหมดประมาณ 4,505 ตารางกิโลเมตร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
ไดนํารางผังเมืองรวมจังหวัดลําพูนไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๙ ฉบับ ๙ ราย ๑๑ เร่ือง โดยเปนคํารองดานการใชประโยชน
ที่ดิน จํานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ๕ เร่ือง คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๕ ฉบับ ๕ ราย ๖ เร่ือง ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ลําพูน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เม่ือวันที่ 
18 สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๕ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท

และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายประเสริฐ ตานอย 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือในอนาคตจะสามารถพัฒนาที่ดินไดมากขึ้น 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ใหตามคํารอง เนื่องจากบริเวณที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลปาซาง ซึ่งตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กําหนดใหเปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งนี้ 
ใหปรับแนวที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหตรงกับการกําหนดเขตเทศบาลตําบล 
ปาซาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองคการบริหารสวนตําบล
ปากบองกับเทศบาลตําบลปาซาง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคง
การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ บางสวน เปน
การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดลําพูน โดยใหปรับแนวท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ใหตรงกับการกําหนดเขตเทศบาลตําบลปาซาง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองคการบริหารสวน
ตําบลปากบองกับเทศบาลตําบลปาซาง พ.ศ. ๒๕๔๗  

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.8 
หนา 88 -  104 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๓ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ซับเบิรบเอสเต็ท จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทางบริษัทฯ เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

ไดมีโครงการกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ๒ ซึ่งไดรวมดําเนินการ 
กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ขณะนี้ โครงการกําลังปรับปรุงพ้ืนที่
และดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของ และเพ่ือมิใหเกิดขอจํากัด 
ในการพัฒนาเมืองลําพูนและไมใหเกิดความเสียหายแกความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของจังหวัดลําพูน จึงตองการใหตรวจสอบความถูกตองแมนยําใหสอดคลอง 
กับสภาพความเปนจริงและการใชประโยชนของพ้ืนที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ๒ 
มีการลงทุนขัน้ต่ํามูลคากวา ๕,๐๐๐ ลานบาท โดยระยะตอไปจะมีโรงงานเขามากอสราง
ลงทุนภายในนิคมฯ กวา ๔๐,๐๐๐ ลานบาท และการจางงานภายในจังหวัด 
อีกกวา ๓๐,๐๐๐ อัตรา อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในจังหวัดและกลุมจังหวัดในภาคเหนือของประเทศ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ ยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัด
ลําพูน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไว
ตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่
ปรึกษาผังเมืองจังหวัดลําพูน 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง)  หรือที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ 
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท กัซซัน เชียงใหม พร็อพเพอรตี้ 
จํากดั 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท กัซซัน เชียงใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 
ไดเปดดําเนินธุรกิจดานสนามกอลฟ คลับเฮาท โรงแรมและอสังหาริมทรัพยกวา ๑๐ ป 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ และถือครองที่ดินในนามบริษัทฯกวา ๑๐ ป และปจจุบันที่ดิน
ประเมินไรละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตลอดเวลา ทําใหธุรกิจสนามกอลฟเปนไปดวยความลําบาก รายรับไมเพียงพอ
และทางบริษัทตองเล้ียงดูพนักงานซ่ึงสวนใหญเปนชาวบานละแวกชุมชนบานธ ิ
และมะเขือแจกวา ๕๐๐ ชีวิต เมื่อธุรกิจลงทุนกวา ๒,๐๐๐ ลานบาท และรายได 
ไมเพียงพอ จึงทําใหทางบริษัทฯ ตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด และขณะน้ีไดมีผูรวมทุน
กลุมคนไทยเขามารวมทุนชวยเหลือและตองการท่ีจะพัฒนาที่ดินขอบ ๆ สนามกอลฟ
เปนอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาและท่ีอยูอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ 
บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
หรือที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท กัซซัน มารีนา กอลฟคลับ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท กัซซัน มารีนา กอลฟคลับ 

ไดเปดดําเนินธุรกิจดานสนามกอลฟ คลับเฮาท โรงแรม และอสังหาริมทรัพย 
กวา ๑๐ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ และถือครองท่ีดินในนามบริษัทฯ กวา ๑๐ ป 
และปจจุบันที่ดิน มีราคาประเมินไรละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหธุรกิจสนามกอลฟ 
เปนไปดวยความลําบาก รายรับไมเพียงพอ และทางบริษัทตองเล้ียงดูพนักงาน 
ซึ่งสวนใหญเปนชาวบานละแวกชุมชนบานธิ และมะเขือแจกวา ๕๐๐ ชีวิต เมื่อธุรกิจ
ลงทุนกวา ๒,๐๐๐ ลานบาท และรายไดไมเพียงพอ จึงทําใหทางบริษัทฯ ตองดิ้นรน
เพ่ือความอยูรอด และขณะนี้ไดมีผูรวมทุนกลุมคนไทยเขามารวมทุน ชวยเหลือ 
และตองการท่ีจะพัฒนาที่ดินรอบ ๆ สนามกอลฟเปนอุตสาหกรรมหรือคลังสินคา
และท่ีอยูอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ี 
รางผังเมืองรวมจังหวัดลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผัง เ มืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัดลําพูน 

เรื่องที่  ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 2.3 บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันผังเมืองรวมจังหวัดลําพูนอยูใน
ขั้นตอนที่ ๖ ปดประกาศพรอมขอกําหนด ๙๐ วัน ซึ่งระบุใหที่ดินของบริษัทฯ 
อยูในเขตท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ 
ในที่ดินดังกลาวประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา จึงมีความจําเปนตองยื่นคํารอง
ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินดังกลาว เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 2.3 ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมจังหวัดลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๖ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๑๔ บริเวณคํารองที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.10 จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๑. ขอ ๗ (๑) ขอเพ่ิมขอยกเวนโรงงานลําดับที่  ๘๙ โรงงานผลิตกาซ 
ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติสงหรือจําหนายกาซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ขอ ๗ (๒) ขอยกเลิกโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวม (Central Waste Treatment Plant) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเกิดความมั่นคงทางดานพลังงานแกจังหวัด

ลําพูน และเปนไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในการแกไข
ปญหาขยะของประเทศในการบริหารจัดการขยะและสามารถแปลงเปนพลังงาน
ไฟฟาตาม Road map การแกไขปญหาขยะของประเทศ เนื่องจากจังหวัดลําพูน
เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดโดยรวม
ประมาณกวา ๘๐๐ แหง ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบัน 
ยังไมเพียงพอตอความตองการของจังหวัดลําพูน แตจากขอจํากัดของขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน ทําใหจังหวัดลําพูนไมสามารถสราง
โรงไฟฟาจากขยะ โรงไฟฟาจากน้ําเสียและอ่ืน ๆ ในท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๔ ขอ ๗ (๑) (๒) ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 

เรื่ องที่  ๒ ขอแก ไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 

๑. ในบริเวณหมายเลข 2.1 – 2.18  ขอแกไขขอหาม (๑) ขอเพ่ิมขอยกเวน
โรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ในบริเวณหมายเลข ๒.2 ถึง ๒.7 ขอแกไขขอ หาม (๒) โดยใหยกเลิก 
การหามโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก สํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 

 



- 221 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางดานพลังงานแกจังหวัด
ลําพูน และเปนไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในการแกไข
ปญหาขยะของประเทศในการบริหารจัดการขยะและสามารถแปลงเปนพลังงาน
ไฟฟาตาม Road map การแกไขปญหาขยะของประเทศ เนื่องจากจังหวัดลําพูน
เปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดโดยรวม
ประมาณกวา ๘๐๐ แหง ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบัน 
ยังไมเพียงพอตอความตองการของจังหวัดลําพูน แตจากขอจํากัดของขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน ทําใหจังหวัดลําพูนไมสามารถ
สรางโรงไฟฟาจากขยะโรงไฟฟาจากนํ้าเสียและอ่ืน ๆ ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

(๑) ในบริเวณหมายเลข 2.1 - 2.18 ใหแกไขขอหาม (๑) โดยเพ่ิมขอยกเวน
โรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) ในบริเวณหมายเลข ๒.2 ถึง ๒.7 ใหแกไขขอหาม (๒) โดยใหยกเลิก 
การหามโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant)  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข 
2.1 – 2.18 โดยให เพิ่มขอยกเวนโรงงานลําดับที่  ๘๙ 
โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครอง 
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  
และในบริเวณหมายเลข ๒.2 ถึง ๒.7 ใหยกเลิกการหามโรงงาน
ลําดับที่  ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central 
Waste Treatment Plant) ตามที่เสนอตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 

เรื่ องที่  ๓ ขอแก ไขขอกํ าหนดการใชประโยชนที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓ โดยขอยกเลิกการใชประโยชนที่ดิน
เพ่ือกิจการอ่ืนใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่ไมใชอาคารขนาดใหญ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ซีพีแรม จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

บริเวณหมายเลข ๒.๓ ของขอกําหนดฯ ใหใชที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนในอาคารไดที่ไมใช
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ แตเนื่องจากตามลักษณะอาคารในการประกอบกิจการ
ของบริษัท ซีพีแรม จํากัด จะมีขนาดเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไมสามารถปรับ
ลดได เพ่ือใหสอดคลองกับการวางเครื่องจักรตามกําลังการผลิตเพ่ือใหสามารถ
ประกอบกิจการไดและนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือความม่ันคง
ของชุมชนและสังคม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน  เห็นควรใหตามคํารอง 

เฉพาะพ้ืนที่ของผูรองฯ เน่ืองจากโครงการของผูรองฯ การประกอบกิจการโรงงาน
ไมขัดตอรางผังเมืองรวมจังหวัด แตขัดในเรื่องขนาดอาคารที่มีขนาดใหญจากกําลัง
การผลิต อีกทั้ง เปนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจจังหวัดลําพูนใหเปน
ศูนยกลางผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีของภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัดลําพูนตอไป โดยใหตามคํารองฯ 
เฉพาะโฉนดท่ีดินของผูรองฯ เน้ือท่ี 79 ไร 35.2 ตารางวา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารองบางสวน โดยใหยกเลิก 
การควบคุมการดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญเฉพาะบริเวณ
พ้ืนที่คํารอง เนื่องจากเพ่ือสงเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดลําพูน ใหเปนศูนยกลาง
อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีของภาคเหนือ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัดลําพูนตอไป 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๓ ในการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นเรื่องขอหามอาคารขนาดใหญ 
ไวตามที่ ร างผั งเมืองรวมจังหวัดลําพูนกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข 1.3 หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการโรงงานตาม (๒) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวม
จังหวัดลําพูน ในขอ ๗ ที่ดินประเภทชุมชน ซึ่งกําหนดหามใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือกิจการโรงงานตาม (๒) ไดแก โรงงานลําดับที ่๒๒ เกี่ยวกับสิ่งทอดายหรือเสนใย  

 



- 223 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 โรงงานลําดับที่ ๒๔ เกี่ยวกับการถักผา ผาลูกไมหรือเครื่องนุงหม ดวยโรงงานลําดับที่ 
๕๔ เกี่ยวกับผลิตแกวเสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว และโรงงานลําดับที่ ๑๐๑
เกี่ยวกับโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ซึ่งมีผลกระทบกับกิจการของบริษัทฯ 
และกิจการโรงงานท่ีตั้งในสวนอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิมและ/หรือผูประกอบการรายใหม 
เนื่องจากกิจการโรงงานตองมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายโรงงานตามสภาวะการตลาด
หรือทางเศรษฐกิจของทองถิ่นน้ัน ๆ ซึ่งหากบังคับใชตามประกาศน้ีอาจจะทําให
โรงงานตาง ๆ ที่ประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิมไมสามารถขยาย 
หรือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
ลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดลําพูน 

เรื่องที่  ๕ ขอยกเลิกขอกําหนดในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ซึ่งหามใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม (๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๙) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุดหรืออาคารชุด 
(๑๒) คลังสินคา 
(๑๗) สนามกอลฟและสนามไดร 
ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท กัซซัน มารีนา กอลฟคลับ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท กัซซัน มารีนา กอลฟคลับ ได

เปดเปนธุรกิจดานสนามกอลฟ คลับเฮาท โรงแรม และอสังหาริมทรัพยกวา ๑0 ป 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔7 และถือครองท่ีดินในนามบริษัทกวา ๑0 ป และปจจุบันที่ดิน
ประเมินไรละ 800,000 บาท แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหธุรกิจสนามกอลฟเปนไปดวยความลําบาก รายรับ 
ไมเพียงพอและทางบริษัทตองเล้ียงดูพนักงาน ซึ่งสวนใหญเปนชาวบานละแวก
ชุมชนบานธิ และมะเขือแจกวา 5๐๐ ชีวิต เม่ือธุรกิจลงทุนกวา ๒,๐๐๐ ลานบาท 
และรายไดไมเพียงพอ จึงทําใหทางบริษัทฯ ตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดและขณะนี้
ไดมีผูรวมทุนกลุมคนไทยเขามารวมทุนชวยเหลือและตองการที่จะพัฒนาที่ดินรอบ ๆ 
สนามกอลฟเปนอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาและที่อยูอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ขอหาม (๔) (๖) (๗) (๙)
(๑๐) (๑๒) และ (๑๗) ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
ลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดลําพูน 

เรื่องที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๔.๕ หามใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
(๒) การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
(๔) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพักหรืออาคารอยูอาศัยรวม 
ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท กัซซัน ขุนตาน กอลฟ แอนด  

รีสอรท จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท กัซซัน ขุนตานกอลฟรีสอรท 

ไดเปดเปนธุรกิจดานสนามกอลฟ คลับเฮาท โรงแรม และอสังหาริมทรัพยกวา ๑๑ ป 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ และถือครองท่ีดินในนามบริษัทกวา ๑๑ป แตเนื่องจาก 
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําใหธุรกิจสนามกอลฟเปนไป
ดวยความลําบาก รายรับไมเพียงพอ และทางบริษัทตองเล้ียงดูพนักงานซึ่งสวนใหญ 
เปนชาวบานในอําเภอแมทากวา ๔๐๐ ชีวิต เมื่อธุรกิจลงทุนกวา ๒,๐๐๐ ลานบาท 
และรายไดไมเพียงพอจึงทําใหทางบริษัทฯ ตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดและตองการท่ีจะ
พัฒนาที่ดินรอบ ๆ  สนามกอลฟเปนที่จัดสรรเพ่ือที่อยูอาศัยสรางอาคารเพ่ือการอยูอาศัย 
จึงขอคัดคานใหทางภาครัฐชวยแกไขและยกเลิกขอกําหนดตามรายละเอียด
ดังกลาวขางตน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 
 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๔.๕ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดลําพูนกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดลําพูน 

 

41. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร 
ผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๘,๖๐๗ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๕,๓๗๙,๖๘๗ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารองตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ ฉบับ ๒ ราย ๒ เร่ือง 
และคํารองดานอ่ืน จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เร่ือง ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร เม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการ
และผังเมือง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑ - ๒ กันยายน 2558 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 2 เรื่อง)  
เรื่องที่  ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕, ๓.๑๖ และ ๓.๒๓ เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข  
1. บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ และ ๓.๑๖ ปจจุบันที่ดินดังกลาว บริษัทฯ  

ใชประโยชนเปนพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา  
2. บริเวณหมายเลข ๓.๒๓ ปจจุบันที่ดินดังกลาว บริษัทฯ ไดใช

ประโยชนกอสรางเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทราย และโรงไฟฟาชีวมวล 
3. ในอนาคตมีแผนจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนนิคมอุตสาหกรรม กอสราง 

เปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลทราย โรงไฟฟาชีวมวลและอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง อาทิ โรงงานผลิตปุยอินทรีย โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานไบโอพลาสติก 
โรงงาน Poly Lactic Acid และอ่ืน  ๆที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกบัมลภาวะในทองถิ่นนั้น  ๆ
โดยใชวัตถุดิบหลัก (ออย) ของเกษตรกร อันเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร 
และจังหวัดขางเคียง ชวยใหการขนสงใหเกษตรกรนําออยสงเขาโรงงานโดยสะดวก 
ประหยัดเวลา อันจะกอใหเกิดผลดีกับทองถิ่นทําใหประชากร ในทองถิ่นมีรายไดดี 
ที่มั่นคงและยั่งยืนมีการสรางงานเพ่ิมขึ้น สงผลใหประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงิน
สะพัด ในทองถิ่นเพ่ิมขึ้นนําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน อันจะเปนผลดี 
ตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมถึงมีการชําระภาษีตาง ๆ ใหกับภาครัฐ  

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.1 
หนา 10 - 15 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๕, ๓.๑๖ และ ๓.๒๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕, ๓.๑๖ 
และ ๓.๒๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๕ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข  
1. พ้ืนที่ขอแกไข ปจจุบันมีประชาชนอยูอยางหนาแนนและในอนาคต 

ตองมีการขยายตัวของชุมชนดังกลาว 
2. พ้ืนที่ที่ขอแกไข ประชาชนไดอยูอาศัยกันมาหลายชั่วอายุคน และเปนเขตปา

เส่ือมโทรม 
ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังทอง 

(โดยนายสุบรรณ อันทะสา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทอง) 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๕ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๕ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหชะลอการประกาศใชผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร 
ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก เครือขายองคกรชุมชนจังหวัด

กําแพงเพชร (โดยนายบุญจันทร วินไธสงค ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล
จังหวัดกําแพงเพชร) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข การจัดทําผังเมืองประชาชนยังไมมีการรับรู 
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง ท้ังประโยชนและผลกระทบที่ประชาชน 
จะไดรับ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชรได
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลําดับ และไดมี 
การประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียตรวจดูรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําแพงเพชร และรวมแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางผังเมืองรวมจังหวัด
กําแพงเพชรอยางท่ัวถึงท้ัง ๑๑ อําเภอ  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
กําแพงเพชร ตามกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป เนื่องจาก
การดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร 
ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาโดยลําดับและไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชน
และผูมีสวนไดเสียตรวจดูรางผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชร
และรวมแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับรางผังเมืองรวมจังหวัด
กําแพงเพชรอยางทั่วถึงทั้ง ๑๑ อําเภอ 

 

42. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 3,348,755 ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 3 เรื่อง 4 ราย  
4 ฉบับ และดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 2 เรื่อง 3 ราย 2 ฉบับ ไดนําคํารอง
เสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑ - ๒ กันยายน 2558 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 2 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สี เขียว) บริ เวณหมายเลข ๓.๑๔ บางสวน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง)  

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.2 
หนา 15 - 21 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทางบริษัทฯ มีแนวโนมที่จะดําเนินการธุรกิจ 
เปนนิคมอุตสาหกรรม ตามประเภทโรงงานลําดับที่ 2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ลําดับที่ 4 โรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา เชน การทําผลิตภัณฑจากไขเพ่ือใชประกอบ 
เปนอาหาร ลําดับที่ 6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ลําดับที่ 8 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใด 
อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ลําดับที่ 9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือ 
หัวพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ลําดับที่ 10 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
อาหารจากแปง ลําดับที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซ่ึงทําจากออย บีช 
หญาหวาน หรือพืชอ่ืนที่ใหความหวาน ลําดับที่ 12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา 
กาแฟ โกโก ช็อกโกแลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ลําดับที่ 13 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ลําดับที่ 20 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ลําดับที่ 35 
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา 
ซึ่งจะตองอยูในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เทานั้น 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ยันฮี โฮลด้ิง พาวเวอร 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากประเภทโรงงานอุตสาหกรรมตามที่ผู รองมีแนวโนม 
ที่จะดําเนินการนั้น ไมไดเปนขอหามตามผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับปด
ประกาศ 90 วัน) สามารถดําเนินการไดในการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในอาคารที่ไมใชอาคารสูง อาคารขนาดใหญ และการจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม และหากในภายหลังไดมีการจัดตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือสวน
อุตสาหกรรม ก็สามารถย่ืนขอแกไขการใชประโยชนที่ดินได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๔ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.10 บางสวน เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 2 ราย ไดแก ๑. บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน 
อินเตอรเนชั่นแนล และ ๒. หางหุนสวนจํากัด เจียมพัฒนาพลังงาน (โดยนายณัฐภัทร
พุทธสุวรรณ) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ทําเปนโรงงานและโกดัง 
เก็บสินคาอยูแลว และมีโครงการที่จะทําเปนโรงผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 3.10 บางสวน ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด แตใหสามารถ
ดําเนินการไดในบัญชีโรงงานลําดับที่ ๘๙ และสามารถดําเนินการไดในการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในอาคารที่ไมใชอาคารสูง อาคารขนาดใหญ และอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ ในโรงงานลําดับที่ ๘๘ เฉพาะในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ผูรองยื่นคํารองมา  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินในบริเวณหมายเลข 
๓.๑๐ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเง่ือนไข
ใหแกไขขอกําหนดใหสามารถดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๘๙
และสามารถดําเนินการไดในการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ
อ่ืนในอาคารท่ีไมใชอาคารสูง อาคารขนาดใหญ และอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ เฉพาะในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ผูรองย่ืนคํารองมา
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอแกไขและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข 1.11 ขอยกเลิกขอหาม ขอ 7 (5) เลี้ยงมา 
โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ หาน เปด ไก  งู  จระเข  หรือสัตวป า 
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา 

ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ 2 ราย ไดแก 1. นางสุดใจ สุดโต 2. นายสรวง  
หงสเวียงจันทร (รับมอบอํานาจจาก นางสมาน หงสเวียงจันทร) 

เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันผูรองประกอบอาชีพเลี้ยงเปด หากผังเมืองรวม
บังคับใชจะทําใหไมสามารถประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข 
๑.๑๑ โดยใหคงขอหาม ขอ ๗ (๕) เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ หาน เปด ไก 
งู จระเข หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือการคา  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๑ ขอหาม ขอ ๗ (๕) 
เลี้ยงมา โค กระบือ สุกร สุนัข แพะ แกะ หาน เปด ไก งู จระเข 
หรือสัตวปา ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
เพื่อการคา ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่องท่ี ๒ ขอแกไขและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข 1.10 ขอยกเลิกขอหาม ขอ 7 (1) โรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุ มครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นางนฤมล อัศวลาภนิรันดร 
เหตุผลในการขอแกไข ผูรองไดเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่บริเวณนี้ ดวยความที่พ้ืนที่ดังกลาว
มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและเหมาะสม จนถือไดวาเปนจุดยุทธศาสตรทางบกท่ีสําคัญ
เห็นไดจากสภาพปจจุบันที่มีผูประกอบกิจการจํานวนมากไดเลือกดําเนินธุรกิจอยูใน
พ้ืนที่นี้และจากจุดเดนในเรื่องทําเลท่ีตั้งนี้เอง ท่ีชวยดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
ทั้งในและตางประเทศ ใหเขามาลงทุนและชวยสงเสริมความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 
ซึ่งนอกจากจะสงผลดีตอภาพรวมของประเทศแลว ยังเปนการสรางรายไดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนหรือทองถิ่นใหดียิ่งขึ้นอีกดวย ดังนั้น 
ทางบริษัทจึงมีความตองการอยางสูงที่จะทําใหที่ดินบริเวณนี้ไดรับการพัฒนาจนถึง
ขีดสุด แตการท่ีขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรีฉบับนี้ออกมาโดยมี 
ขอหามมิใหประกอบกิจการโรงงานกวา ๑๑ ประเภท และในจํานวนหลายประเภทนั้น 
ก็ไมใชประเภทโรงงานที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือชุมชนแตอยางใด
ทําใหโอกาสในการประกอบกิจการโรงงานถูกจํากัดลงอยางไมสอดคลองกับความเปน
จริ งและยั ง เป นการลดมู ลค าของที่ ดิ นในบริ เวณนี้ ลงไปอีกด วย ดั งนั้ น 
จึงมีความประสงคที่จะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาแกไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินใหสามารถประกอบกิจการโรงงานไดเพ่ิมมากขึ้น ตามแนบทาย
ประเภทโรงงานที่นําสงมาดวยน้ี เพ่ือใชประกอบการพิจารณาใหประเภทโรงงานเหลานี้
ไดรับอนุญาตใหสามารถประกอบกิจการไดในพ้ืนที่หมายเลข 3.12 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข 
๑.๑๐ ขอหาม ขอ ๗ (๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ในบริเวณหมายเลข ๑.๑๐ ขอหาม ขอ ๗ 
(๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข 3.11 ขอยกเลิกขอหามขอ 9 (1) โรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัย 
ในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 เวนแตโรงงานลําดับที่ 91 (2) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ธนะมลกรุป ดีเวลอปเมนท 
จํากัด (โดย นายฤกษชวิษฐ อัศวลาภนิรันดร) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้ ทางบริษัทฯ ไดใชประโยชน
สําหรับประกอบกิจการเก่ียวกับคลังสินคา มาเปนเวลานานกวา 20 ป ซึ่งในสวน 
ของผลกระทบที่ทางบริษัทไดรับจากขอกําหนดผังเมืองรวมสุพรรณบุรีหลัก ๆ คือ
ในดานกิจการใหเชาคลังสินคา บริษัทในฐานะท่ีเปนผูนําการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ 
มาเปนเวลานาน จึงมองเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่บริเวณนี้ ดวยความที่พ้ืนที่ดังกลาว 
มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและเหมาะสม จนถือไดวาเปนจุดยุทธศาสตรทางบก 
ที่สําคัญ เห็นไดจากสภาพปจจุบันที่มีผูประกอบกิจการจํานวนมากไดเลือกดําเนิน
ธุรกิจอยูในพ้ืนที่นี้ และจากจุดเดนในเร่ืองทําเลที่ตั้งนี้เองที่ดึงดูดความสนใจ 
ของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศใหเขามาลงทุนและชวยสงเสริมความเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ ซ่ึงนอกจากจะสงผลดีตอภาพรวมของประเทศแลว ยังเปนการสราง
รายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนหรือทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น
อีกดวย ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีความตองการอยางสูงที่จะทําใหที่ดินบริเวณนี้ไดรับ
การพัฒนาจนถึงขีดสุด ดังนี้ เม่ือในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินมีการหาม
ประกอบกิจการโรงงานมากกวา ๑๑ ประเภท ซึ่งก็กลายเปนขอจํากัดในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และมีผลกระทบตอศักยภาพของการเปนพื้นที่ ซึ่งมีความพรอม 
ที่จะใชเปนศูนยรวมกลุมธุรกิจและเปนแหลงพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติ 
ทางบริษัทจึงใครขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาประเภทโรงงานตาง ๆ 
ตามเอกสาร ท่ีไดแนบทายมาเพ่ิมเติมนี้ เพ่ือใหมีการแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ในที่ดินตอไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ขอหาม ขอ ๙ (๑) โรงงานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๑ 
ขอหาม ขอ ๙ (๑) โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

43. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 
ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๒,๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๑,๕๔๘,๗๕๐ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู 
และย่ืนคํารอง ต้ังแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนด
มีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒๐๕ ฉบับ ๔๙๘ ราย ๓ เรื่อง และคํารอง
ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอกําหนด จํานวน ๓ ฉบับ ๗๔ ราย ๓ เร่ือง ไดนําคํารองเสนอ 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล เมื่อวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) แบงเปน ๓ พ้ืนที ่
พ้ืนที่คํารองบริเวณท่ี ๑  บริเวณหมายเลข ๒.๒ บางสวน 
พ้ืนที่คํารองบริเวณท่ี ๒ บริเวณหมายเลข 2.5  หมายเลข 2.6 หมายเลข 

๒.๗ บางสวน ขนานทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖ ขางละ ๑,๐๐๐ เมตร 
พ้ืนที่คํารองบริเวณท่ี ๓ บริเวณหมายเลข ๒.๑๐   
ผูรอง จํานวน ๔๙ ฉบับ ๑๒๗ ราย ไดแก 
ผูรองพ้ืนที่คํารองบริเวณที่ ๑ ประชาชนหมูที่ ๕ ตําบลปากน้ํา รวม ๙๘ ราย 
ผูรองพ้ืนที่คํารองบริเวณที่ ๒ นายกิติศักดิ์  ชูแสง และผูรองอ่ืนรวม ๑๕ ราย 

และนายอนันต มารามาศ และผูรองอ่ืน รวม ๑๒ ราย   
ผูรองพ้ืนที่คํารองบริเวณที่ ๓ นายนฤนนท ฮะยีบิลัง และนายสะอาด 

หลังยาหนาย 

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระที่ 4.1.3 
หนา 21 - 28 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข 
พ้ืนที่คํารองบริเวณที่ ๑ บริเวณหมายเลข ๒.๒ บางสวน พ้ืนที่หมูที่ ๕ ตําบล

ปากน้ํา อําเภอละงู ปจจุบันเปนที่อยูอาศัยของประชาชน 
พ้ืนที่คํารองบริเวณที่ ๒ บริเวณหมายเลข  2.5 หมายเลข 2.6 และหมายเลข 

2.7 บางสวน ซึ่งอยูในเขตการปกครองตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมืองสตูล ตําบลทาแพ 
ตําบลทาเรือ ตําบลสาคร และตําบลแป - ระ อําเภอทาแพ มีเสนทางคมนาคมสายหลัก 
คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 416 มีการขยายตัวของการใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัย
และพาณิชยกรรม 

พ้ืนที่คํารองบริเวณที่ ๓ บริเวณหมายเลข 2.10 ตําบลตันหยงโป อําเภอเมืองสตูล 
เปนที่ตั้งของสถานท่ีทองเที่ยว ไดแก หาดทรายยาว สันหลังมังกร ปจจุบันมีการขยายตัว
ของชุมชนเพื่อรองรับการทองเท่ียว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มมีตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗ 
และ ๒.๑๐ ไวตามร างผั งเมืองรวมจั งหวัดสตู ล ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ ๒ ราย ไดแก  ๑. นายฮาหมัด อิสระพงศ 
๒. นายยาอกูบ สูหา 

เหตุผลในการขอแกไข บริเวณหมายเลข 4.1๔ บางสวน ไดแก บริเวณตําบล 
วังประจัน อําเภอควนโดน และตําบลเกตรี อําเภอเมืองสตูล พ้ืนที่บริเวณดังกลาว 
เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม ปจจุบันใชประโยชนที่ดิน เพ่ือการอยูอาศัยเปนชุมชนวิถีเกษตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณคํารองตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ 
ปาหัวกะหมิง ปากุปง ปาปุโลต และปาควนบอน้ํา 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๔ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษา
สภาพปาชายเลน (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแกไข บริเวณหมายเลข 5.1 บางสวน ในเขตพ้ืนที่ 
หมูที่ ๒ หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ และหมูที่ ๗ ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู มีชุมชนอาศัยอยู
หนาแนนมีอาคารพักอาศัย พักอาศัยกึ่งพาณิชย อาคารพาณิชยกรรม มีทาเรือ 
เพ่ือการทองเท่ียว และทาเรือประมงท่ีสรางรายไดใหกับจังหวัดสตูล 

ผูรอง จํานวน ๑๕๔ ฉบับ ๓๖๙ ราย ไดแก ประชาชนหมูที่ ๒ หมูที่ ๔  
หมูที่ ๕ และหมูท่ี ๗ ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากบริเวณคํารองเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาเลนจังหวัดสตูล 
ตอนท่ี ๑ ซ่ึงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษาสภาพ 
ปาชายเลน (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา) วรรคสอง ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชน 
เปนเจ าของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ให ใชประโยชนที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมการอยูอาศัย การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กําหนด 
ดังตอไปน้ี 

๑. จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
๒. การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
๓. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทสงวนไว 
เพื่อรักษาสภาพปาชายเลน (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา) 
บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเพ่ิมขอหามโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชุมชน 

(สีชมพู) โดยจัดทําตารางบัญชีทายขอกําหนด  
ผูรอง 1 ฉบับ 31 ราย ไดแก นายสมบูรณ คําแหง และผูรองอ่ืนรวม 31 ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่ชุมชนมีเอกลักษณ 

เปนชุมชนเกษตร ชุมชนประมง และชุมชนทองเท่ียว จึงไมควรกําหนดการใชที่ดิน
แบบผสมท่ีใหมีโรงงานที่กระจายในเขตพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งจะทําใหมีปญหา กอเหตุ
เดือดรอน รําคาญ สุขลักษณะ และความปลอดภัยของชุมชน และเปนปญหา 
ตอการควบคุมการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนั้น เห็นควรอนุญาตโรงงานจําพวกท่ี 1  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เทานั้น 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กํากับไวเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการโรงงานเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปองกันความเดือดรอน 
รําคาญ และอันตรายตามระดับความรุนแรงท่ีมีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานอุตสาหกรรม 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ 
ถึงบริเวณหมายเลข ๑.๙ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

เรื่องที่ ๒ 
1) ขอเพ่ิมขอหามโรงงานอุตสาหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) โดยจัดทําตารางบัญชีทายขอกําหนด   
2) เพิ่มขอหาม“กิจการทาเรือน้ําลึก” 
3) เพิ่มขอความ“การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” 
4) ใหตัดขอความ“เวนแตเปนการประกอบกิจการที่มีที่วางไมนอยกวา 

รอยละสี่สิบของแปลงท่ีดินที่ขออนุญาต” 
ขอ (๖) จัดสรรท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม เวนแตเปนการประกอบกิจการ 

ที่มีท่ีวางไมนอยกวารอยละสี่สิบของแปลงท่ีดินที่ขออนุญาต ใหตัดขอความ 
ขอ (๗) จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม เวนแตเปนการประกอบ

กิจการท่ีมีท่ีวาง ไมนอยกวารอยละสี่สิบของแปลงท่ีดินที่ขออนุญาต   
ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ 43 ราย ไดแก  
๑. นายสมบูรณ คําแหง และผูรองอ่ืนรวม ๓๑ ราย   
๒. นายอนันต มารามาศ และผูรองอ่ืนรวม ๑๒ ราย   
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม เปนฐาน

ทรัพยากรที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล ซึ่งเปนจังหวัด 
ที่มีความสําคัญดานการเกษตร การทองเที่ยว การประมง จึงไมควรกําหนดการใช
ที่ดินที่ใหมีโรงงานที่กระจายในพ้ืนที่เกษตร โรงงานที่เพ่ิมเปนขอหามน้ี จัดเปน
กิจกรรมที่ขัดกับการใชประโยชนทางการเกษตร ซ่ึงจะเปนผลกระทบตอมลพิษ
และส่ิงแวดลอม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตร (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

เรื่องที่ ๓ เพ่ิมขอหาม“กิจการทาเรือน้ําลึก” ในขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทสงวนไว
เพ่ือรักษาสภาพปาชายเลน (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ 3๑ ราย ไดแก นายสมบูรณ คําแหง และผูรองอ่ืน
รวม ๓๑ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดมีการเตรียมพ้ืนที่ไวสรางสถานที่เก็บ
รักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานท่ีเก็บน้ํามันประเภทไวไฟนอย 
(ดีเซล) เพ่ือไวใชในกิจการ (ไมใชเพื่อจําหนาย) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากบริเวณคํารองเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษาสภาพปาชายเลน (สีเขียวออน
มีเสนทแยงสีเทา) ซึ่งขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทสงวนไวเพ่ือรักษา
สภาพปาชายเลน (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีเทา) วรรคสอง ที่ดินประเภทน้ี 
ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม การอยูอาศัย การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดิน เพ่ือกิจการตามที่กําหนด 
ดังตอไปน้ี 

๑. จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
๒. การอยูอาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
๓. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) และท่ีดิน
ประเภทสงวนไวเพื่อรักษาสภาพปาชายเลน (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีเทา) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสตูล ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 

 



- 237 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

44. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ 19,483 ตารางกิโลเมตร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารอง 
ดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน 960 ฉบับ 4,261 ราย 12 เรื่อง ไดนําคํารอง
เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กันยายน 2558      

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 12 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๒๖ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของบริษัท โรงงาน

น้ําตาลทามะกา จํากัด มีพ้ืนที่ ๒๑๓ ไร ๗๘ งาน ๒,๖๗๗ ตารางวา เปนโรงงานลําดับที่
๑๑ (๓) จึงขอแกไขจากพ้ืนที่ประเภทชุมชน (สีชมพู) เปนประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากขอกําหนดในที่ดินประเภทชุมชนไมไดหามประกอบ
กิจการโรงงานลําดับที่ ๑๑ (๓) จึงสามารถประกอบกิจการและขยายกิจการได ดังนั้น 
จึงไมจําเปนตองเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๖ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ในประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย 
จํากัด (สาขาทาไม) 

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.4 
หนา 29 - 40 
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 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของบริษัท โรงงาน
น้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด (สาขาทาไม) ตําบลทาไม อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
มีพ้ืนที่ ๑๙๙ ไร ๗๔ ตารางวา เปนอุตสาหกรรมประเภทผลิตและซอมเครื่องจักร 
จึงขอแกไขจากพ้ืนที่ประเภทชุมชน (สีชมพู) เปนประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) เพ่ือใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากขอกําหนดในที่ดินประเภทชุมชนไมไดหามประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมประเภทผลิต และซอมเคร่ืองจักร จึงสามารถประกอบกิจการได 
ดังนั้น จึงไมจําเปนตองเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๖ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องท่ี ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ในประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท บอพลอยฟูด อินดัสทรี  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของโรงงาน บริษัท  

บอพลอยฟูด - อินดัสทรี จํากัด มาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน โรงงานลําดับที่ 
๘ (๑) มีพ้ืนที่ ๑๒๓ ไร ๖ ตารางวา จึงขอใหแกไขเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือใหสอดคลองกับการใช
ประโยชนที่ดินในปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากขอกําหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว)ไมไดหามประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘ (๑) จึงสามารถประกอบ
กิจการและขยายกิจการได ดังนั้น จึงไมจําเปนตองเปลี่ยนเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผัง เ มือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
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 เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 3 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด 
(สาขาบอพลอย) ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทในเครือ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของโรงงาน บริษัท 
โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด (สาขาบอพลอย) และบริษัทในเครือ มีพ้ืนที่ 
๒,๖๑๖ ไร ๔๐ ตารางวา จึงขอใหแกไขเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เปนประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการผลิต
กาซชีวภาพซ่ึงเปนโรงงานลําดับที่ 89 ได 

โดยบริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด (สาขาบอพลอย) และบริษัท 
ในเครือ ดังนี้ 

๑. บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี (๑,๙๗๒ – ๐ - ๖.๗) เปนโรงงานผลิตน้ําตาลทราย เปนโรงงาน 
ลําดับที่ ๑๑ (๓) และ ๑๑ (๔) 

๒. บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี (๒๑๓ – ๑ - ๓.๑) เปนโรงงานผลิต สงหรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา เปนโรงงาน ลําดับที่ ๘๘ 

๓. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด ตําบลหลุมรัง อําเภอบอพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี (๔๓๐ – ๓ - ๓๐.๗๐) เปนโรงงานผลิตเอทานอล ปุย กาซชีวภาพ  
เปนโรงงาน ลําดับที่ ๑๗, ๔๓ (๑), ๘๙ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากขอกําหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) ไมไดหามประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 11 (3) ลําดับที่ 11 (4) ลําดับ
ที่ 88 ลําดับที่ 17, 43 (1) แตโรงงานลําดับที่ 89 ซ่ึงขอกําหนดหามดําเนินการ 
เห็นควรใหปรับแกขอกําหนดโดยยกเวนโรงงานลําดับที่ 89 ใหสามารถดําเนินการได 
เฉพาะในพ้ืนที่ของบริษัทฯ ผูรองเทานั้น 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี โดยยกเวน
โรงงานลําดับที่ 89 ใหสามารถดําเนินการไดเฉพาะในพื้นที่ 
ของบริษัทฯ ผูรองเทานั้น ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๕ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๕ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท สิมะพิชัย จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งของโครงการสวน

สบายคันทรี่โฮม ของบริษัทในเครือ บริษัท ไทยธุรกิจที่ดิน จํากัด มีวัตถุประสงค 
เพ่ือเปนที่ พักอาศัย บานหลังที่สองของคนเมือง โดยไดจัดสาธารณูปโภค 
และสันทนาการตาง ๆ ทั้งระบบประปา ไฟฟา ถนนในโครงการ แหลงน้ํา สโมสร สนาม
เด็กเลน สนามฟุตบอล สนามฝกข่ีมา สนามฝกซอมกอลฟเล็ก สวนเกษตรผสมผสาน 
เพาะพันธุไม สวนสมุนไพร โดยบริษัท ไทยธุรกิจ จํากัด ไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสืออนุญาตทําการคาที่ดิน ฉบับที่ ๖/๒๕๓๖  

ในอนาคตมีแผนงานขยายกิจการเพ่ิมเติมเปนการประกอบการอุตสาหกรรม
บริการ (ตามเง่ือนไขของนิคมอุตสาหกรรม) โดยมีหลักการออกแบบเปนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปจจุบันอยูในขั้นเตรียมการยื่นขออนุญาตจัดแปลงโครงการ
สวนสบายเปนนิคมอุตสาหกรรมบริการ จากการนิคมแหงประเทศไทย มีพ้ืนที่
โครงการ ๑,๙๒๖ ไร ๓ งาน ๘๑ ตารางวา ดังนั้น จึงขอเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือใหสามารถดําเนินการประกอบอุตสาหกรรมบริการได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากผูรองไดขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินทั้งโครงการสวนสบายคันทร่ีโฮม 
ซึ่งมีผูอ่ืนถือกรรมสิทธิ์อยูในโครงการโดยใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยอยูจํานวนมาก 
ดังนั้น ถือไดวาเปนการรองเกินสิทธิ์ของตนเอง ท่ีควรจะรองเฉพาะพ้ืนที่ที่จะไปใช
ประโยชนเปนอุตสาหกรรมบริการเทานั้น 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๕ 
ไว ตามร าง ผั ง เ มื องรวมจั งหวั ดกาญจนบุ รี  ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ บางสวน และพ้ืนที่ตอเนื่อง คือ ที่หวงหาม 
ของทางราชการทหาร (สีขาว) บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดินใน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปน ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๒. ประเภทหวงหามของทางราชการทหาร (สีขาว) เปน ที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) และเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน 3 ฉบับ 1,360 ราย ไดแก นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลหลุมรัง และพวก 

เหตุผลในการขอแกไข 
1. เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวมี 3 บริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยูหนาแนน 

(มีพ้ืนที่ประมาณ 2,969 ไร มีประชากรประมาณ 6,342 คน มีความหนาแนน 
2.13 คน/ไร )  จึ งขอใหแก ไขพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เปนประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยปจจุบันในพ้ืนที่มีการอยูอาศัยหนาแนนมีอาคาร
พาณิชยกรรม พ้ืนที่ เกษตรกรรม โรงเรียนหลุมรัง วัดหลุมรัง สถาบันราชการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงสมควรใหเปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
เพ่ือสามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนของอําเภอบอพลอย 
และอําเภอหนองปรือ ไดในอนาคต 

๒. ปจจุบันในพ้ืนที่สีขาว มีการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยพาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม เชน ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ขาวโพด ฯลฯ วัด โรงเรียน สถาบันราชการ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแหลงทองเที่ยว จึงขอเปล่ียนเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง 
ขอที่ 1 ที่ขอเปลี่ยนประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู)  

มติที่ประชุม ยกคํารองทั้ง ๒ ประเด็น โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๓ และพ้ืนที่หวงหามของทางราชการทหาร 
(สีขาว) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายกเทศมนตรีตําบลสหกรณนิคม 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนอยูอาศัยและประกอบ

อาชีพตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน คาขาย ที่พักอาศัยและในอนาคตจะมีการขยายตัว
มากขึ้น จึงขอแกไขพ้ืนที่เปนประเภทชุมชนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากบริเวณท่ีขอเปลี่ยนแปลงอยู ในเขตปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงวน
และคุมครอง ดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆ
และใหเปนสมบัติของชาติตอไป และกรณีที่มีเอกชนเปนเจาของหรือผูครองครอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 โดยชอบดวยกฎหมายในบริเวณนี้ก็สามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การอยูอาศัย 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และพาณิชยกรรมที่ไมใชอาคารขนาดใหญไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องที่ ๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 3 ฉบับ 664 ราย ไดแก นายคําแสง มีทา และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันเปนที่อยูอาศัย และที่ทํากิน เชน 

ไรมันสําปะหลัง ปลูกฝาย ขาวโพด งา ทําขาวไร สวนผลไม สวนยางพารา และเปนพ้ืนที่
ที่กรมปาไมไดอนุญาตใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแลว เพ่ือกันพ้ืนที่ 
ใหราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ โดยพ้ืนที่ดังกลาว 
การไฟฟาฝายผลิตฯ ไดจัดสรรชดเชยใหกับราษฎรที่ถูกน้ําทวม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ 
รวม ๖ หมูบาน สวนอีก ๒ หมูบาน เปนหมูบานที่ราษฎรไดเขามาทํากินกอนประกาศ
ปาสงวนแหงชาติปจจุบัน จึงขอแกไขเพ่ือใหรองรับการขยายตัวของชุมชน 
และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มมีตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องที่ ๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 350 ฉบับ 350 ราย ไดแก นายสุจินต ใครหอม และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งชุมชนเดิมและ 

เปนพื้นที่ทําเกษตรกรรม ซึ่งอยูมากอนประกาศปาสงวนแหงชาติปาวังใหญ - แมน้ํา
นอย พ.ศ. ๒๕๑๒ มีพ้ืนที่กันออกจากเขตปาฯ ๑,๖๒๐ ไร ปจจุบันมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องมีสถานที่ราชการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ที่ทําการองคการบริหาร 
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ลําดับที ่ เรื่อง / มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 สวนตําบล โรงเรียนและปาชุมชน รวมที่ดินใชประโยชน ๑๐,๕๖๒.๘๑๑ ไร 
และกําลังมีการดําเนินงานกันเขตออกเพ่ือเปนพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
อีกดวย จึงขอแกไขเพ่ือใหรองรับการขยายตัวของชุมชนและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากบริเวณที่ขอเปล่ียนแปลงอยูในเขตปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือสงวนและคุ มครองดูแลรักษา หรือบํ ารุงป าไม  สัตวป า ตนน้ํ า  ลํ าธาร 
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และใหเปนสมบัติของชาติตอไป และกรณีที่มีเอกชน
เปนเจาของหรือผูครองครองโดยชอบดวยกฎหมายในบริเวณน้ีก็สามารถใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมการอยูอาศัย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และพาณิชยกรรม 
ที่ไมใชอาคารขนาดใหญไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริ เวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
กาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องที่ ๑๐ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 131 ฉบับ 357 ราย ไดแก นายทองมา บุญประเสริฐ และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ตั้งชุมชนและเปนพ้ืนที่

ทําการเกษตร จึงขอแกไขเพ่ือใหรองรับการขยายตัวของชุมชนและสอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง
เนื่องจากบริเวณที่ขอเปล่ียนแปลงอยูในเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงวน
และคุมครอง ดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
 ๆและใหเปนสมบัติของชาติตอไป และกรณีที่มีเอกชนเปนเจาของหรือผูครองครอง

โดยชอบดวยกฎหมายในบริเวณนี้ก็สามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การอยูอาศัย 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และพาณิชยกรรมที่ไมใชอาคารขนาดใหญไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทอนุรักษปาไม  (สี เขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริเวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องท่ี ๑๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ บางสวน เปนการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 423 ฉบับ 423 ราย ไดแก นายพันงาม สอาดชื่น และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวมีประชาชนอยูหนาแนน 

เปนพ้ืนที่ทําไรถาวรจึงขอใหแกไขเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง
เนื่องจากบริเวณที่ขอเปล่ียนแปลงอยูในเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงวน
และคุ มครองดู แลรั กษา  ห รือบํ า รุ งป า ไม  สั ตว ป า  ต นน้ํ า ลํ า ธ าร  และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และใหเปนสมบัติของชาติตอไป และกรณีที่มีเอกชนเปน
เจาของหรือผูครองครองโดยชอบดวยกฎหมายในบริเวณนี้ก็สามารถใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมการอยูอาศัย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และพาณิชยกรรม 
ที่ไมใชอาคารขนาดใหญไดอยูแลว 

ที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริ เวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
กาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่องที่ ๑๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๕.๑ บางสวน เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวมีประชาชนอยูหนาแนน 
เปนพ้ืนที่ทําไรถาวร จึงขอใหแกไขเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

ผูรอง จํานวน 41 ฉบับ 1,101 ราย ไดแก นายอาทิตย จันทรมูล และพวก 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากบริเวณที่ขอเปล่ียนแปลงอยูในเขตปาไม  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงวนและคุมครอง ดูแลรักษา หรือบํารุงปาไม สัตวปา ตนน้ํา ลําธาร  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และใหเปนสมบัติของชาติตอไป และกรณีที่มีเอกชน
เปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายในบริเวณนี้  ก็สามารถใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม การอยูอาศัย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และพาณิชยกรรม
ที่ไมใชอาคารขนาดใหญไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
บริ เวณหมายเลข ๕.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
กาญจนบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

45. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังโดยกรมโยธาธิการ

และผังเมืองมีเนื้อที่ประมาณ ๘,๖๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๓๗๙,๖๘๗ ไร 
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารอง 
ดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๔๒ ฉบับ ๑๗๔ ราย ๔ เรื่อง และคํารองดานขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓๕ ฉบับ ๑๗ ราย ๖ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการ
และผังเมือง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ เม่ือวันที่ ๑ - ๒ กันยายน 2558 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 4 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ หรือ บางสวน จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
๑) ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) เปน การใชเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
๒) ขอปรับลดเสนขนานจากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับแนวเขตปาสงวน

แหงชาติ ปาหนองหญาปลอง และเสนขนานจากระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาหนองหญาปลอง เปนเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร (ท้ังบริเวณ 
หรือบางสวน) 

ผูรอง ๓๙ ฉบับ ๓๒ ราย แบงเปน ๓ พ้ืนที่ ดังนี้ 
- พ้ืนที่คํารองบริเวณที่  ๑ ไดแก  นางพัชรินทร  และผู รองรายอ่ืน ๆ 

รวมจํานวน ๓๐ ราย  
- พ้ืนที่คํารองบริเวณท่ี ๒ ไดแก นายสมยศ พลาฤทธิ์ 
- พ้ืนที่คํารองบริเวณท่ี ๓ ไดแก นายอภิรัช  เพ็งพันธ 

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.5 
หนา 41 - 54 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข 
๑. นางพัชรินทร โพธิ์ศิริสุข ใหเหตุผลวา เนื่องจากพ้ืนที่คํารองมีความ

ประสงคจะทํานิคมอุตสาหกรรมประเภทประกอบ ผลิต ดัดแปลง เกี่ยวกับชิ้นสวน
รถยนต คลังสินคาและกระจายสินคา ดวยเหตุวาที่ดินบริเวณดังกลาวมีศักยภาพ
ดานการลงทุนอุตสาหกรรม เปนพ้ืนที่เอ้ืออํานวย เปนศูนยกลางดานโลจิสติกส 
กระจายสินคาออกไปยังตางประเทศ ที่ใชการขนสงทางรถไฟและรถยนต อีกทั้ง 
ความหนาแนนของชุมชนยังไมมากนัก ซึ่งไดผานการทําความเขาใจกับคนในพ้ืนที่
และรอบพ้ืนที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งสวนมากพรอมสนับสนุน ไมตอตาน 
นิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสรางความเจริญใหกับพ้ืนที่ 

๒. บริษัทฯ เตรียมจะขออนุญาตปลูกสรางโรงงาน เพ่ือจะขยายโรงงาน 
๓. เนื่องจากพ้ืนที่คํารองไดมีการเตรียมการไวสรางโรงงานอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเดิมเปนเขตสงเสริมอุตสาหกรรม BOI 
๔. นายสมยศ พลาฤทธิ์ ใหเหตุผลวา เนื่องจากพ้ืนที่คํารองเปนพ้ืนที่

ประกอบกิจการโรงงานอยูกอนแลว และพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า 
และสภาพดินเปนลูกรังไมเหมาะแกการเพาะปลูก อีกทั้ง เนื่องจากระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
และ ๒,๐๐๐ เมตร มากเ กินไปประกอบกับพ้ืนที่บ ริ เวณหมายเลข ๒.๑ 
(ดานตะวันออก) ก็ใชแนวเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร เทานั้น จึงเห็นควรใหใชแนวเสน
ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร เทากัน 

๕. ในสวนผูรองรายอ่ืน ๆ แจงวา พ้ืนที่คํารองปจจุบันเตรียมการกอสราง
โรงงาน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง  
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง ในบริเวณที่ 

๑ และ ๓ โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณ ๓.๑ ทั้ง ๒ ประเด็นยอย ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเ ขียว) บริเวณ ๓.๑ และระยะแนว 
เสนขนานกับแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ๑,๐๐๐ เมตร และ
ระยะแนวเสนขนานกับปาสงวนแหงชาติปาหนองหญาปลอง 
๒,๐๐๐ เมตร ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ใหนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงผังเมือง
รวมจังหวัดเพชรบุรี ในคร้ังตอไป 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางสวน) และ ๓.๖ (บางสวน) เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๙ ราย ไดแก นายสุรวุฒิ อุสาหะ และพวก 
รวมจํานวน ๙ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหเกิดการสรางงานและกอสรางโรงงาน 
ในพ้ืนที่ไดเปนการสงเสริมใหทองถิ่นมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรตาง  ๆ 
และเกิดการจางงานในตําบล 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน  คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากสภาพขอเท็จจริงในพ้ืนที่ยังไม มีทิศทางการลงทุน 
จากภาคอุตสาหกรรมท่ีชัดเจน อีกทั้ ง การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ก็สามารถสรางโรงงานอุตสาหกรรมได ตามขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๖ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผั งเมืองพิจารณาคํ าร องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๘ (บางสวน) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู)  

ผูรอง ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลตําบลบางเกา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ตําบลบางเกา ไดมีการยกฐานะ 

เปนเทศบาลตําบลบางเกา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลบางเกา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนเทศบาลตําบลบางเกา 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๘ (เทศบาลตําบลบางเกา) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที ่๔ คํารองไมตองการใหพ้ืนที่ตําบลยางน้ํากลัดใตเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง ๑ ฉบับ ๑๓๑ ราย ไดแก ราษฎรชุมชนยางน้ํากลัดใต 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. เนื่องจากราษฎรชุมชนยางน้ํากลัดใตดํารงชีพดวยการทําไร ทํานา จึงถือเปน

พ้ืนทีท่ํากินที่สําคัญของชุมชน 
๒. ตองการอนุรักษพ้ืนที่ปาไมใหดํารงไวซึ่งธรรมชาติ และใหเปนพ้ืนที่  

การทองเท่ียวเพ่ือการศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และอนุรักษไวซึ่งชนรุนหลัง
ตอไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากสภาพขอเท็จจริงของพ้ืนที่ยื่นคํารองไดกําหนดใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
มีเสนทแยงสีขาว) ไวอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงพ้ืนที่ตําบลยางน้ํากลัดใตไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากสภาพขอเท็จจริงบริเวณ
พื้ นที่ คํ า ร อง ได กํ าหนดให เป นที่ ดิ นประ เภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สี เขี ยวอ อนมี เส นทแยงสี ขาว)  ไว อยู แล ว  ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 6 เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอแกไขและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้ 
๑.๑) ขอยกเลิกขอ ๗ (๓) ขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ทุกบริเวณ  
๑.๒) ขอแกไขขอ ๗ (๓) ใหสามารถดําเนินการสรางโรงงานผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยได บริเวณหมายเลข ๑.๕ (บางสวน) 
ผูรอง ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก 
๑. สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี  
๒. นายเลิศ เรืองสินภิญญา  
เหตุผลในการขอแกไข  
๑. สํานักงานพลังงานจังหวัดใหเหตุผลวา เนื่องจากมติการประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 (๑) มติของที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖) ใหเพ่ิมปริมาณ 
การรับซ้ือไฟฟาจากโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบน
พ้ืนดิน จากเดิม ๕๗๖ เมกะวัตต เพ่ิมอีก ๘๐๐ เมกะวัตต เพ่ือใหครอบคลุมกับ
ปริมาณไฟฟาของโครงการที่ไดยื่นขอเสนอไวแลวทั้งหมด จํานวน ๑,๐๕๔ เมกะวัตต 
โดยหากโครงการใดที่ไมสามารถดําเนินการผลิตไฟฟาในพ้ืนที่ที่เสนอไวเดิมได 
ก็ใหโครงการนั้น สามารถเปล่ียนพื้นที่ผลิตเพ่ือจําหนายไฟฟาในพ้ืนที่ใหมได 

(๒) มติของท่ีประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) ประกอบดวย
สาระสําคัญดังนี้ 

- ไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงานและกระทรวงกลาโหมรวมกัน
ศึกษาหาแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือความมั่นคง 
ภายใตโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับหนวยงานราชการ 
และสหกรณการเกษตร 

- สงเสริมการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และกาซชีวภาพ ใหได
เต็มตามศักยภาพเปนลําดับแรก ซ่ึงกระทรวงพลังงานไดประสานงานรวมกับ
นโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําใหสามารถเพ่ิมศักยภาพ
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟาได และมีการกําหนดเปาหมายการ พัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย Zoning ใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟา
และศักยภาพพลังงานหมุนเวียน สงเสริมการผลิตไฟฟาแสงอาทิตยและลม 
ในลําดับถัดไป และสงเสริมการผลิตไฟฟาที่เกิดการสรางชุมชนท่ีเขมแข็งและการลด 
การนําเขาพลังงานจากฟอสซิล อีกทั้งยังเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนจากปจจุบันที่รอยละ ๘ เปนรอยละ ๒๐ ของปริมาณความตองการพลังงาน
ไฟฟารวมในป ๒๕๗๙ 

๒. จากมติการประชุมดังกลาว สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี เห็นวา
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีในที่ดินประเภทชุมชน 
(ตามขอ ๗ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(ตามขอ ๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว) อาจมีผลกระทบตอการสงเสริมการผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานทดแทนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขัดแยงกับมติ กพช. ดังกลาว 

๓. นายเลิศ เรืองสินภิญญา ใหเหตุผลวา การผลิตพลังงานไฟฟ า 
จากพลังงานแสงอาทิตยไมกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอม ตรงกันขามกลับจะชวย
ลดการผลิตกาซคารบอนไดออกไซค และลดภาวะเลือนกระจก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เห็นควรยกคํารอง ทั้ง ๒ 

ประเด็นยอย เนื่องจากการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เปนพ้ืนที่
ชุมชน จําเปนตองสงวนไวเพ่ือการอยูอาศัย จึงเห็นวาเมื่อมีความชัดเจนของโครงการ
และความตองการของจังหวัด รวมถึงบริบทของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ก็สามารถดําเนินการแกไขขอกําหนด โดยอาศัยมาตรา ๒๖ วรรคสาม ไดในภายหลัง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
- ประเด็นยอย ๑.๑ ใหตามคํารอง (บางสวน) เนื่องจากเปนนโยบาย

รัฐบาลท่ีสงเสริมดานพลังงานทดแทน โดยใหสามารถดําเนินการโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟาได ในลําดับที่ ๘๘ (๑), ๘๘ (๒) ที่ไมใชพลังงานความรอนจากถาน
หินและนิวเคลียร และ ๘๘ (๓) 

- ประเด็นยอย ๑.๒ ใหตามคํารอง เน่ืองจากเปนไปตามมติของประเด็นยอย ๑.๑ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ใหสามารถ
ดําเนินการสรางโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาได ในลําดับที่ 
๘๘ (๑) , ๘๘ (๒) ที่ไมใชพลังงานความรอนจากถานหิน 
และนิวเคลียร และ ๘๘ (๓) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องท่ี ๒ ขอแกไขและยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จํานวน ๕ ประเด็นยอย ดังนี้ 

๒.๑) ขอยกเลิกขอ ๙ (๒) ขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ทุกบริเวณ 
๒.๒) ขอยกเลิกขอ ๙ (๒) ขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ บริเวณหมายเลข 

๓.๑ หรือบางสวน และ ๓.๖ (บางสวน) 
๒.๓) ขอแกไขขอ ๙ (๒) ใหสามารถดําเนินการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา 

จากพลังงานแสงอาทิตยได ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ หรือบางสวน และ ๓.๔ (บางสวน) 
๒.๔) ขอแกไขขอ ๙ (๒) ใหสามารถดําเนินการ โรงงานผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ (พืชพลังงาน) บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางสวน) 
๒.๕) ขอแกไขใหสามารถสรางโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน 

ความรอนท่ีใชเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย บริเวณหมายเลข ๓.๖ (บางสวน) 
ผูรอง ๓๐ ฉบับ ๑๓ ราย ไดแก สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี 

และพวกรวมจํานวน ๑๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. สํานักงานพลังงานจังหวัดให เหตุผลวา เนื่องจากมติการประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) มติของท่ีประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖) ใหเพ่ิมปริมาณ
การรับซ้ือไฟฟาจากโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบน
พ้ืนดินจากเดิม ๕๗๖ เมกะวัตต เพ่ิมอีก ๘๐๐ เมกะวัตต เพ่ือใหครอบคลุมกับ
ปริมาณไฟฟาของโครงการท่ีไดยื่นขอเสนอไวแลวทั้งหมด จํานวน ๑,๐๕๔ เมกะวัตต 
โดยหากโครงการใดท่ีไมสามารถดําเนินการผลิตไฟฟาในพ้ืนที่ที่เสนอไวเดิมไดก็ให
โครงการน้ันสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่ผลิต เพ่ือจําหนายไฟฟาในพ้ืนที่ใหมได 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 (๒) มติของท่ีประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) ประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังนี้ 

- ไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงานและกระทรวงกลาโหมรวมกัน
ศึกษาหาแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือความม่ันคง
ภายใตโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับหนวยงานราชการ 
และสหกรณการเกษตร 

- สงเสริมการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และกาซชีวภาพ 
ใหไดเต็มตามศักยภาพเปนลําดับแรก ซึ่งกระทรวงพลังงานไดประสานงานรวมกับ
นโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําใหสามารถเพ่ิมศักยภาพ
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟาได และมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย Zoning ใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟา
และศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 

๒. จากมติการประชุมดังกลาว สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี เห็นวา
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีในที่ดินประเภทชุมชน 
(ตามขอ ๗ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(ตามขอ ๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว) อาจมีผลกระทบตอการสงเสริมการผลิตไฟฟา 
ดวยพลังงานทดแทนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขัดแยงกับมติ กพช. ดังกลาว  

๓. นายพรเทพ เอ่ียมอนันต ใหเหตุผลวา เพ่ือใชที่ดินกอสรางโรงไฟฟา 
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินได ตามเอกสารแจงผลพิจารณารับซื้อ
ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

๔. นางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ใหเหตุผลวา เพ่ือใชที่ดินดังกลาว
กอสรางโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนพื้นดินได 

๕. นายสมยศ พลาฤทธิ์ ใหเหตุผลวา เนื่องจากโรงงานประเภทโรงงาน
พลังงานแสงอาทิตย และโรงงานพลังงานทดแทน ไมกอใหเกิดมลภาวะ และยังชวย
ลดการปลอยกาซเรือนคารบอนมอนนอกไซด อันเปนสาเหตุใหเกิดสภาวะโลกรอน 

๖. นายวสุ เลาจริยกุล ใหเหตุผลวา เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของที่ดิน
ดังกลาววามีความพรอมในดานของทําเลท่ีตั้ง ขนาดของที่ดิน และศักยภาพระบบไฟฟา
ของแตละจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา ทั้งในแงของศักยภาพของวงจร และหมอแปลง
ของระบบจําหนายไฟฟาของระบบสงไฟฟา โดยไมสงผลกระทบตอที่ดินแปลง
ขางเคียงหรือผูที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาว และสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ของผังเมืองรวมโดยเฉพาะการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องกับ
การเกษตรสงเสริมการใชพืชพลังงานจากการเกษตรเพ่ือผลิตพลังงานสะอาด
ปราศจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งยังสามารถสรางประโยชนใหแกทองถิ่น 
และประชาชนภายในบริเวณพ้ืนที่ไดดังตอไปน้ี 

- สรางรายไดแกเกษตรกรทองถิ่นกวา ๗๕๐ ครัวเรือนภายในชุมชน 
เพ่ือเพาะปลูกและจําหนาย พืชพลังงานแกโครงการ โดยโครงการจะรับซื้อและประกัน
ราคาผลผลิตตามความเหมาะสมของตนทุนในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และขนสงมา 
ยังโครงการ 

 



- 252 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 - สรางเสถียรภาพในการใชพลังงานของประเทศ โดยใชพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงาน เพ่ือใหไดพลังงานที่ยั่งยืนและ 
ลดคาใชจายในการนําเขาพลังงานจากประเทศเพ่ือนบาน ตามแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศ 

๗. นายวันชัย มุทธากาญจน ใหเหตุผลวา เนื่องจากพ้ืนที่อยูหางจากชุมชน 
โรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิดมลภาวะ 
กับส่ิงแวดลอม ตรงกันขามจะชวยลดการผลิตกาซคารบอนไดออกไซคลดภาวะเรือน
กระจก ประกอบกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีอายุของโรงไฟฟา สามารถปรับ
มาใชประโยชน ใหเปนชุมชนเหมือนเดิมได 

๘. นายวันชัย สุรชาติเมธินทร ใหเหตุผลวา บริษัทไดกําเนินการยื่นคํารอง 
ขออนุญาตขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และขณะนี้ทางการไฟฟากําลัง
ดําเนินการพิจารณารับซ้ือไฟฟาจากโครงการของบริษัทอยู รวมทั้งไดดําเนินการ 
ขออนุญาต รง.๔ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และขณะนี้ทางกรมโรงงานไดสงใหทาง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปนผูอนุมัติ เพ่ือดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานขยะ  

๙. นายสุชาติ อุสาหะ และผูยื่นคํารองรายอ่ืน ๆ  ไดใหเหตุผล เน่ืองจากพ้ืนที่
ดังกลาว ถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทําให 
ไมสามารถสรางโรงไฟฟาได ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  
๑. เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นยอย ขอ ๒.๑ ขอยกเลิกขอ ๙ (๒) 

ขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ทุกบริเวณ เนื่องจากเรื่องโรงงานผลิตพลังงานไฟฟายัง
ไมมีขอยุติของการถกเถียงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การยกเลิกขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในทุกบริเวณ อาจจะทําใหเกิดขอขัดแยงตาง ๆ ได ดังนั้น
ถามีความชัดเจนของพ้ืนที่ในการดําเนินการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาก็สามารถอาศัย
มาตรา ๒๖ วรรคสาม ดําเนินการแกไขไดในภายหลัง 

๒. เห็นควรใหตามคํารอง ในประเด็นยอย ขอ ๒.๒ – ๒.๕ โดยใหตามคํารอง 
เฉพาะประเภทโรงงานท่ียื่นคํารอง และใหเฉพาะในพ้ืนที่ที่ยื่นคํารอง โดยใหเฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๓.๑ (บางสวน), ๓.๒ (บางสวน), ๓.๔ (บางสวน) และ ๓.๖ (บางสวน) 
เทานั้น ทั้งนี้ ในกรณีคํารองของนายวสุ เลาจริยกุล ในประเด็นยอยขอ ๒.๔ 
ใหดําเนินการในโรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ (พืชพลังงาน) 
เทานั้น มิใหนําไปทําโรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ 
ในบริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางสวน) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ 
มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๑.ประเด็นยอย ๒.๑ ใหตามคํารอง (บางสวน) เนื่องจากเปนนโยบาย
รัฐบาลท่ีสงเสริมดานพลังงานทดแทน โดยใหสามารถดําเนินการโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟาได ในลําดับที่ ๘๘ (๑), ๘๘ (๒) ท่ีไมใชพลังงานความรอนจากถานหิน
และนิวเคลียรและ ๘๘ (๓) 

๒. ประเด็นยอย ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔ และ ๒.๕ ใหตามคํารอง เนื่องจาก 
เปนไปตามมติประเด็นยอยขอ ๒.๑ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ใหสามารถดําเนินการสรางโรงงานผลิตพลังงาน 
ไฟฟาได ในลําดับที่ ๘๘ (๑), ๘๘ (๒) ที่ไมใชพลังงานความรอน 
จากถานหินและนิวเคลียร และ ๘๘ (๓) ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๕ (บางสวน) จํานวน ๒ ประเด็นยอย ดังนี้  

๑) ขอ ๗ (๕) ขอยกเลิกขอหามสถานที่เก็บน้ํามัน ลักษณะที่สาม 
๒) ขอ ๗ (๖) ขอยกเลิกขอหามสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว 

ประเภทโรงเก็บ 
ผูรอง ๒ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายเอกชัย เจริญวิชชุภัณฑ (๒ ฉบับ) 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดมีการเตรียมพ้ืนที่ไวสรางสถานที่ 

เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานที่เก็บน้ํามันประเภทไวไฟนอย 
(ดีเซล) เพ่ือไวใชในกิจการ (ไมใชเพื่อจําหนาย) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๕ (บางสวน) ทั้ง ๒ ประเด็นยอย ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

ที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๕ ขอหามสถานท่ีเก็บ
น้ํามัน ลักษณะที่สาม และขอหามสถานท่ีเก็บรักษากาซ
ปโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดเพชรบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุร ี

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ หรือ บางสวน ดังนี้ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 - การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ขอ (๑) ขอยกเลิกขอหามอาคาร
ขนาดใหญ 

เหตุผลในการขอแกไข นายสมยศ พลาฤทธิ์ ใหเหตุผลวา เนื่องจาก 
การประกอบกิจการโรงงานผลิตไมอัดไดมีการดําเนินการอยูกอนแลว หากมีการขยาย 
การผลิตจําเปนที่จะตองกอสรางอาคารขนาดใหญ อยางหลีกเลี่ยงไมได 

ผูรอง ๒ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายสมยศ พลาฤทธ์ิ  
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากตามขอกําหนดขอ ๑๔ ไดระบุไวอยูแลววา โรงงานที่ไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมน้ีมีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู 
สามารถขยายพ้ืนที่กิจการได ทั้งนี้  ไมเกินหนึ่งเทาของพ้ืนที่ โรงงานที่ ใช ใน 
การผลิตเดิม ซึ่งในกรณีของนายสมยศ พลาฤทธิ์ สามารถดําเนินการไดอยูแลว 
ตามขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ขอ ๑๔ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑ 
ขอหามอาคารขนาดใหญ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
เพชรบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่องท่ี ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางสวน) ดังนี้ 

๑) ขอ ๙ (๑) ขอแกไขใหสามารถสรางโรงงานลําดับที่ ๘๙ ได 
ผูรอง ๒ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายวสุ เลาจริยกุล (๒ ฉบับ) 
เหตุผลในการขอแกไข นายวสุ เลาจริยกุล ใหเหตุผลวา เนื่องจากเล็งเห็น

ศักยภาพของท่ีดินดังกลาววามีความพรอมในดานของทําเลที่ตั้ง ขนาดของที่ดิน
และศักยภาพระบบไฟฟาของแตละจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา ทั้งในแงของศักยภาพ
ของวงจร และหมอแปลงของระบบจําหนายไฟฟาของระบบสงไฟฟา โดยไมสงผล
กระทบตอที่ดินแปลงขางเคียงหรือผูที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาว และสอดคลอง
กับนโยบายและวัตถุประสงคของผังเมืองรวม โดยเฉพาะการพัฒนาดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมตอเน่ืองกับการเกษตร สงเสริมการใชพืชพลังงานจากการเกษตร
เพ่ือผลิตพลังงานสะอาด ปราศจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี โรงไฟฟา
ดังกลาวยังสามารถสรางประโยชนใหแกทองถิ่นและประชาชนภายในบริเวณพ้ืนที่ได 
ดังตอไปน้ี 
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 - สรางรายไดแกเกษตรกรทองถิ่นกวา ๗๕๐ ครัวเรือนภายในชุมชน 
เพ่ือเพาะปลูกและจําหนายพืชพลังงานแกโครงการ โดยโครงการจะรับซื้อและประกัน
ราคาผลผลิตตามความเหมาะสมของตนทุนในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และขนสงมายัง
โครงการ 

- สรางเสถียรภาพในการใชพลังงานของประเทศ โดยใชพลังงานทดแทน 
หรือพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงาน เพ่ือใหไดพลังงานที่ยั่งยืนและลดคาใชจาย 
ในการนําเขาพลังงานจากประเทศเพ่ือนบาน ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เห็นควรยกคํารอง เนื่องจาก

พ้ืนที่คํารองอยูใกลกับเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหนองหญาปลอง และเขาขาย
โรงงานลําดับที่ ๘๙ ซ่ึงเปนโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นวา 
ควรหามไวเพ่ือความปลอดภัยและอนุรักษปาไม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ใหตามคํารองในบริเวณหมายเลข ๓.๒ (บางสวน) 
เนื่องจากโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือ
จําหนายกาซ เปนกระบวนการตอเนื่องในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
ชีวภาพ (พืชพลังงาน) 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๒ ใหสามารถสรางโรงงานลําดับที่ ๘๙ ได
ตามมติคณะอนุ กรรมการ ผั ง เ มื องพิ จารณาคํ าร องฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๖ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ (บางสวน) จํานวน ๓ ประเด็นยอย ดังนี้ 

๑) การใชประโยชนที่ดินอ่ืน ขอ (๑) ขอยกเลิกขอหามอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ 

๒) ขอ ๙ (๗) ขอยกเลิกขอหามจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
๓) ขอ ๙ (๘) ขอยกเลิกขอหามการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด 
ผูรอง ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก ๑. นายชัยรัฐ ชูเวสศิริพร และ ๒. นางนิดดา 

ธีระวัฒนชัย 
เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันที่ดินดังกลาว บริษัทฯ ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์

ที่ดินในโครงการ ดิอิมพีเรียล เลควิว รีสอรท แอนด กอลฟคลับ ชะอํา และบริเวณ
โดยรอบโครงการดังกลาว บริษัทฯ ประกอบกิจการโครงการสนามกอลฟ ดิอิมพีเรียล 
เลควิว รีสอรท แอนด กอลฟคลับ ชะอํา และไดมีการแบงที่ ดินบริเวณโดยรอบ
สนามกอลฟเปนที่ดินแปลงยอยสําหรับสรางบานพักอาศัยรอบสนามกอลฟอาคารชุด 
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 โรงแรม และประกอบพาณิชยกรรม และบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาว 
เปนอาคารชุด จั ดสรรที่ ดิ น เ พ่ืออยู อาศัย  และประกอบพาณิชยกรรม 
ซึ่งไมกอใหเกิดผลกระทบกับมลภาวะในทองถิ่นนั้น  ๆ อันจะทําใหเกิดผลดี 
กับทองถิ่น ทําใหประชากรในทองถิ่นมีรายได มีการสรางงานเพ่ิมขึ้น สงผลให
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินสะพัดในทองถิ่นมากข้ึน อันจะเปนผลดี 
ตอเศรษฐกิจและเปนประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีตอไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เห็นควรยกคํารอง ทั้ง ๓ ประเด็นยอย เน่ืองจากเห็นวาการดําเนินกิจการตาง ๆ 
ยังไมมีแผนงานที่ชัดเจน เปนการวางแผนไวในอนาคต ดังนั้น เมื่อมีความชัดเจน
ของโครงการ รวมถึงบริบทของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถ
ดําเนินการแกไขขอกําหนด โดยอาศัยมาตรา ๒๖ วรรคสาม ไดในภายหลัง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ 
และ ๒ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เห็นควร 
ใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๓ โดยใหยกเลิกขอหามการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด
ขอ ๙ (๘) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ (บางสวน) 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหยกเลิกขอหามขอ ๙ (๘) 
การอยูอาศัยรวมประเภทอาคารชุด ตามที่เสนอ สวนขอหาม 
ขอ ๙ (๑) อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ ขอ ๙ (๗) 
การจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม ใหคงไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

 

46. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่  ๖,๑๙๙.๗๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๓,๘๗๔,๘๔๖ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่  ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๒๔ ฉบับ 
๕,๔๕๙ ราย ๑๖ เรื่อง เปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดินจํานวน ๑๒ เรื่อง 
ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ๓ เร่ือง และเปนคํารองดานอ่ืน ๆ ๑ เรื่อง 
ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.7 
หนา 54 - 67 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑๒ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๒ - ๓ เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี หัวหนาเขต 
หามลาพันธุสัตวปาเขาเอราวัณ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

เหตุผลในการขอแกไข  เนื่องจากเขตหามลาสัตวปาเขาเอราวัณ 
เปนหนวยงานราชการ สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ และงานทั่วไป 
เลม ๒๔ ตอนพิเศษ ๖๕ ง วันที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร 
ปฏิบัติภารกิจดานการอนุรักษปาไมและสัตวปา ภายในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปา 
เขาเอราวัณ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๒ - ๓ เปนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว)  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก. ๒ - ๓ เปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
มีเสนทแยงสีขาว) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข อ.๓ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนเทศบาลตําบลเขาพระยา - 
เดินธง มีชุมชนเมืองที่หนาแนน ควรแกการสงเสริมใหเปนที่อยูอาศัย 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย คือ ๑. นายถนอมพงษ สังขธูป หัวหนา
หนวยฟนฟูฯ ปาเขาพระยาเดินธงที่  ๑ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
และ ๒. นายหยด หย่ังถึง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เห็นควรใหตามคํารอง บริเวณคํารองตามรางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีอยูในพ้ืนที่
ตําบลเขาพระยาเดินธง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กําหนดการใชประโยชน
ที่ดินเปนประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข อ.๓  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข อ.๓ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ช.๓ - ๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลทรายสระบุรี จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทางโรงงานจะไดพัฒนาพ้ืนที่สราง

โรงงานผลิตน้ําตาลทราย และโรงไฟฟาชีวมวล โดยท้ังนี้โรงงานผลิตน้ําตาลทราย 
เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการเกษตร อีกทั้ง บริเวณดังกลาวที่ขอเปลี่ยนแปลง 
มีโครงการเพาะปลูกออย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ช.๓ - ๒ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไวเดิม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ช.๓ - ๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๖ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทางโรงงานจะมีแผนขยายการผลิต 

และประกอบธุรกิจตอเนื่องในอนาคต และทางโรงงานไดมีการจายภาษีเพ่ือคืนกําไร
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นมาโดยตลอด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก. ๓ - ๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไวเดิม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. ๓ - ๖ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุร ี

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๒ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๔๐๒ ราย ไดแก นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข นายกองคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี และพวกรวม ๔๐๒ คน 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากปจจุบันตําบลวังทองมีชุมชนหนาแนน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือเห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไวเดิม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก ๓ - ๒ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ 
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข อก. ๒ 
เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๑,๒๙๔ ราย ไดแก  
๑. นายประจบ สุขมั่น และพวกรวม ๒๓๕ ราย 
๒. นายเกรียงศักดิ์  ศิริสลุง และพวกรวม ๑,๐๓๑ ราย 
๓. นางจิราภา เสนาะสลุง และพวกรวม ๒๘ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข ตองการใหมีการทําอุตสาหกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ 

และไมมีมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข อก. ๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข อก. ๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๗ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๔ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ มีที่ดินอยูในตําบลชอนสมบูรณ ตําบล 
มหาโพธิ อําเภอหนองมวง และในตําบลสระโบสถ จํานวน ๒,๖๒๙ ไร และอยูระหวาง
เจรจาจัดซื้ออีกกวา ๔,๐๐๐ ไร เพ่ือดําเนินการลงทุนในโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
สําหรับโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอลและเคมีภัณฑ 
เพ่ือสิ่งแวดลอม (ใชแทนโฟมซึ่งเปนสารกอมะเร็ง) โดยเปนการลงทุนแบบบูรณาการ
ตั้งแตโรงหีบสกัดน้ําออย โรงไฟฟาพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงผสม และระบบบําบัด
น้ําเสียกลางที่สนับสนุนกระบวนการผลิตเขาไวดวยกันและเพ่ือเปนการเตรียม 
ความพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐานและวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑเคมีภัณฑ 
และส่ิงแวดลอม 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท ทรัพยศิริเกษตร จํากัด 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ – ๔ 
ไวตามรางผั งเมืองรวมจั งหวัดลพบุรี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๓ และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๓ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๗๘๑ ราย คือ นายสังคม แกวสีโน นายกองคการ
บริหารสวนตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี และพวกรวม ๗๘๑ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากปจจุบันตําบลมีชุมชนหนาแนน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๓ และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ 
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๓ 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ก.๓ - ๓  ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๔ เปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๑,๒๗๗ ราย ไดแก 
๑. นายโกศล ปนหิรัญ นายกองคการบริหารสวนตําบลยางราก 

และพวกรวม ๔๑๐ ราย 
๒. นายเชษฐพงษ ศรีแสงไทยเจริญ นายกองคการบริหารสวนตําบล 

โคกแสมสาร และพวกรวม ๘๖๗ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีชุมชนและทําการเกษตรกรรม 

ตองการใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๔ ไว 
ตามร างผั งเมื องรวมจั งหวัดลพบุ รี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๑๐ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๑ ป.๔ ป.๕ ป.6 เปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๘๒๘ ราย ไดแก นายประพนธ พุมมาลัย 
และพวกรวม ๘๒๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหตรงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ของราษฎร 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๑, ป.๔, ป.๕ และ ป.๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัด
กําหนดไว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๑ ป.๔ ป.๕ 
และ ป.6 ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๑๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๕ เปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๓๕๐ ราย คือ 
๑. นายภาณุวัฒน  โสอุดร และพวกรวม ๓๒๐ ราย  
๒. นายพรอมรบ คํามี และพวกรวม ๓๐ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข ใช เปนที่อยูอาศัยและทํากินทางการเกษตร 

เปนการตอเนื่องจนถึงลูกหลาน เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับครอบครัว สังคม และประเทศ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไวเดิม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๕ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคํ าร องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๑๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๕ เปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔๗๓ ราย คือ 
๑. นางจํารอง ศรชฎา และพวกรวม ๑๗ ราย 
๒. นายไพรัช หนูอิ่ม และพวกรวม ๗๓ ราย 
๓. นางจิตพิสุทธิ์ สังขทอง และพวกรวม ๒๐ ราย 

 



- 263 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๔. นายธวัช สายบุญ และพวกรวม ๓๖๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหตรงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ของราษฎร 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว) บริเวณหมายเลข ป.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนดไวเดิม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สี เขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริ เวณหมายเลข ป.๕ 
ไวตามรางผังเ มืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ 1 ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๑๐ เพ่ือกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย  

ผูรอง ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี่ กรุป จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๑๐ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ – ๑๐ 
ไว ตามร างผั งเมืองรวมจั งหวัดลพบุรี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี  

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๔ และการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ช.๓ - ๒ เพ่ือใหสามารถดําเนินการ 
ทางอุตสาหกรรมได 

ผูรอง ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก  บริษัท ทรัพยศิริเกษตร จํากัด 
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 เหตุผลในการขอแกไข ที่ดินในตําบลชอนสมบูรณ และตําบลมหาโพธ์ิ 
อยูระหวางการเจรจาจัดซ้ืออีกมากกวา ๔,๐๐๐ ไร  เ พ่ือลงทุนจัดตั้ งเขต
อุตสาหกรรมสําหรับโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล 
และเคมีภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (ใชทดแทนโฟมซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง) เพ่ือใหบริษัท
สามารถดําเนินการได คือ 

๑. เฉพาะโรงงานลําดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
เคมีภัณฑ สารเคมี โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม ถานหินหรือลิกไนต โรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซ
ธรรมชาติและโรงงานลําดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคณุภาพของเสียรวม 

๒. คลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะท่ี ๓ ตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย 

๓. จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๔ และที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ช.๓ - ๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก.๓ - ๔  
และท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ช. ๓ – ๒ 
ไว ตามร างผั งเมื องรวมจั งหวั ดลพบุ รี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ช.๓ - ๒ เพ่ือใหสามารถสรางโรงไฟฟาชีวมวล 

ผูรอง ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลทรายสระบุรี จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทางโรงงานจะไดพัฒนาพ้ืนที่สราง

โรงงานผลิตน้ําตาลทราย และโรงไฟฟาชีวมวล โดยทั้งนี้โรงงานผลิตน้ําตาลทราย 
เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องดานการเกษตร อีกทั้งบริเวณดังกลาว ที่ขอเปล่ียนแปลง 
มีโครงการเพาะปลูกออย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
ช.๓ - ๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด 
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 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ช.๓ - ๒ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอยกเลิกประกาศผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
ผูรอง ๑๑ ฉบับ ๑๑ ราย ไดแก นายนิยม วรปญญา และพวกรวมจํานวน ๑๑ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข หากผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีประกาศใชบังคับ 

จะเปนการคุมเขตอุตสาหกรรม จะไมมีงบประมาณเขามาพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
ถนน ไฟฟา ประปา แหลงน้ํา ชุมชนจะไมเกิด ชุมชนเล็กขยายใหญไมได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงรางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงรางผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีที่ไดกําหนด
ไวแลวใหดํ าเนินการตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

 

47. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พ้ืนที่ประมาณ ๘,๗๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๕,๔๔๓,๙๒๕ ไร (รวมพ้ืนที่ในทะเล) ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไป
ตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๕๘๐ ฉบับ ๗๓๖ ราย ๒๑ เรื่อง โดยเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๕๕๗ ฉบับ ๗๒๗ ราย ๙ เรื่อง และคํารองดานขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓๑ ฉบับ ๑๐๗ ราย ๑๒ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอ 
คณะที่ปรึกษาผังเ มืองรวมจังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เสนอกรมโยธาธิการและผั งเมือง วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 9 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ

หมายเลข 1.1 เฉพาะที่ ดิ นของผู ร อง เป นที่ ดิ นประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.8 
หนา 67 - 123 
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 ผูรอง จํานวน 3 ฉบับ 2 ราย ไดแก 
1. นายโนบุโอะ อิชิดะ เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 
2. นายชัยยศ จงประสิทธิผล เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท กรุงเทพชลกิจ จํากัด  
3. นายโนบุโอะ อิชิดะ เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท เคไลนคอนเทนเนอร

เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ไดกําหนดให

แปลงที่ดินของบริษัทฯ ตั้งอยูในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 1.1 
ซ่ึงขอกําหนดไมอนุญาตใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนในอาคารท่ีเปนอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ ทําใหไมสามารถพัฒนาโครงการคลังสินคาขนาดใหญ ซึ่งเปนอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ เพ่ือรองรับการขนสงกระจายสินคาและสงออกไปยังตางประเทศ 
เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจโลจิสติกสในภาคตะวันออกของประเทศไทยได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
1.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรีกําหนด ตามติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข 1.2 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง)  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่องการจัดตั้ งเขตอุตสาหกรรมนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) และเรื่องการเปล่ียนแปลงเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 23) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
1.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัด 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องท่ี ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข 1.12 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหถูกตองและสอดคลองกับการใชประโยชน

ที่ดินในปจจุบัน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
1.๑๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องท่ี ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริ เวณหมายเลข 1.12 เปนที่ดิ นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) (เฉพาะท่ีดินคํารอง)  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) จะหาม 

ใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ใหบริการ 
แกชุมชน พ.ศ. 2545 โดยบริษัทไดมีการกําหนดและวางแผนธุรกิจไวลวงหนา
เพ่ือขยายกําลังการผลิตเปนแผนระยะยาวในการกอสรางอาคารโรงงานหลังใหม
เพ่ิมข้ึนโดยแตละอาคารมีพ้ืนที่มากกวา 10,000 ตารางเมตร ซึ่งเขาขายอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษ โดยการกอสรางอาคารจะเร่ิมตนในป พ.ศ. 2560 แลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2573 บนที่ดินของบริษัท 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข 1.๑๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด โดยใหแกไขขอกําหนด 
ใหสามารถประกอบกิจการไดเฉพาะบริเวณคํารอง  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรีกําหนด แตใหแกไขขอกําหนดใหสามารถ
ประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญพิเศษได เฉพาะในที่ดิน 
ที่ผูรองยื่นคํารองขอมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข 1.12 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่ วไปที่ ไม เป นมลพิษต อชุ มชนหรื อสิ่ งแวดล อมและคลั งสิ นค า  (สี ขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด 
(มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงคจะนําที่ดิน
ดังกลาวมาพัฒนาเปนอาคารหรือคลังสินคาเพ่ือใหเชาหรือขาย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ

การใชประโยชนที่ดินจากเดิมที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง) เฉพาะที่ดินคํารอง โดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการไดเฉพาะ
คลังสินคาเทานั้น 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 1.๑๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรีกําหนด แตใหแกไขขอกําหนดใหสามารถ
ประกอบกิจการเฉพาะอาคารคลังสินคา ที่ มีขนาดเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ไดเฉพาะในท่ีดินที่ผูรองยื่นคํารองขอมา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) (นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส) บริเวณหมายเลข 
2.18 เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งนี้ รวมถึงขอความคุมครองพ้ืนที่อําเภอ
หนองใหญ  ทั้ งอําเภอใหปราศจากการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ เน่ืองจากเหตุผลดานมิติความสําคัญทางภูมิศาสตร  
มิติความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม และมิติความสําคัญทางการพัฒนา 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 88 ราย ไดแก นางสาวขวัญชนก ศิริวรวาท 
และประชาชนอําเภอหนองใหญ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากท่ีดินดังกลาวตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบล
หนองใหญ ซึ่งเปนแหลงชุมชนอยูใกลกับแหลงชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่ 
สําคัญตาง ๆ ของชุมชนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่มีอยูอยางจํากัด อาทิเชน การกําจัดขยะ แหลงน้ําใช จากการศึกษาขอมูลลมมรสุม 
ในประเทศไทย พบวา พ้ืนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
วัดหนองใหญศิริธรรม และวัดหนองใหญศิริธรรม อีกทั้ง ยังมีทางนํ้าพาดผานพ้ืนที่
และตั้งอยูตนทางน้ําในอําเภอหนองใหญ และเชื่อมตอไปสูแมน้ําประแสร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 

การใชประโยชนที่ดินจากเดิมที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 2.18 ไวตามท่ีราง 
ผังเมืองรวมจังหวัด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) (นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส) 
บริเวณหมายเลข ๒.๑๘ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องที่ ๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว)  

ผูรอง จํานวน 12 ฉบับ 96 ราย ไดแก 
๑. นางสาวนวดี เล้ียงเกลา และกลุมประชาชนเครือขายรักแมพระธรณี 

จํานวน 11 ฉบับ 95 ราย 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๒. สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย 
เหตุผลในการขอแกไข  
1. การกําหนดพ้ืนที่ตําบลเกาะลอยเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา (สีมวง) ไมเหมาะสม เน่ืองจากการใหเปนพ้ืนที่สีมวง ขาดกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี 

2. ประชาชนใชประโยชนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม หากเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่ 
สีมวง จะทําใหไปขัดขวางทิศทางการไหลของน้ําและเส่ียงเกิดน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 

3. เกาะลอยสวนใหญเปนพ้ืนที่ เกษตรกรรม เมื่อมีโรงงานหรือนิคม
อุตสาหกรรมจะเกิดการแยงชิงแหลงน้ํา 

4. กอใหเกิดแหลงมลพิษ กระทบตอคุณภาพชีวิตของชาวบาน 
5. มติและขอวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เคยระบุวา

ไมมีความเหมาะสม ที่ใชเปนพ้ืนที่จัดตั้งหรือกอสรางโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม 
6. พ้ืนที่ตําบลเกาะลอยมีศาสนสถาน วัดวาอารามหลายแหง และมีสถานศึกษา

ของชุมชน 
7. พ้ืนที่ตําบลเกาะลอยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีมีอายุหลายรอยป 
8. การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีไมสอดคลองกับผังชุมชนเดิม

ของตําบลเกาะลอย (ผังเมืองรวมชุมชนพานทาง - หนองตําลึง) 
9. ตําบลเกาะลอยยังเปนแหลงอุดมสมบูรณทางดานดิน น้ํา และความหลากหลาย

ของอาชีพเกษตรกรรม หากมีการปรับเปล่ียนเปนพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม จะสงผล
กระทบเปนวงกวาง และเขาขายการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของชาวบานและชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 

การใชประโยชนที่ดิน จากเดิมที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 2.1 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๒.๑ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องที่ ๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงที่ 3) 
บริเวณหมายเลข 2.21 เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้งนี้ 
รวมถึงขอความคุมครองพ้ืนที่อําเภอหนองใหญทั้งอําเภอ ใหปราศจากการกําหนด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ เนื่องจากเหตุผลดานมิติ
ความสําคัญทางภูมิศาสตร มิติความสําคัญ ทางเศรษฐกิจและสังคม และมิติ
ความสําคัญทางการพัฒนา 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 88 ราย ไดแก นางสาวขวัญชนก ศิริวรวาท 
และประชาชนอําเภอหนองใหญ  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินบริเวณหมายเลข 2.21 ตั้งอยูในตําบล
หนองเสือชาง อําเภอหนองใหญ ซึ่งพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรม 
จากขอมูลสถิติการเกษตรในป 2554/55 ตําบลหนองเสือชาง มีพ้ืนที่ 53,125 ไร 
เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร 42,734 ไร คิดเปนรอยละ 80.44 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และตั้งอยูบนตนทางของทางนํ้าและมีทางน้ําพาดผานพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที ่ปร ึกษาผัง เมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง 

โดยปรับการใชประโยชนที่ดิน จากเดิมที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 2.๒1 ไวตามท่ีราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) (นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน 
ซีบอรดแหงที่ ๓) บริเวณหมายเลข ๒.๒๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๙ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ไมมีมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
บริ เวณหมายเลข 3 ( เฉพาะท่ีดินของผู ร อง )  เปนที่ ดินประเภทชุ มชน 
(สีชมพู) หากไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีรองขอได ขอใหแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหสามารถดําเนินการประกอบกิจการไดในอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายวินัย ธรรมสาธิต 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินของผูรองฯ อยูในระหวางการลงทุน

โครงการอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยกรรม ศูนยการคา โรงพยาบาล สนามกีฬา 
และคลังสินคา โดยองคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรงไมขัดของตอการใชประโยชน
ที่ดินดังกลาว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง เฉพาะประเด็นการขอแก ไข 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมมีมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ในพ้ืนที่คํารอง 
ในการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหสามารถดําเนินการประกอบกิจการได 
ในอาคารขนาดใหญพิเศษ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมมีมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข 3 ไวตามท่ีรางผัง
เมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมมีมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข ๓ 
ไว ตามร างผั งเมื องรวมจั งหวั ดชลบุ รี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที ่๑๐ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ไมมีมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณหมายเลข 3 (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายมโนแมน ธนะพาสุข 
เหตุผลในการขอแกไข รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี สงผลกระทบตอ 

การพัฒนาที่ดินของครอบครัว ซึ่งตั้งเปาหมายไววาจะพัฒนาเปนเขตพาณิชยกรรม
ขนาดใหญ เปนที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ที่จะรวมอยูในเขตพ้ืนที่พัฒนาเดียวกัน เปนศูนยกลางของการแสดง จัดจําหนาย 
และการกระจายสินคา ซึ่งตองมีการเก็บรักษาสินคาอุปโภค บริโภค และวัตถุดิบ 
ของสินคาอุตสาหกรรมขนาดยอม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวั ดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมมีมลพิษตอชุมชน
หรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณ
หมายเลข 3 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปท่ีไมมีมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข ๓ ไวตาม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๑๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป
ทีไ่มเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) บริเวณหมายเลข 3 (เฉพาะท่ีดินของบริษัท) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด 
(มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เ พ่ือใหถูกตองตามการใชประโยชนที่ ดิน 
ในปจจุบัน และสอดคลองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับการประกาศ
พระราชกฤษฏีกาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 
26 กันยายน 2532 และเพ่ิมเติมลาสุดเมื่อวันที่  26 เมษายน 2542 คือ 
นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยใหเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข 3 (เฉพาะท่ีดินของบริษัท) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เนื่องจากบริเวณคํารองไดรับการประกาศ 
พระราชกฤษฏีกาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2532 และเพ่ิมเติมลาสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542 คือ 
นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บอวิน) 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมท่ั วไปที่ ไม มี มลพิ ษต อชุ มชน 
หรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณหมายเลข ๓ เฉพาะท่ีดินของผูรองที่ไดยื่น 
คํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๑๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณหมายเลข 3 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เหมราชอีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เ พ่ือใหถูกตองตามการใชประโยชนที่ดิน 
ในปจจุบัน และสอดคลองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงไดรับการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
24  เมษายน 2543 และเพ่ิมเติมล าสุด เม่ือวันที่  29 กันยายน 2549 
(นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณหมายเลข 3 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) เน่ืองจากบริเวณคํารองไดรับการประกาศพระราชกฤษฎีกา 
เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2543 
และเพ่ิมเติมลาสุด เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2549 (นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิรนซีบอรด) 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมมีมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณ
หมายเลข ๓ เฉพาะที่ดินของผูรองที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที ่๑๓ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่
ไม เปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่ งแวดลอมและคลังสินค า  (สี ขาว มีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข 3 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหถูกตองตามการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 
และสอดคลองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงไดรับการประกาศพระราชกฤษฏีกา
เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2539 
และเพ่ิมเติมลาสุด เมื่อวันที่  3 เมษายน 2558 (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน 
ซีบอรด (ระยอง) ) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมมีมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข 3 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากพ้ืนที่คํารองตั้งอยูในตําบลปลวกแดง
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปท่ีไมมีมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณหมายเลข ๓ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่  ๑๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.39 (เฉพาะท่ีดินคํารอง) เปนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายณรงคชัย ลีวิวัฒนวงศ 
เหตุผลในการขอแกไข ผูรองไดทําการซ้ือท่ีดินดังกลาว จํานวน 28 - 0 - 

21 ไร โดยชอบดวยกฎหมายเปนที่ดินที่ราคาสูง (เจริญแลว) และมีความมุงหมาย
ที่จะใชทําประโยชนที่ดินดังกลาวเพ่ือการพาณิชยเพ่ือการจัดสรรท่ีดิน และประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ ซึ่งจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
ในอนาคตฯ ไดกระทบตอสิทธิ หรือประโยชนของผูรองและการพัฒนาทองถิ่น 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.39 ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากผูรองยังไมมี
แผนงานโครงการพัฒนาที่ชัดเจน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓๙ ไว 
ตามร างผั งเมื องรวมจั งหวัดชลบุรี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๑๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

ในกรณีที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินตามคํารองได  
ขอใหปรับเปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) รอยละ 10 ของที่ดินของบริษัทฯ  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 หากไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดทั้งสองขอขางตน ขอใหยกเวนขอกําหนด
พ้ืนที่สีเขียว (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) ใหสามารถพัฒนาที่ดินเพ่ือรองรับกิจการ 
ดังนี้ 

1. จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
2. จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
3. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ 
4. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
5. การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
6. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
ผูรอง จํานวน 2 ฉบับ 2 ราย ไดแก 
1. นายชูโต จิระคุณากร ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท แพนแวนด จํากัด 
2. นายชูโต จิระคุณากร ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท เทรชเชอรอิลล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดวางโครงการจัดสรรเพ่ือการอยูอาศัย 

หองชุด อาคารชุดหรือหอพัก จัดสรรเพ่ือการพาณิชยกรรม หองแถว ตึกแถว 
อาคารสูง หรืออาคารใหญ โรงแรม และอ่ืน ๆ ในบริเวณท่ีดินดังกลาว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง
เฉพาะประเด็นการขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในพ้ืนที่คํารอง ใหสามารถดําเนินการกิจการได ดังตอไปนี้ 

1. จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
2. จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
3. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ 
4. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถวหรือตึกแถว 
5. การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
6. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๐
เฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ใหสามารถ
ดําเนินกิจการได ดังนี้ 
๑. จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
๒. จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
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 ๓. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ 

๔. การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว
หรือตึกแถว 

๕. การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
๖. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

เรื่องที่ ๑๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลตําบล 
หนองใหญ ดังนี้ 

หมูที่ 1 ชุมชนหนองใหญ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
หมูที่ 2 ชุมชนวังใหญ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
หมูที่ 3 ชุมชนหนองผักหนาม ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งหมด

ยกเวนพื้นที่ดินประเภทอนุรักษปาไมตามแนวเขตอนุรักษปาไม 
หมูที่ 4 ชุมชนอางแกว ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งหมด ยกเวน 

พ้ืนที่ดินประเภทอนุรักษปาไมตามแนวเขตอนุรักษปาไม  
หมูที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียนทอง ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งหมด 
หมูที่ 6 ชุมชนมาบยาง ที่ดินประเภทชุมชน(สีชมพู) ทั้งหมด ยกเวน 

พ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 
และพ้ืนที่อนุรักษปาไมตามแนวเขตอนุรักษปาไม  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก เทศบาลตําบลหนองใหญ 
เหตุผลในการขอแกไข ปจจุบันในการใชพ้ืนที่บางสวนมีสภาพเปลี่ยนไป

กลายเปนเขตชุมชนทําใหพ้ืนที่ในแผนท่ีของผังเมืองรวมไมตรงกับการใชประโยชน
จริง เทศบาลตําบลหนองใหญจึงขอเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่บางสวนใหตรง 
กับความเปนจริงในปจจุบัน เพ่ือใหเปนประโยชนในเขตเทศบาลตําบลหนองใหญ 
ไดใชประโยชนในการใชพื้นที่อยางแทจริง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนในเขตเทศบาลตําบลหนองใหญ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๒ (ในเขต
เทศบาลตําบลหนองใหญ) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุร ี
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 เรื่องที่ ๑๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.45 (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) เปนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) หากไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงตามท่ีรองขอไดขอใหยกเวนขอกําหนด 
ขอ 10 (8) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
และขอ 10 (9) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก ใหสามารถ
ดําเนินการไดในบริเวณที่ดินของผูรอง  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายวินัย ธรรมสาธิต 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากท่ีดินของผูรองฯ อยูในระหวางการลงทุน

โครงการอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยกรรม ศูนยการคา โรงพยาบาล สนามกีฬา 
และคลังสินคา และองคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรงไมขัดของตอการใช
ประโยชนที่ดินดังกลาว  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเ มือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เฉพาะประเด็นการขอแกไขขอกําหนดในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตกรรม (สีเขียว) ในพ้ืนที่คํารอง โดยยกเวนขอหาม ตอไปน้ี 

ขอ 10 (8) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ  
ขอ 10 (9) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๔๕ ใหยกเวนขอกําหนดขอ ๑๐ (๘) การอยูอาศัยหรือ
ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ และขอ ๑๐ 
(๙) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
ใหสามารถดําเนินการไดเฉพาะในพ้ืนที่ดินของผูรองยื่นคํารอง 
ขอมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๑๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.48 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อีเอสบี ทู จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข ในปจจุบันพ้ืนที่โดยรอบที่ดินคํารองไดใชประโยชน

ที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย การประกอบอาชีพตาง ๆ และยังคงมีการพัฒนาของพ้ืนที่อยาง
ตอเนื่อง สังเกตไดจากรานคา รานอาหาร รานสะดวกซื้อ คอนโดมิเนียม หางสรรพสินคา
สถานีบริการน้ํามัน เปนตน ซ่ึงประชาชนและผูประกอบการตาง ๆ มีการพัฒนา 
และวางแผนการพัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้ง ยังมีนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียง 
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 เชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด และนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช เปนตน ขณะน้ีจํานวนท่ีพักอาศัยของประชาชนท่ีเปน
พนักงานบริษัทหรือพนักงานโรงงานสวนใหญที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบ
กําลังขาดแคลนท่ีพักอาศัย ผูรองซึ่งเปนเจาของที่ดินไดเตรียมดําเนินการเพ่ือกอสราง
โครงการอาคารพักอาศัยรวมขนาดใหญ  ไดแก อพารทเมนตและอาคารพาณิชย 
เพ่ือตอบสนองความตองการดานที่พักอาศัยดังกลาว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 

การใชประโยชนที่ดิน จากเดิมที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.48 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด แตใหยกเวนขอหามของขอกําหนด 

ขอ 10 (7) จัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่ง 
ของการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละหาของพ้ืนที่
โครงการท้ังหมด 

ขอ 10 (8) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
ขอ 10 (9) การอยูอาศัยประเภทหองชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๘ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด โดยมีเงื่อนไข ใหยกเวน
ขอหามของขอกําหนด ขอ ๑๐ (๗) (๘) และ (๙) ใหสามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะในพื้นที่ดินของผูรองที่ ไดยื่นคํารองมา 
ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเ มื องพิ จารณาคํ าร องฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๑๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.16 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นางสาวเบญจพร พรอมพันธุ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากอยูในระหวางการเตรียมการกอสราง

โรงไฟฟาพลังงานชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต 0.99 MW จํานวน 2 โรง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
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 บริเวณหมายเลข 4.16 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากกิจการ
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลฯ ไมตองหามตามการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๖ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๒๐ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.19 (เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท น้ําคลองหลวง จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินแปลง

ดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
จัดสรรที่ดินและแบงขายที่ดินเพ่ือกิจการอุตสาหกรรมโดยปจจุบัน บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไปแลวรวมมูลคาที่ดินและเงินลงทุนอ่ืน ๆ รวมกวา 
747 ลานบาท และไดแจงใหหนวยงานปกครองในพ้ืนที่ไดรับทราบเร่ืองการจัดตั้ง
โครงการเรียบรอยแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.19 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.19 ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๒๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.24 (เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายณัฐวุฒิ  พจนานุวัฒน ผูรับมอบ
อํานาจจากบริษัทตะวันออกคอนกรีตและวัสดุภัณฑ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เจาของท่ีดินมีโครงการจะสรางโรงงานลําดับที่ 
44 (การสรางขึ้นรูปพลาสติกเสนใยสังเคราะหที่ไมไดมาจากเสนธรรมชาติ) ซึ่งเปน
กิจการที่ตองใชคนและพ้ืนที่จํานวนมาก หากสามารถทําโรงงานดังกลาวได จะมีผลดี
ตอชุมชนเปนอยางมาก เพราะเปนการสรางงาน สรางรายไดแกคนภายในชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.๒๔ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด แตใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสามารถสรางโรงงานลําดับที่ ๔๔ ในบริเวณ
หมายเลข ๔.๒๔ เฉพาะท่ีดินในบริเวณคํารองได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.24 ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด แตใหแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินใหสามารถสรางโรงงานลําดับที่ 44 
ไดเฉพาะพื้นที่ดินที่ผูรองยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๒๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.30 (เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข 
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจการผลิตสับปะรด

กระปอง ผลไมรวมบรรจุกระปอง น้ําสับปะรดเขมขนบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ผลไม
ตามฤดูกาลสงออกผลิตภัณฑไปยังตางประเทศ ปจจุบันบริษัทฯ ไดเตรียมพ้ืนที่ 
ถมดินไวแลว สําหรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคตเพ่ิมอีกประมาณ 417 ไร 
เพ่ือรองรับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือ 
สวนอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมสนับสนุนและตอเนื่อง รวมท้ังคลังสินคา
สําหรับเก็บและกระจายสินคา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยให
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.30 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากกิจการของผูรอง
สามารถดําเนินการไดตามขอกําหนดของรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี หากผูรอง
ดําเนินการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม 
โดยไดรับการประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว 
สามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๓๐ เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุร ี

เรื่องที่ ๒๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.36 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายศุภชัย จินตนาเลิศ และนายชนะ
จินตรัตนวงศ เปนผูมีอํานาจผูกพันกลุมบริษัท สุขสมบูรณกรุป 

เหตุผลในการขอแกไข โรงงานมีแผนการขยายการผลิตเพ่ือใหครอบคลุม 
เพ่ือรองรับ Order และความตองการสินคาจากลูกคาที่เพ่ิมมากข้ึน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 

การใชประโยชนที่ดิน จากเดิมการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.36 ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด แตใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหสามารถ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานอุตสาหกรรมกลั่น
น้ํามันพืช โรงงานอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
กระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพและชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเนย โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปนํ้ามันปาลม และโรงงานอุตสาหกรรมวิจัยพืชผล  

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๓๖ เฉพาะพ้ืนที่ที่รองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุร ี
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 
 เรื่องที ่๒๔  

1. ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.36 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

2. ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.37 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เอเชียคลีน อินดัลเตรียล ปารค จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข ใหสอดคลองกับสภาพการใชประโยชนที่ดิน 

ในปจจุบันในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่คํารอง ซึ่งมีการประกอบกิจการประเภทโรงงาน 
ขนาดตาง ๆ เกิดข้ึนกระจัดกระจายโดยทั่วไปอยูโดยรอบเปนจํานวนมาก รวมถึง 
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมของภาคเอกชนอีกหลายแหง ซ่ึงบริษัท 
เอเชีย คลีนปารค จํากัด มีโครงการจัดตั้งโครงการ “สวนอุตสาหกรรมชัยโย” 
ในพ้ืนที่ดังกลาว โดยเปนโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม เพ่ือใหโรงงานเขามา
อยูรวมกันอยางเปนสัดสวนและเปนระบบ เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ 
ดานส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันโครงการฯ อยูในระหวางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดวาจะไดรับความเห็นชอบภายในเดือน
สิงหาคม 2558  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.36 
และ 4.37 เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง หากผูรองดําเนินการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม เปนนิคมอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม โดยไดรับ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอย 
แลวสามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๓๖ และ ๔.๓๗ เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองย่ืนคํารองมา เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค า (สีมวง) ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุร ี 

เรื่องที่ ๒๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.39 เฉพาะท่ีดินของผูรอง เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ 
อางอิง 

(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 
 ผูรอง จํานวน 3 ฉบับ 2 ราย ไดแก 

1. นายโนบุโอะ อิชิดะ เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 
2. นายชัยยศ จงประสิทธิผล เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท กรุงเทพชลกิจ จํากัด 
3. นายโนบุโอะ อิชิดะ เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท เคไลนคอนเทนเนอร

เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ไดกําหนดให

แปลงที่ดินของบริษัทฯ ตั้งอยูในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4.39 ซึ่งขอกําหนดไมอนุญาตใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ในอาคารที่เปนอาคารขนาดใหญพิเศษ ทําใหไมสามารถพัฒนาโครงการคลังสินคา
ขนาดใหญซึ่งเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ เพ่ือรองรับการขนสงกระจายสินคา 
และสงออกไปยังตางประเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจโลจิสติกสในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.๓9 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.๓๙ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๒๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ในแปลงที่ดินโฉนดเลขที่ 40488, 40495, 40494, 40493, 
40491, 21120 และ 3973 (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายชัยยุทธ อรุณธีรวงศ เปนผูไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการแทนบริษัท ยอง กวน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด) จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข ผูรองไดใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ
ผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอและผลิตเครื่องจักร อุปกรณ ผูรองไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์
ภายใตไดรับอนุญาตจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน ใหประกอบกิจการดังกลาว 
การใชประโยชนที่ดินอยูภายใตการดําเนินการที่ตองไดมาตรฐานภายใตการกํากับ
ดูแลหลายหนวยงานโดยไมกระทบหรือเสียหายตอสิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.๔๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๐ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที ่๒๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหถูกตองและสอดคลองตามประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับการประกาศพระราชกฤษฏีกา
เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  
และเพ่ิมเติมลาสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 (นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 
อีสเทิรนซีบอรด แหงที่ 2) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยให เปลี่ ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 เฉพาะพ้ืนที่คํารอง เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เนื่องจากพ้ืนที่ของผูรองเปนบริเวณ 
ที่ไดรับการประกาศพระราชกฤษฏีกาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และเพ่ิมเติมลาสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 
(นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด แหงที่ 2) 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๔๐ เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๒๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ในแปลงทีด่ินโฉนดเลขที่ ฉ.11436, ฉ.15069, ฉ.20849, ฉ.20850, 
ฉ.20851 และ ฉ.20852 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ทรัพยมหากิจ 12 จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ อยูระหวางการพัฒนาโครงการ 

สวนอุตสาหกรรมซินเนอรจี้ อินดัสเทรียล แลนด ซึ่งเปนโครงการที่สนองตอนโยบายภาครัฐ  
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 (กระทรวงอุตสาหกรรม) ในการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมสําหรับนักลงทุนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง หรือ SME ในรูปแบบของการเชาระยะยาว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจั งหวัดชลบุรี  เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 
การใชประโยชนที่ดิน จากเดิม การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เปน การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง หากผูรองดําเนินการ
จัดสรรที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม 
โดยไดรับการประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม 
เปนที่ เรียบรอยแลวสามารถดําเนินการขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายหลังได  
ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยให
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.40 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ในแปลง
ที่ดินโฉนดเลขที่ ฉ.11436, ฉ.15069, ฉ.20849, ฉ.20850, ฉ.20851 
และ ฉ.20852 โดยมีเง่ือนไขใหมีแนวปองกัน (Protection Strip) ในบริเวณ
พ้ืนที่ที่ติดกับที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) เปนระยะ
อยางนอย ๕๐ เมตร ท้ังนี้ เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณคํารองเหมาะสมในการขยายอุตสาหกรรม
ซึ่งผูประกอบการไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว ทั้งนี้ ใหเพ่ิมเติมรายละเอียด 
ของขอมูลดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบตอพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือใชประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๔๐ เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) โดยมีเงื่อนไข ใหมี 
แนวปองกันในบริเวณที่ติดกับพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) เปนระยะ
ไมนอยกวา ๕๐ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๒๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก 
นางสาวณัฐณิชา  มาพา ผูรับมอบอํานาจจาก 
๑. นายมานิต  วงษเจริญสิน 
๒. นายณัฏฐกิตติ์  วงษเจริญสิน 
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 ๓. นายกิติชัย  วงษเจริญสิน 
๔. นายวุฒิชัย  วงษเจริญสิน 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในบริเวณที่ดินขอเปล่ียนแปลง 

จะดําเนินการเปนสวนอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 

การใชประโยชนที่ดิน จากเดิม การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง หากผูรองดําเนินการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม โดยไดรับ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม เปนที่เรียบรอยแลว
สามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยให
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4.40 เฉพาะที่ดินคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณคํารองเหมาะสม 
ในการขยายอุตสาหกรรม ซ่ึงผูประกอบการไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว 
ทั้งนี้ ใหเพ่ิมเติมรายละเอียดของขอมูลดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบ 
ตอพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๐ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  

เรื่องที่ ๓๐ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.30, 4.40, 4.44 และ 4.45 (เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข บริเวณหมายเลข 4.30, 4.40, 4.44 และ 4.45 

บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในกรรมสิทธิ์ 
จํานวน 11,695 ไร ใหเปนนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม เพราะเล็งเห็น 
ถึงศักยภาพของพ้ืนที่  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวมีทอกาซธรรมชาติ และสาย
ไฟฟาแรงสูงพาดผาน อีกทั้ง ยังตั้งอยูใกลทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนาและสรางงานพัฒนาเศรษฐกิจ และไดรับความเห็นชอบ 
ในหลักการจากทองถิ่นเรียบรอยแลว  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งที่/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
4.30, 4.40, 4.44 และ 4.45 เฉพาะที่ดินคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณคํารอง 
เหมาะสมในการขยายอุตสาหกรรม ซึ่งผูประกอบการไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว 
ทั้งนี้ ใหเพ่ิมเติมรายละเอียดของขอมูลดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบ
ตอพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากที่ดินแปลงดังกลาว 
ยังไมมีแผนงาน/โครงการในการดําเนินการใด ๆ และหากผูรองดําเนินการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม โดยไดรับ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว
สามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๓๐, ๔.๔๐, ๔.๔๔ และ ๔.๔๕ เฉพาะพื้นที่ท่ีผูรองยื่นคํารองมา
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุร ี

เรื่องที่ ๓๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.44 (เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทไดเล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่ที่จะพัฒนา 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐ และพ้ืนที่ดังกลาว 
ยังเปนพ้ืนที่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดพิจารณาแลวเห็นวา 
เปนพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาตามนโยบายของรัฐที่ไดลงทุนตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝงทะเลตะวันออก โดยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน เพ่ือใหการลงทุนมุงไปดานตะวันออกของประเทศเปนหลัก  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท คอนเซพแลนด 2 จํากัด 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.๔๔ 
เฉพาะที่ดินบริเวณคํารองไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากผูรองยังไมมี
แผนงานโครงการพัฒนาที่ชัดเจน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ หมายเลข ๔.๔๔ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๓๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.45 (เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท น้ําตาลตะวันออก จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหถูกตองตามการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน 

(การใชงานจริง) ซ่ึงไดเริ่มลงมือพัฒนาเปนสวนอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
โชติธนวัฒน 5 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับ 

การใชประโยชนที่ดิน จากเดิมการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.๔๕ เฉพาะท่ีดิน 
คํารองไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.๔๕ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

เรื่องท่ี ๓๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.30, 4.40, 4.44 และ 4.45 
(เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข บริเวณหมายเลข 4.30, 4.40, 4.44 และ 

4.45 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไดทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใน
กรรมสิทธิ์ จํานวน 11,695 ไร ใหเปนนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม 
เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวมีทอกาซธรรมชาติ  
และสายไฟฟาแรงสูงพาดผาน อีกทั้ง ยังตั้งอยูใกลทางหลวงแผนดินหมายเลข 
331 ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและสรางงานพัฒนาเศรษฐกิจ และไดรับ 
ความเห็นชอบในหลักการจากทองถิ่นเรียบรอยแลว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการพิจารณา 

คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.30, 
4.40, 4.44 และ 4.45 เฉพาะท่ีดินคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณคํารองเหมาะสม
ในการขยายอุตสาหกรรมซ่ึงผูประกอบการไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว ทั้งนี้ 
ใหเพ่ิมเติมรายละเอียดของขอมูลดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบตอพ้ืนที่
โดยรอบเพ่ือใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารอง โดยปรับการใชประโยชน
ที่ดิน จากเดิมการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะพ้ืนที่คํารอง 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓๐ 
๔.๔๐, ๔.๔๔ และ ๔.๔๕ เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุร ี

เรื่องที่ ๓๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.46 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
(เฉพาะที่ดินของรอง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายเฉลิม โกกนุทานนท ผูไดรับ
มอบอํานาจดําเนินการแทนกลุมบริษัท ไทยอีสเทิรน 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่ที่ขอแกไขเปล่ียนแปลง 
การใชประโยชนที่ดิน ไดมีโรงงานอุตสาหกรรมของกลุมบริษัท ไทยอีสเทิรน 
ประกอบกิจการอยูแลว และมีโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง
ในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
4.46 เฉพาะที่ดินคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณคํารองเหมาะสมในการขยาย
อุตสาหกรรมซึ่งผูประกอบการ ไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว ทั้งนี้ ใหใช
ประโยชนที่ดินที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมเทานั้น และไมเปนโรงงานที่อยูในกลุม
โรงงาน ๑๒ ประเภทที่มีความเสี่ยงสูง และใหเพ่ิมเติมรายละเอียดของขอมูล 
ดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบตอพ้ืนที่โดยรอบ เพื่อใชประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากผูรองดําเนินกิจการ
โรงงานอยูแลวจึงไดรับการคุมครอง ตามมาตรา 27 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และในขอกําหนดรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี สามารถขยาย
พ้ืนที่โรงงานไดไมเกินหนึ่งเทาของพ้ืนที่โรงงานที่ใชในการผลิตเดิม และหากผูรอง 
ดําเนินการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม
โดยไดรับการประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปน 
ที่เรียบรอยแลว สามารถดําเนินการขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 
วรรคสาม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๔๖ เฉพาะพ้ืนที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ทั้งนี้ ใหใชประโยชน
ที่ดินที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมเทานั้น และไมเปนโรงงาน 
ที่อยูในกลุมโรงงาน ๑๒ ประเภทท่ีมีความเส่ียงสูง ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุร ี

เรื่องที่ ๓๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.47 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) จํานวน 90 แปลง (เฉพาะท่ีดินของผูรอง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายกตัญญปฐน อาริพงษ เปนผูไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการแทน บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะจํากัด (มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
และขอกําหนดของท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณที่ดิน
หมายเลข 4.47 ซึ่งกําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม และมีขอหาม
ประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ ทําใหบริษัทฯ 
ที่ทําการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือประกอบกิจการประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม 
ไดรับผลกระทบ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
4.4๗ เฉพาะที่ดินคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณคํารองมีความเหมาะสมในการขยาย
อุตสาหกรรม ซึ่งผูประกอบการไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว ทั้งนี้ ใหเพ่ิมเติม
รายละเอียดของขอมูลดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบตอพ้ืนที่
โดยรอบ เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง หากผูรองดําเนินการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม โดยไดรับ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว 
สามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๔๗ เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่  ๓๖ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.50 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) (เฉพาะที่ดินบริษัท) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายนาวาชัย เตรัตน ผูไดรับมอบ
อํานาจจากบริษัท วี แอนด พี แลนด จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข ทางบริษัทไดลงทุนกับผูลงทุนในการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับดานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดประสบภัย
ธรรมชาติ น้ําทวม แผนดินทรุด ทําใหธุรกิจในเครือเกิดความเสียหายและยังไมมั่นใจ 
ในภัยธรรมชาติในอนาคตซ่ึงอยู ในเขตพ้ืนที่ เสี่ ยงภัย คือ จั งหวัดนครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ซึ่งวิเคราะหในสถานการณแลวทําใหไมกลาลงทุน 
ในการปรับปรุ งหรือดําเนินการตออันจะเส่ียงตอการลงทุน ตอมาบริษัท 
ไดรวมลงทุนซื้อที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 1106 และ 1100 ตําบลเขาไมแกว อําเภอ 
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือนํามาพัฒนาประกอบกิจการคาดานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีการวิเคราะหแลวเห็นวาพ้ืนที่แหงนี้ไมเปนพื้นที่เสี่ยงกับภัยธรรมชาติ 
ดวยไดตรวจสอบแลว เปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีประกอบการอยูแลว เชน 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะที่มีแนวเขตติดตอกัน ถาไดพัฒนาและเปล่ียนสีพ้ืนที่จะทําให
สรางรายได สรางงานและนําความเจริญใหทองถิ่น  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
4.๕๐ เฉพาะท่ีดินคํารอง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง หากผูรองดําเนินการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม โดยไดรับ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว 
สามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๕๐ 
เฉพาะพื้นที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๓๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.20 (เฉพาะที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองขยาด) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน 
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)  

ผูรอง จํานวน 504 ฉบับ 504 ราย ดังนี้ 
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองขยาด 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก 

นายสมชาย โยคาพจร (ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองขยาด) 
2. นิติบุคคล 13 ฉบับ 13 ราย ไดแก บริษัท อีโค กรีต เทคโนโลยี จํากัด 

และผูรองอ่ืน รวม 13 ราย 
3. บุคคลธรรมดา 490 ฉบับ 490 ราย ไดแก นายเสาร อินคํา และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันพ้ืนที่ตําบลหนองขยาดมีโรงงานท่ัวไป

ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก และคาดวาจะมีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง ซ่ึงโรงงานท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมดังกลาว 
จะเปนแหลงงาน สรางรายไดใหกับชุมชน 

1. องคการบริหารสวนตําบลหนองขยาด 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก 
นายสมชาย  โยคาพจร (ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองขยาด) 

2. นิติบุคคล 13 ฉบับ 13 ราย ไดแก บริษัท อีโค กรีต เทคโนโลยี จํากัด 
และผูรองอ่ืน รวม 13 ราย 

3. บุคคลธรรมดา 490 ฉบับ 490 ราย ไดแก นายเสาร อินคํา และพวก 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4.๒๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากรางขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
สามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานท่ีไมขัดกับขอหามได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ หมายเลข ๔.๒๐ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๓๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.21 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน 8 ฉบับ 8 ราย ไดแก นายกุย แซเอ๊ียว และประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงขวาง รวม 8 ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหชุมชนมีความเจริญยิ่งขึ้น โดยสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํา
รอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4.๒๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากรางขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
สามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบกิจการโรงงานท่ีไมขัดกับขอหามได  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ หมายเลข ๔.๒๑ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ ๓๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ในแปลงท่ีดินโฉนด
เลขที่ ฉ.12575 และ ฉ.30018 (เฉพาะที่ดินผูรอง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ทรัพยมหากิจ 12 จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ อยูระหวางการพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรม 

ซินเนอรจี้  อินดัสเทรียล แลนด  ซึ่ งเปนโครงการท่ีสนองตอนโยบายภาครัฐ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม) ในการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมสําหรับนักลงทุนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง หรือ SME ในรูปแบบของการเชาระยะยาว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.๔๐ 
เฉพาะท่ีดินคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณคํารองเหมาะสมในการขยายอุตสาหกรรม 
ซึ่งผูประกอบการไดมีการดําเนินการไปบางสวนแลว ทั้งนี้ ใหเพ่ิมเติมรายละเอียด 
ของขอมูลดานความเหมาะสมของพ้ืนที่และผลกระทบตอพ้ืนที่โดยรอบ เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง หากผูรองดําเนินการจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเปนนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม โดยไดรับ 
การประกาศพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนที่เรียบรอยแลว 
สามารถดําเนินการขอแกไขเปล่ียนแปลงภายหลังได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงแกไขการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๔๐ เฉพาะพ้ืนที่ที่ผูรองยื่นคํารองมา เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุร ี

เรื่องที่ ๔๐ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.44 (เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ) เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท เหมราชอีสเทิรนซีบอรด  
อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจะนําที่ดิน
ดังกลาวมาพัฒนาเปนอาคารหรือคลังสินคาเพ่ือใหเชาหรือขาย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข 4.๔๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เน่ืองจากรางขอ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี สามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือประกอบกิจการอาคารหรือคลังสินคาได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๔ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผัง เ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องท่ี ๔๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลตําบล
ตะเคียนเตี้ย ดังนี้ 

1. พ้ืนที่สีเขียวหมายเลข 4.47 หมูที่ 3 และ 4 (บางสวน) เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 2. พื้นที่หมู  4 (บางสวน) บริเวณรอบอางเก็บน้ําหวยขุนจิต ประมาณ 
300 เมตร โดยรอบเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก เทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย 
เหตุผลในการขอแกไข ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน พ้ืนที่ 

คํารองโดยเฉพาะหมู 3 และ 4 ไดมีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา 
รวมทั้งอาคารบานเรือนและโครงการหมูบานจัดสรรเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพ่ือใหการใช
ประโยชนที่ดินในเขตเทศบาลฯ เปนไปอยางเหมาะสมสอดคลองกับการ ใช
ประโยชนที่ดินในปจจุบันมากที่สุด จึงมีการขอเปล่ียนแปลงแผนผังการใชประโยชนที่ดิน  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4.๔๗ เฉพาะท่ีดินคํารอง ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๗ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 12 เรื่อง) 
เรื่องที่ 1 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ในประเด็นการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบ
กิจการในอาคารขนาดใหญพิเศษได  

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข ในขณะที่ซื้อที่ดินดังกลาว อยูในผังเมืองรวมบริเวณ

อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2555 โดยกําหนดใหเปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ตอมา
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี โดยกําหนดใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ทางบริษัทฯ จึงไมสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๑.๑๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ ในเร่ืองขอหามประกอบกิจการ 
ในอาคารขนาดใหญพิเศษ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี 

เรื่องท่ี 2 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) แกไขเพ่ิมเติม ขอ 7 สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหใชได
ไมเกินรอยละสิบหาของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ขอ 10 สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ใหใชไดไมเกินรอยละ
สิบหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 3 ราย ไดแก 
1. นายโนบุโอะ อิชิดะ เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากดั 
2. นายชัยยศ จงประสิทธิผล เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท กรุงเทพชลกิจ จํากัด  
3. นายโนบุโอะ อิชิดะ เปนผูมีอํานาจผูกพัน บริษัท เคไลนคอนเทนเนอร

เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ไดกําหนด 

ใหแปลงที่ดินของบริษัทฯ ตั้งอยูในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
1.1 และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.39  
ซึ่งไมสามารถใหใชประโยชนที่ดินที่เปนอาคารขนาดใหญพิเศษ ทําใหบริษัทฯ 
และบริษัทในเครือไมสามารถพัฒนาโครงการคลังสินคาขนาดใหญพิเศษได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือเห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
1.1 และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓๙ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากคํารองของผูรองไมตรงประเด็น
กับรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีที่ปดประกาศ ๙๐ วัน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓๙ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ 3 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ซึ่งอยูในเขตเทศบาลฯ โดยยกเลิกขอหาม ดังนี้ 

ขอ 7 (14) ใหกําจัดมูลฝอยได 
ขอ 7 (15) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ประสบปญหาการกําจัด
ขยะมูลฝอยและการซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ที่เกิดขึ้นแตละวันและมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชาชนและนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก เกาะสีชังอยู
กลางอาวไทย หางจากฝงอําเภอศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร ประสบปญหา 
ดานการขนถายปญหาดานงบประมาณและบุคลากร ท่ีจะตองนําไปกําจัดที่ฝง 
จึงตองดําเนินการเองที่เกาะสีชังซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยยกเลิกขอหาม ดังนี้ 

ขอ 7 (14) กําจัดมูลฝอย 
ขอ 7 (15) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑0 
โดยใหยกเลิกขอหาม ขอ ๗ (๑๔) กําจัดมูลฝอย และ ๗ (๑๕) 
ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ตามที่เสนอตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  

เรื่องที่ 4 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ เฉพาะท่ีดินในคํารอง ในประเด็นการใชประโยชนที่ดินเพ่ือ
กิจการอ่ืน ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญพิเศษได 

เหตุผลในการขอแกไข ไดซื้อที่ดินเพ่ือรองรับการขยายของกิจการ 
ผูรอง จํานวน 14 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายรุงโรจน มยุเรศ ผูรับมอบอํานาจ 

จากบริษัท ปนทอง อินดัสเตรียล ปารค จํากัด 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๑.๑๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากผูรองยังไมมี
แผนงานโครงการพัฒนาที่ชัดเจน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๒ ในเร่ือง
ขอหามประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญพิเศษ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องท่ี 5 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรี โดยขอใหยกเวนโรงงานในลําดับที่ 88 ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในท่ีดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก สํานักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 
เหตุผลในการขอแกไข ตามแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 - 2573) 

รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดหาพลังงานเพ่ิม โดยใหมีสัดสวนการใชพลังงานจาก
พลังงานทดแทน 25% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานท้ังหมด แตจากขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี จะไมสามารถทําไดและในการจัดทําแผน
พลังงานสวนใหญจะอยูในพ้ืนที่ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ฉะนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาจังหวัด
ชลบุรีใหเปนศูนยกลางในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทองเท่ียวของ
ประเทศ พรอมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยใหคงขอกําหนดโรงงาน
ลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
เนื่องจากโรงงานในลําดับที่ ๘๘ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ไมตองหามตามราง
ขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ในการใชประโยชนที่ดินประเภทประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ในเรื่องขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุร ี

เรื่องท่ี 6 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) จากเดิม (3) โรงงานประเภทอ่ืน นอกจาก (1) และ (2) ที่
ไมมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยน้ําเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
ตอสิ่ งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เปน (3) โรงงานทุ กจําพวก 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานเวนแตโรงงานที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร ท่ีมีระบบวิธีการควบคุมการปลอยน้ําเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ 
ที่มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 88 ราย ไดแก นางสาวขวัญชนก ศิริวรวาท 
และประชาชนอําเภอหนองใหญ 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือการอนุรักษคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรมใหเปนไปตาม
สาระสําคัญของการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี คือ สงเสริมและพัฒนาจังหวัด
ชลบุรี ใหเปนศูนยกลางในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเที่ยว 
ของประเทศ และการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยางไรขอบเขตจะสงผลตอระบบนิเวศ 
และวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งขัดแยงตอเปาหมายของชุมชนทองถิ่นที่ตองการสราง
ความม่ันคงในวิถีชีวิตเกษตรกรรม เปนรากฐานจากรุนสูรุนตอ ๆ ไป 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารองฯ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเร่ืองขอหามโรงงาน 
ไว ตามร างผั งเมืองรวมจั งหวัดชลบุ รี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องท่ี 7 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ใหสามารถสรางหรือขยายโรงงานลําดับที่  59 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานในท่ีดินของบริษัทได (พ้ืนที่ประมาณ 88 – 3 - 79 ไร) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท ซุปเปอร สตีล เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัท ซุปเปอร สตีล เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

มีแผนการใชที่ดินทั้งหมดขยายโรงงาน โดยมีแผนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 
และตอเน่ืองในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจั งหวั ดชลบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากโรงงานในลําดับที่  ๕๙ 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ไมตองหามตามรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรี ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓๑  
ไวตามร างผั งเมืองรวมจังหวัดชลบุ รี กํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ 8 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.40 เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ 
ในขอหาม (7) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแต เปนสวนหนึ่ ง 
ของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละหาของพ้ืนที่
โครงการท้ังหมด ขอแกไขเปนรอยละสิบของพ้ืนที่โครงการท้ังหมด และขอหาม (8) 
เปนใหการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญได 

ผูรอง 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นางสาวณัฐณิชา มาพา ผูรับมอบหมาย 
จากบริษัท เจริญสิน พรอพเพอรตี้ จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม 
บริเวณอําเภอศรีราชา และอําเภอบานบึง จากความเจริญที่กําลังจะมาถึงในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๐ เฉพาะที่ดินคํารอง ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
กําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔๐ ในเร่ือง
ขอหามจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแต 
เปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย และมีพื้นที่
ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมดไว ตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ 9 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอหาม ดังนี้ 

ขอ 10 (7) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวนแตเปนสวนหนึ่ง 
ของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละสิบหาของพ้ืนที่
โครงการท้ังหมด โดยขอใหกําหนดเปอรเซ็นตตอพ้ืนที่โครงการเพ่ิมมากขึ้น 
อยางนอยรอยละสิบหา 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน ผูรับมอบ
อํานาจจากบริษัท ตะวันออกคอนกรีตและวัสดุภัณฑ 

เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่ดังกลาวมีศักยภาพอยางมากสําหรับ 
การสรางโรงงานขนาดใหญ การลงทุนอสังหาริมทรัพย จัดสรรที่ดิน ซึ่งขอกําหนด
ในรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีนั้นสงผลใหผูลงทุนไมคุมตอการลงทุน   
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๒๔ ในเรื่องขอหามจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรท่ีดินเพื่อการอยูอาศัย 
และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

เรื่องที่ 10 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหสามารถทําเปนตึกแถวใหเชาและขาย จัดสรรที่ดิน 
เพ่ือการพาณิชยกรรมและอยูอาศัย และโกดังสินคาได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายวัยวัฒน จินตกานนท 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเจาของที่ดินไดทําการวางแผนเพ่ือจัดสรร

ที่ดินใหเปนตลาด ที่พัก และยานการคา และไดลงทุนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เรียบรอยแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากเปนกิจการที่ไมตองหามตามราง
ขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๒๔ 
ในเรื่องขอหามตึกแถว การจัดสรรท่ีดินเพื่อการพาณิชยกรรม
และอยูอาศัย และโกดังสินคา ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุร ี

 



- 303 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที ่11 ขอแกไขขอ 6 (3) การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไป
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) โดยใหเพ่ิมเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอม รวมท้ังอาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษและคลังสินคา 
และแกไขขอกําหนดขอ 9 ท่ีดินประเภทนี้ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคากิจการอ่ืนที่เกี่ยวของ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีไมใชอาคารขนาดใหญพิเศษ 
ยกเวนอาคารท่ีเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ ใหทําเปนอาคารขนาดใหญพิเศษได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นางสาวรุจิพรรณ จึงรุงเรืองกิจ 
เจาของที่ดินในนามหุนสวน หางหุนสวนจํากัด สมจิ๊ด และบริษัท พัฒนาสปอรตคลับ 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ มีนโยบายและเปาหมายที่จะพัฒนาที่ดิน
โดยสรางชุมชนยั่งยืนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยรอบ ซึ่งบริษัท 
มีแผนท่ีจะขยายโครงการสรางท่ีพักอาศัย และสวนตลาดนัดชุมชนในบริเวณท่ีอยู 
ในการครอบครอง ในปจจุบันและไดดําเนินการลงทุนและจัดสรางไปแลวบางสวน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติ ๒ ประการ ดังนี้ 
เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นขอแกไขชื่อการใชประโยชนที่ดิน 

ตามขอกําหนดฯ ขอ ๖ (๓) การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
เปน ขอ ๖ (๓) การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษ 
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งอาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 
และคลังสินคา เน่ืองจากไมเขาขายประเด็นคํารอง 

เห็นควรใหตามคํารอง ในประเด็นการดําเนินการหรือประกอบกิจการอาคาร 
ที่เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ ใหทําเปนอาคารขนาดใหญพิเศษไดในพ้ืนที่คํารอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด ขอ ๖ (๓) การใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน 
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณหมายเลข ๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
กําหนด และใหตามคํารอง ในขอกําหนด ขอ ๙ โดยใหแกไข
ขอกําหนดใหยกเวนอาคารท่ีเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ 
ใหทําเปนอาคารขนาดใหญพิเศษไดในพื้นที่คํารอง ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ 12 ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) ดังนี้ 

1. ยกเลิกขอหาม ขอ 9 (4.17) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 

2. เพ่ิม การประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับ
อนุมัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผูรอง จํานวน 4 ฉบับ 4 ราย ไดแก 
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด 
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เหมราช อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท อีสเทิรนซีบอรดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของโครงการฯ 

เปนกลุมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและประกอบรถยนต ซึ่งมีชิ้นสวนยานยนต 
บางประเภทจําเปนตองมีขั้นตอนการชุบเคลือบ ผิวโลหะดวยไฟฟา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากรางขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ในการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ไดกําหนดไวเหมาะสมแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 

 

48. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๗,๓๙๓ ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ ๔,๖๒๑,๑๘๐ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.9 
หนา 124 - 142 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เมื่อครบกําหนด มีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕ ฉบับ ๙๓ ราย ๔ เร่ือง 
คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๗๓ ฉบับ ๙๒๑ ราย ๓ เรื่อง 
และคํารองดานอื่น ๆ จํานวน ๕ ฉบับ ๑๔ ราย ๓ เรื่อง 

ดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 4 เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากเดิมที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๖ ใหเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท IRPC จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือตองการจัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม 

ในการประกอบอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรกรรมเพ่ือการสงออก ไดแก  
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากไมยางพารา เชน ถุงมือยางพารา ถุงมือยาง
คอมพาวร Compound โดยใชวัตถุดิบในพ้ืนที่ไมสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
และทําลายอาชีพเดิมของชุมชนในพื้นท่ี  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากผูรองตองการประกอบ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรกรรม โดยใชวัตถุดิบในพ้ืนที่ที่ไมสรางมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอมและทําลายอาชีพของชุมชนในพ้ืนที่ตามขอกําหนดในพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ไมไดมีขอหาม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคง 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๖  
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด แตใหแกไขขอกําหนดใหสามารถดําเนิน
กิจการไดในอาคารขนาดใหญพิเศษและอาคารสูงได เฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์
และไดยื่นคํารองมา   

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๖ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด แตใหแกไขขอกําหนด 
ใหสามารถดําเนินกิจการไดในอาคารขนาดใหญพิเศษและ 
อาคารสูงไดเฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์และไดยื่นคํารองมา
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องท่ี ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน จากเดิมที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ ใหเปนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๔๒ ราย ไดแก นายอําเภอสิงหนคร นายกเทศมนตรี
เมืองมวงงาม และพวกรวม ๔๒ ราย 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ตําบลมวงงามมีลักษณะท่ีตั้งฝง
ตะวันออกติดทะเลอาวไทย มีชายหาดที่สวยงามเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ 
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวในแตละปไดเปนจํานวนมาก เสนทางคมนาคมสายหลัก 
คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ สามารถเดินทางสูอําเภอเมืองสงขลา และ
อําเภอหาดใหญไดสะดวกรวดเร็ว เปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
ทําใหนักลงทุนจํานวนมากมาประกอบกิจการตาง ๆ อีกทั้ง ปจจัยพ้ืนที่เขตเมือง 
เริ่มมีความแออัด สงผลใหเกิดความตองการในเรื่องของท่ีดิน เนื่องจากมีความสะดวก
ในการเขาถึงราคาที่ดินไมสูงมากนัก เปนผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากชุมชน
เกษตรกรรมมาเปนชุมชนเมืองมากขึ้น การใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
แตเดิมเปล่ียนไปเปนเพ่ือการพักอาศัย การคาการอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริการอ่ืน  ๆ
ดังนั้น หากการกําหนดขอบเขตการใชที่ดินไมเหมาะกับพ้ืนที่ทําใหการกําหนด 
ผังเมืองไมสามารถเปนตัวชี้นําและควบคุมใหพ้ืนที่นั้นเปนไปตามขอกําหนดได 
รวมทั้งสงผลใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายตอไปดวย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการ ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกลาวยังเปนชุมชนชนบทเปนสวนใหญ 
ในอนาคตพ้ืนที่ดังกลาวอาจจะตองวางผังเมืองรวมทาเรื อน้ําลึกสงขลาตอไป 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ตอเนื่องกัน ถาหากพ้ืนที่ในชุมชนมีการขยายตัว เนื่องจาก
โครงการของรัฐเกิดขึ้น พ้ืนที่ดังกลาวสามารถดําเนินการการวางผังในระดับชุมชน
ตอไปได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๒ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิ การและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ใหเปนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาเทพา และองคประกอบ 

สวนควบ ไดแก ทาเทียบเรือ และระบบสงไฟฟา เปนกิจการที่ผลิตสาธารณูปโภค บริการ
ใหแกประชาชน สังคม และปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนไปตามนโยบาย 
ด านความม่ันคงทางดานพลังงานไฟฟาของประเทศ ตามแผนพัฒนากําลั ง 
การผลิตของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๓) โดยในพ้ืนที่บริเวณ
คํารองไดดําเนินการศึกษาอยูในระหวางศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ซึ่งไดดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียในขั้นตอน 
การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (ค.๑) 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจัดรับฟงความคิดเห็นฯ ในข้ันตอนการประเมิน
และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบและสิ่งแวดลอม (ค.๒) ในชวงระหวางวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา หลังจากนั้นจะดําเนินการจัดรับฟง
ความคิดเห็นฯ ในขั้นตอนการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ (ค.๓) เม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากพ้ืนที่คํารองเปนเขตปาไม การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ควรใหเปนไปตาม
กฎหมายปาไม ยกเวนผูรองไดมีมติคณะรัฐมนตรีถอนสภาพพ้ืนที่ปาไมแลวมา 
ขอแกไขได โดยในสวนของที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณีของโรงไฟฟาถือวาเปนสาธารณูปโภคอยางหนึ่ง 
สามารถดําเนินการได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  
(สี เขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริ เวณหมายเลข ๓.๑๒  
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  

เรื่องที่ ๔ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๕๐ ราย ไดแก เครือขายผังเมืองผังชีวิต จังหวัดสงขลา 
และพวก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในปจจุบันพ้ืนที่คํารองเปนที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมฉลุง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เห็นควรยกคํารอง คือ เนื่องจาก

พ้ืนที่บริเวณคํารองไดกําหนดเปนพื้นที่สีมวงแลวในรางผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ 
(ซ่ึงอยูระหวางการปรับปรุงผัง) กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง คือ ใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ (บางสวน) ใหเปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ซึ่งเปนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉลุง เพ่ือให 
เปนไปตามวัตถุประสงคของการนิคมฯ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 15 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอใหยกเลิกขอหามการกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ 

หรืออาคารสูง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๒.๖ และ ๒.๑๑ 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก บริษัท เทพาคลีนเอ็นเนอรจี จํากัด 
และผูรองอ่ืนรวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณดังกลาว ทางบริษัทมีโครงการ 
จะประกอบกิจการโรงไฟฟาและขายไฟฟาระบบชีวมวล หรือกําลังการผลิตสุทธิ 
๒๐.๖๒๒ เมกะวัตต ในอนาคตเพ่ือใหผลผลิตกับนโยบายของรัฐที่ตองผลิตไฟฟา 
ใหทั่วถึง การดําเนินการดังกลาวเปนการสนับสนุนการผลิตไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนที่ชวยสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางระบบไฟฟาในพ้ืนที่หางไกล 
ทั้งยังมีสวนสําคัญในการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่โดยรอบและเปนสวนหนึ่งของ 
การขับเคลื่อนการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชุมชนชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากในเขตพ้ืนที่สีเขียว 
เปนบริเวณสวนใหญของผังฯ ไมไดหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ในสวนของขอกําหนด 
มีความเหมาะสมแลว โดยผูรองยังขาดแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๒.๖ และ ๒.๑๑ ใหสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารสูงได
เฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธิ์และไดยื่นคํารองมา 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๒.๖ และ ๒.๑๑ ใหสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ
หรืออาคารสูง ไดเฉพาะในพ้ืนที่ที่ผูรองมีกรรมสิทธ์ิและไดยื่น 
คํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  

เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๓.๒๑ โดยใหดําเนินการโรงโมหินได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายธานินทร สุวรรณเกตุ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากโครงการโรงโมหินไดขอกําหนดแหลงหิน 

มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบันยังดําเนินการอยูในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่เขตปาไม การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายปาไม 
เนื่องจากผูรองตองไปขอมติคณะรัฐมนตรีกอน  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณ
หมายเลข ๓.๒๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๓ ขอเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ใหสามารถสรางโรงไฟฟา
ถานหินสะอาดเทพาได ขอใหกําหนดขอยกเวน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 
มิใหบังคับสําหรับโครงการตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศท่ีไดรับ
ความเห็นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งในท่ีนี่ ไดแก โรงไฟฟาถานหินสะอาดเทพา 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก พลังงานจังหวัดสงขลา และการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากโครงการโรงไฟฟาเทพา และองคประกอบ 
สวนควบ ไดแก ทาเทียบเรือและระบบสงไฟฟา เปนกิจการที่ผลิตสาธารณูปโภค 
บริการใหแกประชาชน สังคม และปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เปนไปตาม
นโยบายดานความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟาของประเทศ ตามแผนพัฒนากําลัง
การผลิตของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) โดยในพ้ืนที่
บริเวณคํารองไดดําเนินการศึกษาอยูในระหวางศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ (EHIA) ซึ่งไดดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวน
ไดเสียในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ค.๑) เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจัดรับฟง
ความคิดเห็นฯ ในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
และสิ่งแวดลอม (ค.๒) ในชวงระหวางวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ที่ผานมาหลังจากนั้น จะดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นฯ ในขั้นตอนการทบทวน
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ค.๓) เม่ือวันที ่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เนื่องจากบริเวณคํารองเปนพ้ืนที่ปาไมการดําเนินกิจการดังกลาว 
ควรเปนไปตามกฎหมายปาไม ยกเวนไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหถอนสภาพพ้ืนที่  
ปาแลวนํามาแกไขได  ในสวนของที่ดินประเภทนี้ซึ่ ง เอกชนเปนเจาของ 
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ในกรณีของโรงไฟฟาถือวาเปนสาธารณูปโภค
อยางหน่ึง สามารถดําเนินการได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข 
๓.๑๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที ่๔  
1. ขอเพ่ิมวัตถุประสงคในขอ ๓ คือ 

๑) เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือ 
มีคุณคาทางธรรมชาติ  

๒) เพ่ือพัฒนาดานกายภาพของเมือง ใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม  

๓) เพ่ือดํารงรักษา บูรณะสถานท่ีและวัตถุประสงคที่มีประโยชน 
หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคด ี

๔) เพ่ือคุมครองพ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่อาหารตามระบบนิเวศลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 

๕) เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
วิสัยทัศนจังหวัดสงขลาและสภาพความเปนจริงของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

๒. เพ่ิมสาระสําคัญในนโยบายและมาตรการในการจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดินในขอ ๔ คือ 

๑) เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติเ พ่ือพัฒนาดานกายภาพของเมืองใหดีขึ้น ซึ่งสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงามความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน
หรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี  
เพ่ือการคุมครองพ้ืนที่อนุรักษและพ้ืนที่อาหารตามระบบนิเวศลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา วิสัยทัศน 
จังหวัดสงขลาและสภาพความเปนจริงของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๑๓ ฉบับ ๙๑๗ ราย ไดแก เครือขายอนุรักษและพัฒนา 
ลุมน้ํารัตภูมี และผูรองอ่ืนรวม ๙๑๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนการขอเพ่ิมเติมเพ่ือใหครบตามนิยาม
ของผังเมือง ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากขอกําหนดดังกลาวเปนไปตามรูปแบบของการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงวัตถุประสงค นโยบาย และมาตรการ 
ของการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
ไวตามเดิม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลา  

เรื่องที่ ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ในบริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเล
อําเภอจะนะถึงอําเภอเทพา เปนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘๕๕ ราย ไดแก เครือขายเทพารักษถ่ิน และผูรองอ่ืน
รวม ๘๕๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ (จากขอมูล
หนังสือทะเลคือชีวิต) และเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม รวมท้ัง
มีการนําเสนอพ้ืนที่ความม่ันคงทางอาหารชายฝงทะเลจะนะและทะเลเทพา 
ซึ่งไดเสนอใน (ราง) ยุทธศาสตรความม่ันคงทางอาหาร จังหวัดสงขลา เพ่ือใหผังเมือง
มีความสอดคลองและมีแนวคิดทิศทางการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือเกี่ยวของกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือกําหนดใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ความม่ันคงทางอาหาร
ชายฝงทะเลจะนะ และเทพา ทาเรือเพ่ือการทองเที่ยว การประมง สถาบันราชการ 
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น โดยหามกิจกรรมทาเรือน้ําลึก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาในพ้ืนที่ชายฝงทะเลไดกําหนด
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) ไวเปนแนวขนาน ๓๐๐ เมตร 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในบริเวณ
พื้นที่ชายฝงทะเล อําเภอจะนะถึงอําเภอเทพา เปนขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีฟา) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๖ ขอใหเพ่ิมขอหามโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในพ้ืนที่
ตําบลตลิ่งชัน และตําบลบานนา  

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๑๙๑ ราย ไดแก เครือขายจะนะรักษถิ่น 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากคํารองในพ้ืนที่ตําบลตลิ่งชัน และตําบลบานนา 

ใหกําหนดโซนพ้ืนที่ชุมชนฐานการเลี้ยงนกเขาชวาเพ่ือจะตองมีการควบคุมกิจกรรม 
เชน การควบคุมการสั่นสะเทือน เสียงดัง และอากาศรอน เนื่องจากอาชีพการเลี้ยง
นกเขาชวา เปนอาชีพที่ตองอาศัยสิ่งแวดลอมที่ดีและภูมิปญญาที่สืบทอดกันมา 
เปนอาชีพที่สําคัญที่มีทั้งการเล้ียงนกเขา การเพาะพันธุ และอาชีพตอเนื่อง 
จากการเลี้ยงนกเขาอีกกวา ๑๐ อาชีพ จะนะเปนเหมือนเมืองหลวงของนกเขาชวา
เสียงเปนที่ยอมรับในวงการเสียงนกเขาในอาเซียน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในการดําเนินการอุตสาหกรรมตาง ๆ ทางอุตสาหกรรม 
ก็มีมาตรการทางกฎหมายของอุตสาหกรรมอยูแลว ซึ่งถาหากหามอุตสาหกรรม 
ทุกประเภทก็อาจสงผลกระทบกับกิจกรรมในพ้ืนที่ เชน เรื่องอุตสาหกรรม 
ที่ตอเนื่องทางดานการเกษตรกรรมได สวนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
มีเสนทแยงสีขาว) ไดกําหนดในขอหามโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทไวแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๖ 
และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๗ ขอเพ่ิมขอหามในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในขอ ๙ คือ (๖) หามโรงงานผลิต
กระแสไฟฟาทุกประเภท และ (๗) หามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือใหเปนทาเรือ 
น้ําลึกและทาเรือขนสงถานหินและสารอันตราย 

ผูรอง จํานวน ๙ ฉบับ ๙๐๙ ราย ไดแก เครือขายเทพารักษถิ่น เครือขาย 
จะนะรักษถิ่น และเครือขายผังเมืองผังชีวิตจังหวัดสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณอําเภอเทพา เปนปาชายเลนที่มี
ความสําคัญตอระบบนิเวศและมีคุณคาตอการดํารงชีวิตของชุมชนประมงเปนพื้นที่ 
อนุรักษสัตวน้ํา และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและมีพ้ืนที่ที่สําคัญ คือ บานเกาะแลหลัง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เน่ืองจากบริเวณคํารองเปนพ้ืนที่เขตปาไม การดําเนินการดังกลาว 
ใหเปนไปตามกฎหมายปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๘ ขอเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลา จากเดิมมี ๑๑ ขอ ขอเพ่ิมขอ ๑๒ คือ หามการใชประโยชนเปนทาเรือ 
น้ําลึกและทาเรือขนสงวัตถุอันตราย 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘๕๕ ราย ไดแก เครือขายเทพารักษถ่ิน และเครือขาย
จะนะรักษถิ่น 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไมตองใหมีการกอสรางทาเรือน้ําลึก 
และทาเรือขนสงวัตถุอันตราย ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ติดชายฝงทะเลอาจมีความจําเปน 
ในเรื่องของการคมนาคมขนสงในอนาคตได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามของการใชประโยชน
ที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๙ ขอใหกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณพ้ืนที่แนวชายฝงทะเล ระยะ ๑ กิโลเมตร 
เปนอยางนอยของจังหวัดสงขลา ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ 
อําเภอสิงหนคร อําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ และอําเภอเทพา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สงขลาฟอร่ัม และเครือขายพลเมือง
เยาวชนสงขลา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากดวยเหตุผลพ้ืนที่ชายฝงทะเลของจังหวัด
สงขลาเปนหาดทราย ซ่ึงหาดทรายเปนแนวกันชนตามธรรมชาติที่ธรรมชาติสรางข้ึน
เพ่ือปกปองแผนดินจากทะเล หาดทรายมีสมดุลพลวัตของตัวเอง การสราง 
สิ่งปลูกสรางบนพ้ืนที่ชายหาดจะมีผลตอสมดุลการเคล่ือนตัวของตะกอนทราย 
ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝง จากสถานการณบทเรียนหาดสงขลาต้ังแตหัวนายแรง 
ถึงเขื่อนกันทรายรูปตัวที บริเวณแหลมสนออน ทําใหเห็นวาการสรางสิ่งปลูกสราง
ริมหาดสงผลกระทบตอหาดสมิหลาและเกิดการพังทลายอยางตอเนื่อง และหาดสงขลา
เปนแหลงที่อยูของสัตวน้ํา เปนพ้ืนที่นันทนาการที่สําคัญของคนสงขลาที่คนสงขลา
สามารถมาใชประโยชนรวมกันได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เนื่องจากในผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาในพ้ืนท่ีแนวขนานชายฝงทะเล 
ไดกําหนดที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) ไวเปนแนวขนาน 
๓๐๐ เมตร แลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) บริเวณพื้นที่ 
แนวชายฝงทะเล ระยะ ๑ กิโลเมตร ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที ่๑๐ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จาก “ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔” เปน “ที่ดินประเภท
ชุมชนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สงขลาฟอร่ัม และเครือขายพลเมือง
เยาวชนสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากมีโบราณสถานและสถาปตยกรรม 
ที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษไว เชน วัดเจดียงาม วัดพะโคะ วัดสีหยัง วัดชะแล 
วัดจะท้ิงพระ เปนตน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนรายละเอียดใหนําไปกําหนดในผังเมืองรวมในระดับ 
ผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนตอไป 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ 
และ ๑.๔ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๑๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจากเดิม “ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๔ และ ๑.๕ บริเวณตําบลหัวเขา 
และยานเมืองเกาบอยาง” เปน “ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
(สีเหลืองและเสนทแยงน้ําตาลออน)” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สงขลาฟอรั่มและเครือขายพลเมือง
เยาวชนสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่หัวเขาเดิมเปนพ้ืนที่เมืองเกาแกสงขลา 
ทําใหมีโบราณสถานที่ควรคาแกการเก็บรักษาไว เชน เจดียองคขาว – เจดียองคดํา 
บอเกง ปอมปราการ แนวกําแพงเมืองเกา วัดสุวรรณคีรี เปนตน นอกจากโบราณสถานแลว 
ตําบลหัวเขาแดง ยังมีวัฒนธรรมของมุสลิมที่งดงามมีมัสยิด พิธีกรรมทางศาสนา 
กุโบรที่เปนหลุมฝงศพของชาวมุสลิม และอดีตเจาเมืองสงขลา การประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบานที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ที่ตั้งอยูบริเวณปากทะเลสาบสงขลา
และริมทะเลอาวไทย และยังมีธนาคารปูมา ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุปูมา เพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหกับทะเลสาบสงขลา จากเหตุผลทั้งหมดและสภาพพ้ืนที่ 
ตําบลหัวเขาแดง ทั้งตําบลควรกําหนดใหเปนพ้ืนที่อนุรักษเพ่ือการอยูอาศัย 
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (สีเหลืองและเสนทแยงสีน้ําตาลออน) เพ่ือใหสอดคลอง
กับเจตนารมณของคนสงขลาที่จะผลักดันใหเมืองเกาฝงหัวเขาแดงและเมืองเกา 
ฝงสงขลามรดกโลก และสอดคลองกับวัตถุประสงคการวางผังเมืองรวมในการรักษา
คุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ เกิดจาก 
การสรางสรรคของมนุษย เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณเมืองเกา ซึ่ งประกอบไปดวย 
ถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม และถนนไทรบุรี ในพ้ืนที่ถนน ๔ สายน้ี 
มีบานเรือนและอาคารพาณิชยที่มีสถาปตยกรรม แบบชิโน – ยุโรเปยน โบราณสถาน 
ที่งดงาม เชน วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา อารามหลวงชินโทร อายุประมาณ 
๔๐๐ ป มัสยิดศาสนอิสลาม ประตูเมืองเกา ศาลเจาพอหลักเมือง โรงสีแดง 
เปนตน นอกจากสถาปตยกรรมท่ีงดงามแลวยานเมืองเกายังมีความเปนพหุ
วัฒนธรรม ระหวางไทยพุทธไทยมุสลิม และไทย จีน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เน่ืองจากไดกําหนดอยูในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา และผังเมืองรวม
ชุมชนทาเรือน้ําลึกสงขลาอยูแลว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๔ และ ๑.๕ บริเวณ
ตําบลหัวเขา และยานเมืองเกาบอยาง ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๑๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจาก “ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม” เปน “ที่ดินประเภทการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สงขลาฟอร่ัม และเครือขายพลเมือง
เยาวชนสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนการรักษาโบราณสถาน สถาปตยกรรม
ทางประวัติศาสตรศรีวิชัยที่มีคุณคาไวและเพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของการวาง 
ผังเมืองรวมในการดํารงรักษาคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร 
และโบราณคดี ที่ เกิดจากการสรางสรรคของมนุษยตามเกณฑและมาตรฐาน 
การวางผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เนื่องจากเปนรายละเอียด ใหนําไปกําหนดในผังเมืองรวมในระดับ 
ผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนตอไป 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๑ และ 
๒.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๑๓ ขอเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) โดยเพ่ิมขอหามบัญชีทาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สงขลาฟอร่ัม และเครือขายพลเมือง
เยาวชนสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไมสามารถสรางไดในพ้ืนที่และยังไม
สมควรอยูในพ้ืนที่ เพราะชาวบานไมนิยมทําอาชีพที่เกี่ยวของกับการทําโรงงาน 
และมันยังเปนสารเคมีที่ทําลายธรรมชาติรวมถึงสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ ขัดตอวิสัยทัศนของอําเภอและจังหวัด บางสภาพพ้ืนที่  
ไมเหมาะกับกิจการประเภทพอลิเมอรในพ้ืนที่ไมมีวัตถุดิบสําหรับการผลิตยา 
และบางวัตถุดิบที่ใชผลิตจะมีผลทําใหประชาชนเกิดอันตรายได รวมทั้งยังทําลาย
สิ่งแวดลอมอีกดวย  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 และในพ้ืนทีไ่มมีแรที่ใชในการผลิตในบางโรงงาน ไมมีทาเรือใหญเพ่ือขนสงวัตถุดิบ
ของโรงงานเปนกิจการที่ไมตรงกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ 
ของอําเภอหาดใหญ ซ่ึงเปนพ้ืนที่ไมเหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ และยังเห็นวา 
กิจการนี้ไมมีความจําเปนตออําเภอหาดใหญ ถาสรางโรงงานก็จะทําใหสิ้นเปลือง
งบประมาณและยังสงผลใหเกิดมลพิษทางกลิ่นที่ไมพึงประสงค  อีกทั้ง โรงงานท่ีสราง
ไมไดทําใหคนในพ้ืนที่มีรายไดหรืออาชีพหลัก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่เขตปาไม การดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ไวตามท่ีราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ  
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  

เรื่องที่ ๑๔ ขอใหเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ใหเพ่ิมขอหามบัญชีทาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผูรอง จํานวน ๑๐ ฉบับ ๙๐๖ ราย ไดแก เครือขายเทพารักษถ่ิน และผูรองอ่ืน
รวม ๙๐๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ประเภทชุมชนไมอนุญาตใหมี
โรงงานกระจัดกระจาย และศักยภาพของพ้ืนที่ชุมชนจะนะมีความหลากหลาย
สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดอยางมากมายมหาศาล จากอาชีพการเลี้ยง
นกเขา อาชีพเกษตรกรรม และการคาขาย หากมีจํานวนโรงงานเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ที่มี ๑๕๗ โรงงาน ก็ยิ่งจะทําใหมีผลกระทบตอวิถีชีวิต อาชีพ สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
ของคนในชุมชนมากข้ึน อีกทั้งการสรางโรงงานในพ้ืนที่จะนะ ความขัดแยง 
กับวิสัยทัศนของอําเภอจะนะที่มีการกําหนดไว  “ชุมชนเขมแข็ง สังคมคุณภาพ
เศรษฐกิจกาวหนา สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น เรงพัฒนาเปนเมืองนาอยู
มุงสูความสงบเรียบรอย ประชาสัมพันธสรางความมั่นใจในพ้ืนที่ สนับสนุนการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษและเชิงเกษตรกรรม” 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในผังเมืองรวมจังหวัดเปนผังระดับนโยบายที่กวาง ๆ โดยหาม
เฉพาะในเรื่องของโรงงานที่มีการเสี่ยงสูง ในการประกอบอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็ตอง
เปนไปตามมาตรการกฎหมายของอุตสาหกรรมดวย 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๑๕ ขอใหเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยเพิ่มบัญชีทาย พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผูรอง จํานวน ๑๐ ฉบับ ๙๐๖ ราย ไดแก เครือขายเทพารักษถ่ิน และผูรองอ่ืน
รวม ๙๐๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากพ้ืนที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
เปนพ้ืนที่ในการทําการเกษตร ท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย 
ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญประกอบอาชีพการทํานา การทํายางพารา การเกษตรกรรม 
การทําสวนผลไม และการทําการประมง ซึ่งเปนอาชีพที่ตองพ่ึงพิงฐานทรัพยากร 
ที่อุดมสมบูรณหากมีการสรางโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ฐานทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอภาคการเกษตรกรรม 
ซึ่งเปนรายไดหลักของคนในพ้ืนที่ อีกทั้งบทเรียนของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการขนสง การพัฒนาของโครงการขนาดใหญ เชน โรงแยกกาซธรรมชาติ - 
มาเลเซีย โรงไฟฟาจะนะ ที่มีผลการศึกษาและการวิจัยโครงการสํารวจ พ้ืนที่
อุตสาหกรรมในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในสวนของพ้ืนที่อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
เปนพ้ืนที่ในการทําการเกษตรท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลาย 
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพการทํานา การทํายางพารา การเกษตร 
การทําสวนผลไม และการทําการประมง ซึ่งเปนอาชีพที่ตองพ่ึงพิงฐานทรัพยากร 
ที่อุดมสมบูรณทั้งบนฝงชายหาด และทะเล ซึ่งมีระบบนิเวศเชื่อมตอกัน หากมี 
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งไมมีความสอดคลองกับฐานทรัพยากร
สิ่งแวดลอม ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอภาคการเกษตร ซึ่งเปนรายไดหลักของคน
ในพ้ืนที่และอาจทําใหชุมชนลมสลายและประชากรเจ็บบอย อีกทั้งการพัฒนา 
ของโครงการขนาดใหญ เชน โรงไฟฟาจะนะ โรงไฟฟาถานหินแมเมาะและโรงไฟฟา
ถานหินกระบ่ี ที่มีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิต อาชีพ วิถีชีวิต สุขภาพ และ
สิ่งแวดลอม ที่มีผลการศึกษาและการวิจัยออกมาซึ่งชี้ใหเห็นวาการพัฒนาดังกลาว 
มีผลกระทบตอคนในชุมชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมตสิอดคลองกัน คือ เห็นควรยก
คํารอง เน่ืองจากในผังเมืองรวมจังหวัด เปนผังระดับนโยบายท่ีกวาง  ๆ โดยหาม
เฉพาะในเรื่องของโรงงานท่ีมีการเสี่ยงสูง ในการประกอบอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็ตอง
เปนไปตามมาตรการกฎหมายของอุตสาหกรรมดวย 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอสิทธิ์ในการสงขอมูลเพ่ิมเติมที่เปนประโยชนตอการพิจารณา 

คํารองน้ีนับจากวันหมดเขตยื่นคํารอง 
ผูรอง จํานวน ๑๐ ฉบับ ๓ ราย ไดแก เครือขายอนุรักษและพัฒนาลุมน้ํา 

รัตภูม ิและผูรองอ่ืนรวม ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองขอสิทธิ์ในการสงขอมูลที่จะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาคํารองนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันหมดเขตย่ืนคํารอง 
ตามประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เนื่องจากในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ไดมีการกําหนด 
ในประกาศไวอยางชัดเจนแลว 

มติที่ประชุม ยกคํ าร อง เนื่ องจากผู ร องไดยื่ นคํ าร องภายหลังจาก 
ครบกําหนดเวลาในการรับคํารองตามท่ีไดปดประกาศไว 
แตใหนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบในการปรับปรุงผัง 
ในคร้ังตอไป ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๒ ขอใหพ้ืนที่เยาวชนไดมีสวนรวมในการวางผังเมืองหรือเขา
ติดตามกระบวนการวางผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา โดยเทาเทียมกัน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๒ ราย ไดแก สงขลาฟอร่ัม และเครือขายพลเมือง
เยาวชนสงขลา 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปนสิทธิ์ของเยาวชนสงขลาตามขอตกลง 
รวมของเยาวชนสงขลา ในรัฐธรรมนูญเยาวชนอนุรักษหาดสมิหลาอยางยั่งยืน ซึ่งเกิดจาก
การเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นของเยาวชนสงขลาภายในสถาบันการศึกษาตาง  ๆ
ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเยาวชนสงขลา มากกวา ๑๑ เวท ี
มีเยาวชนเขารวมเสนอความคิดเห็นเพ่ืออนุรักษหาดสมิหลาอยางยั่งยืนกวา ๒๖,๔๓๗ คน 
ซึ่งการเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกรับรองไวดวยสิทธิ์ในการมีสวนรวมกับรัฐ 
และชุมชนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงลาไดมีการกําหนด
ในประกาศไวอยางชัดเจนแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลาไดมีการกําหนดในประกาศไวอยางชัดเจน และเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผัง
อยูแลว ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสงขลา 

เรื่องที่ ๓ ขอใหนําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชและขอให 
มีการทบทวนและเปดใหมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
สงขลาใหมอีกครั้ง 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๔ ราย ไดแก กลุมสงขลา และผูรองอ่ืนรวม ๔ ราย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงลา ไดมีประกาศไว
อยางชัดเจนแลวและในการดําเนินการผังเมืองรวมจังหวัดตองใชเวลานาน ถาหาก
นําไปทบทวนใหมอาจจะเกิดความเสียหายได 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น 
ยังไมไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองมากอนและในการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาไดเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังอยูแลว ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

 

49. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตร ไดผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดนําไปปด
ประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชน
ที่ดิน ๔๘ เรื่อง คํารองดานขอกําหนด ๔๓ เร่ือง และคํารองอ่ืน ๆ ๑ เร่ือง  

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.10 
หนา 142 - 205 
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 ดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 48 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) บริเวณที่ดินหมายเลข ๑.๑ 

เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะผูพัฒนาโครงการ เหมราช โลจิสติกส

พารค ๔ ซ่ึงบริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไดรับ
ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.๖) 
เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ (แบบ อ.๖) เลขที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ 
ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๑) เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีที่ดินประมาณ ๖๓ ไร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งอยูใจกลาง โดยถูกโอบลอมไปดวยพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม และมีการดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน อีกทั้งเปนกิจการที่มีชนิด 
ประเภทที่ตอเนื่องกันกับกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น การกําหนดเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) จึงมีความเหมาะสมกวาการกําหนด
เปนที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามท่ีเสนอ 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช๑ (สีชมพู) บริเวณที่ดินหมายเลข ๑.๑ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย คือ บริษัท อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล
เอสเตท จํากัด (ระยอง) และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การเปล่ียนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) สวนขยาย (ฉบับที่ ๑๑) ในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๗๗ ง ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เน้ือที่ประมาณ ๗,๖๖๓ ไร ๓ งาน 
๐๒.๙ ตารางวา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน ซีบอรด (ระยอง) ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนท่ี 
๗๘ ง ๒๖ กันยายน ๒๕๓๙ เนื้อที่ประมาณ ๒,๐๗๔ ไร ประกาศเขตกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 สวนขยายในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๘ ง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ เน้ือที่
ประมาณ ๔,๕๑๓.๔๒ ไร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากบริษัทไดรับการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย อีกท้ัง พ้ืนที่ดังกลาวมีบทบาทสงเสริมการอุตสาหกรรมที่ไมเปน
มลพิษตอส่ิงแวดลอม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามท่ีเสนอ 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องท่ี ๓ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๑ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย คือ บริษัท อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล
เอสเตท จํากัด (ระยอง) และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมอีเอส ๒๑ ในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ เนื้อที่ประมาณ 
๑,๔๙๔.๐๖ ไร และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การเปลี่ยนแปลงเขต  
เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรซีบอรด (ฉบับที่ ๔) 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
เนื้อท่ีประมาณ ๘,๑๗๙ ไร ๒ งาน ๔๔ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เนื่องจากในขอกําหนดไดกําหนดพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การเปล่ียนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรซีบอรด 
(ฉบับที่ ๔) ไวอยูแลว 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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 เรื่องที่ ๔ ขอแกไขที ่ด ินประเภทชุมชน ช  ๑ (สีชมพู) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท วินเทอมส จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ที่ ป.๖๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร ๐ งาน 
๘๖ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน 
บานคาย - มาบขา จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ บังคับใชอยูแลว ซึ่งในการบังคับใช 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองจะยกเวนไมบังคับใชในบริเวณดังกลาว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๕ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) บริเวณที่ดินหมายเลข ๑.๓ 
เปน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท อารไอแอล ๑๙๙๖ จํากัด    
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศคณะกรรมการ 

การนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 
นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๐ 
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เนื้อท่ีประมาณ ๑,๕๘๑ ไร ๐ งาน ๖๙.๓ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุดบังคับใช
อยูในปจจุบัน การกําหนดพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
(สีมวง) จึงขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกทั้ง ในขณะน้ียังอยู
ในระหวางการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง
จึงควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซ่ึงจะมีความละเอียดในการศึกษา
และมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองที่มากกวา 
โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง มีผลบังคับใช
ในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลแทนท่ีการกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่ องที่  ๖ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) ในบริ เวณที่ดิน 
หมายเลข ๑.๓ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากบริษัทฯ ไดใชพ้ืนที่ในการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมี ในนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตจากการนิคมฯ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จํากัด   
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุดบังคับใช
อยูในปจจุบัน การกําหนดพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) จึงขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกท้ัง ในขณะนี้ 
ยังอยูในระหวางการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
จึงควรนําขอเสนอดั งกลาวเสนอตอเทศบาลเมื องมาบตาพุดเพ่ือใชประกอบ 
การพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียด 
ในการศึกษาและมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง 
ที่มากกวา โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
มีผลบังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลแทนที่การกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๗ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) ในบริเวณที่ดิน
หมายเลข ๑.๓ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการกอสรางสํานักงาน

โรงงานและคลังสินคา หรือกิจการท่ีมีความตอเนื่องกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ของบริษัทฯ จึงจําเปนตองพัฒนาเปนกลุมในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุดบังคับใช
อยูในปจจุบัน การกําหนดพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) จึงขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกทั้ง ในขณะนี้ยังอยู
ในระหวางการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
จึงควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพ่ือใชประกอบ 
การพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียด 
ในการศึกษาและมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง 
ที่มากกวา โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
มีผลบังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลแทนที่การกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๑ 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๓ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๘ ขอแกไขที่ดินประเภทชุมชน ช ๒ (สีชมพู) บริเวณที่ดินหมายเลข ๒.๑ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และขอใหตัดที่ดินของบริษัทฯ 
ออกจากแผนท่ีของจังหวัดระยอง 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
มีความประสงคจะพัฒนาที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมในอนาคต มีที่ดินประมาณ 
๑,๓๑๘ ไร ๐ งาน ๔๕ ตารางวา โดยโฉนดท่ีดินเปนตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี แตมีที่ดินอยูในพ้ืนที่เขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบล 
ตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท น้ําตาลตะวันออก จํากัด 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากท่ีดินของบริษัทฯ มีการระบุ 
ในโฉนดที่ดินวาอยูที่จังหวัดชลบุรี จึงยังไมแนชัดวามีสวนใดอยูในจังหวัดระยอง
หรือไม ควรมีการทําการพิสูจนและดําเนินการแกไขโฉนดที่ดินใหตรงตามเขต 
การปกครองที่ถูกตอง แลวนํากลับมาพิจารณาใหมในการขอแกไข ตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม ภายหลังการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดระยองแลว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
ในประเด็นที่ ๑ โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๒ 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๒.๑ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) เฉพาะในพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองและท่ีไดยื่นคํารองมา และเห็นควร
ยกคํารอง ประเด็นที่ ๒ การขอใหตัดที่ดินของบริษัทฯ (ผูรอง) ออกจากแผนที่
จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชุมชน ช ๒ (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 
๒.๑ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เฉพาะในพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองและที่ไดยื่นคํารองมา 
และยกคํารองประเด็นที่ ๒ การขอใหตัดที่ดินของบริษัทฯ 
(ผูรอง) ออกจากแผนท่ีจังหวัดระยอง ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๙ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๕ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ องคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร 

ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคเปนพ้ืนที่เปนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ช 1 เนื่องจากพ้ืนที่มีความเจริญเติบโตดานชุมชน โดยเฉพาะบริเวณ
ถนนสาย รย ๓๐๑๓ (สายปลวกแดง – ปากรวมบอวิน) ท้ังสองฝง วัดระยะ 
จากก่ึงกลางถนน ขางละ ๘๐๐ เมตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากมีผลกระทบกับการลิดรอนสิทธิ์การใชประโยชนที่ดินบริเวณ 
๓.๓ และ ๓.๕ ที่มีการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยผูรองมีคํารอง 
ที่ตอเนื่องในการขอแกไขบริเวณ ๔.๑ ดวย จึงควรไปดําเนินการพิจารณาในสวนนั้น 
จึงจะมีความเหมาะสมกวา 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๓ และ ๓.๕ 
ไว ตามร างผั งเมื องรวมจั งหวัดระยองกํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที ่๑๐  
๑) ขอใหยกเลิก ๓.๖ ที่เพ่ิมเติมจากกันยายน ๒๕๕๗  
๒) ขอใหใสที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 

บริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๖ โดยรอบท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) สนับสนุนการกําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวออนโดยรอบอางเก็บน้ํา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ นายอําเภอบานคาย (นายอนุสิษฐ 
พัฒนงาม ซ่ึงรองศูนยดํารงธรรม) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากนายอําเภอบานคายนําความเห็น 
ของนายอนุสิษฐ พัฒนงาม ที่รองตอศูนยดํารงธรรมสงมาเปนคํารอง ขอใหใสที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๖ 
โดยรอบที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือสนับสนุนการกําหนด
พ้ืนที่สีเขียวออนโดยรอบอางเก็บน้ํา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากการขอยกเลิกพ้ืนที่ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑๖ ไมตรงกับเจตนาของผูรอง (ตําแหนงไมตรง) 
เนื่องจากในหนังสือที่ยื่นระบุเปนพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) 
ของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) แตขอเท็จจริงที่ดินดังกลาวเปนที่ดินของสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ การพิจารณากําหนดพื้นที่อนุรักษปาไมในพ้ืนที่ที่มิไดสงวนไว 
เปนพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมายนั้นขัดกับเจตนาของการวางผัง  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๖ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๑๑  
๑) ขอยกเลิกพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณดานเหนือ 

ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ขอใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยระบุขอกําหนดหามการใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือโครงการหรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาวะของชุมชนอยางรุนแรง  

๒) ที่ดินบริเวณหมายเลขที่ ๓.๑๓ บริเวณดานตะวันออกของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ ขอใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
จากพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เปนพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม และประเภทชนบทและเกษตรกรรา (สีเขียว) 
โดยระบุขอกําหนดหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจสงผล
กระทบตอสุขภาวะของชุมชนอยางรุนแรง  
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 ๓) ที่ดินบริ เวณหมายเลขท่ี ๓.๑๓ บริ เวณทิศใตของทางรถไฟ 
สายตะวันออก ในพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด ขอใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เปนพ้ืนที่ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว)  

๔) ขอใหเพ่ิมพ้ืนที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โดยนอกจากพ้ืนที่สวนสาธารณะใหรวมถึงพ้ืนที่อนุรักษปาไม ที่โลงในเขตทางพ้ืนที่
ชายฝง แกมลิง แหลงน้ํา เสนทางนํ้า พ้ืนที่แนวปองกัน (Protection strip) 
และพ้ืนที่ระยะกันชน (Buffer zone) พื้นที่รองรับการอพยพในกรณีเกิดอุบัติภัยดวย 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑๑๖ ราย คือ กลุมรักษาส่ิงแวดลอมมาบตาพุด 
และพวก ๑๑๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหสภาพชุมชนและประชาชนในเขต
มาบตาพุดมีความเปนอยูที่ดีขึ้นปลอดจากสารเคมี สารอันตรายจากมลภาวะ 
มลพิษตาง ๆ จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม ทั้ง ๕ นิคม ที่เปนสาร
อันตรายตอประชาชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง คือ เนื่องจาก 
ขณะนี้ยังอยูในระหวางการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง จึงควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียด
ในการศึกษา และมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง 
ที่มากกวา โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
จะมีผลบังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวแทนที่การกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณดานเหนือของทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓ บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ บริเวณดานตะวันออก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๑ และบริเวณทิศใต
ของทางรถไฟสายตะวันออก ในพื้นที่ตําบลมาบตาพุด ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๒ บริษัทฯ เสนอใหมีการแสดงภาพสีมวงที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๖ ในสวนของการปฏิบัติงานทาเรือ 
และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง ตามท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการจริงในปจจุบัน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท สตารปโตรเลี่ยมไทย จํากัด (มหาชน)  
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 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ เสนอใหมีการแสดงภาพสีมวง 
ในสวนของการปฏิบัติงานทาเรือและคลังน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่บริษัทฯ ไดดําเนินการ
จริงในปจจุบัน  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวไมมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริษัทฯ 
จึงมีสิทธิสามารถประกอบกิจการในพ้ืนท่ีไดอยูแลว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไมมีการกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน บริษัทฯ จึงมีสิทธิ์สามารถประกอบกิจการ 
ในพื้นที่ ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๓ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๖ โดยใหรวมบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๓ 
และ ๓.๑๖ เขาดวยกัน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท โกลว เอสพีพี ๓ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

และเปนผูประกอบผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑๓ และมีสิทธิ
ใชที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เพ่ือเปนทาเรือสําหรับประกอบกิจการสนับสนุน
การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการคํารองทั้งการใชประโยชนที่ดิน 
และขอกําหนดคณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรไปพิจารณาในสวนของคํารอง 
ขอแกไขในขอกําหนดจึงจะมีความเหมาะสมมากกวา 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค า (สี ม วง) บริ เวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑๓  
และ ๓.๑๖ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองและคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องท่ี ๑๔ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๔.๑ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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 ผูรอง จํานวน ๑๑๘ ฉบับ ผูรอง ๑๓๔ ราย ไดแก บริษัท อีเอสบี ไฟว 
จํากัด และองคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
มีความประสงคจะปลูกสรางอาคารพาณิชยหรือจัดสรรที่ดินเพ่ือแบงขายหรือคอนโด 
หองเชา หองแถว อพารทเมนท อาคารขนาดใหญ อาคารพักอาศัย  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยมีเงื่อนไข คือกําหนดใหเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(ช ๑) (สีชมพู) บริเวณดานเหนือของถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๓ ทั้งบริเวณ  
และสวนดานใตของถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๓ เฉพาะบริเวณที่ขนานกับ
แนวถนนในระยะ ๘๐๐ เมตร 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชน 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๔.๑ เปนที่ดินประเภทชุมชน 
ช ๑ (สีชมพู) บริเวณดานเหนือของถนนทางหลวงชนบท 
หมายเลข ๓๐๑๓ ทั้งบริเวณ และสวนดานใตของถนน 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๑๓ ที่ขนานกับแนวถนน 
ในระยะ ๘๐๐ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๕ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษ 
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๔.๑ เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม)  
และท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท อินเตอร เพอรนิคอน จํากัด  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

มีความประสงคจะปลูกสรางอาคารพาณิชยหรือจัดสรรที่ดินเ พ่ือแบ งขาย 
หรือคอนโด หองเชาหองแถว อพารทเมนท อาคารขนาดใหญ อาคารพักอาศัย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากผังเมืองรวมจังหวัดระยองไมมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) และประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก (สีแดง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๔.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องท่ี ๑๖ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอ
ชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๔.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ระยอง ๒๐๑๒ จํากัด 
และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศคณะกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรม
ทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง ในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๗ ง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๘๑ ไร 
๑ งาน ๔๒.๔ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความตอเนื่องในพ้ืนที่ และมีการประกาศเขต
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไวแลว โดยท่ีพิจารณาแลวไมขัดตอเจตนา
ในการวางผังในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชน 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน 
หรือส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 
บริเวณที่ดินหมายเลข ๔.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๗ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๕.๑ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เนื่องจากบริษัทไดรับการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) และไดรับ
อนุญาตการจัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรมแลว ซึ่งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ระยอง มีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในสวนของผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยขอใหบริษัท
ระบุชนิดประเภทตามที่ไดเสนอในคํารองในรายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) อีกคร้ังหนึ่งดวย 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๕.๑ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามที่เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๘ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ผูรอง ๑๓๑ ราย ไดแก ผูรองอยูในเขต ๑, ๕ 
และ ๗ ตําบลมาบยางพร  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความประสงค
เพ่ือกอสรางอาคารพาณิชย หองเชา คอนโดมิเนียม อาคารขนาดใหญ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากในพ้ืนที่สามารถจัดสรรที่ดินเพ่ืออยูอาศัยได และหากมีการกําหนด
พ้ืนที่เปนที่ดินประเภทชุมชน อาจสงผลกระทบจากน้ําเสียที่จะไหลลงสูอางเก็บน้ําได
เนื่องจากในขอกําหนดของท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) สามารถสรางอาคาร 
ที่มีขนาดใหญไดหลายชนิด ประเภท 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด  ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๙ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย บริษัท เหมราช อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล
เอสเตท ๔ และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศคณะกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
นิคมอุตสาหกรรมอี เหมราชอีส เทิ ร นซีบอรด  แห งที่  ๔  จั งหวัดระยอง 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘๖ ง  ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 
เนื้อที่ประมาณ ๒,๑๔๒ ไร ๑ งาน ๖๐ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และคณะอนุกรรมการผังเมือง

พิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากการดําเนินการ
ดังกลาวยังอยูในระหวางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ และการขออนุญาต
ใหทําการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม โดยท่ีพิจารณาแลวขัดตอเจตนาในการวางผัง
ในพ้ืนที ่

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารอง เนื่องจากท่ีดินของผูรอง
ไดรับการประกาศพระราชกฤษฎีกา เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา
เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ตามที่เสนอ เฉพาะในพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองและท่ีได
ยื่นคํารองมา โดยมีเงื่อนไขตองหางจากอางเก็บน้ําหนองปลาไหล
ในระยะไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ   

เรื่องที่ ๒๐ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษ
ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ระยอง ๒๐๑๒ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 

๘๘ ไร บริษัทฯ มีความประสงคจะนําที่ดินมาพัฒนาเปนอาคารหรือคลังสินคา
เพ่ือใหเชาหรือขาย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวยังอยูในระหวางการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนที่และการขออนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
โดยที่พิจารณาแลวขัดตอเจตนาในการวางผังในพ้ืนที่ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๑ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยแม็กซ พลาสติก จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(ร.ง.๔) ที่ ป.๓๑๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๙ ประกอบกิจการผลิตภัณฑ
พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก เชน แหวนไนลอน เนื้อที่ประมาณ ๔๖ ไร 
(ลําดับที่ ๕๓ (๑)) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวขัดตอเจตนาในการวาง
ผังในพ้ืนที่ อีกทั้ง เปนโรงงานท่ีดําเนินกิจการอยูกอนแลว จึงสามารถดําเนินการ
ตอไปได ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง  
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๒ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คอสโม อีเอ็นจี ไทย จํากัด  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการชิ้นสวนถังน้ํา

หลอตาง ๆ ในรถยนตสงใหกับเจอเนอรัล - มอเตอรประเทศไทย พ้ืนที่ปจจุบันเปน
ที่ดินเปลายังไมมีอาคาร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากยังไมมีการดําเนินการในพ้ืนที่และขัดตอเจตนาในการวางผัง 
ในพ้ืนที ่
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๓ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ปลวกแดง เวสต แอนด  
เอ็นเนอรยี่ จํากัด และหางหุนสวนจํากัด สนาสิริ แลนด แอนดเฮาส 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินกําลังดําเนินการปรับผิวดิน และบดอัดพ้ืนผิว รวมถึงวางฐานรากโครงสราง
ระบบสาธารณูปโภค เพ่ือจัดทําโครงการหมูบานจัดสรร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ เนื่องจากในพ้ืนที่สามารถจัดสรรท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยได และหากมี 
การกําหนดพ้ืนที่เปนที่ดินประเภทชุมชน อาจสงผลกระทบจากน้ําเสียที่จะไหลลง 
สูอางเก็บน้ําได  เนื่องจากในขอกําหนดของที่ดินประเภทชุมชน  (สีชมพู)  
สามารถสรางอาคารท่ีมีขนาดใหญไดหลายชนิดประเภท 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่  ๒๔ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท สิรภาส จํากัด และบริษัท 
เอสอารพีโพลีแพค จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดประกอบกิจการมากอนที่จะ
มีการประกาศผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับนี้  จะทําใหในอนาคตไมสามารถ 
ขออนุญาตกอสรางอาคารเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เดิมได ซึ่งเปนอุปสรรคในการประกอบ
กิจการในอนาคต 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากขัดตอเจตนาในการวางผังในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่  ๒๕ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรั กษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบบั ๒ ราย ไดแก บริษัท นิรันดร (ประเทศไทย) จํากัด 
และบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท นิรันดร (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับ 
ใบประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔ ที่ (สรข.๓) ๐๒-๓๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ ประกอบกิจการผลิตกรดมะนาวมีที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร  และบริษัท 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) มีที่ดินประมาณ ๒๔๒ ไร ๐ งาน ๘๓.๕ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่มีความตอเนื่องและใชระบบสาธารณูปโภค
รวมกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (บริเวณหมายเลข ๓.๖) ซึ่งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง มีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในสวนของผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
โดยขอใหบริษัทระบุชนิด ประเภทตามท่ีไดเสนอในคํารองในรายงานการศึกษา
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) อีกคร้ังหนึ่งดวย 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามท่ีเสนอ
เฉพาะในพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองและท่ีไดยื่นคํารองมา
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่  ๒๖ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒  
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)   
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับใบประกาศคณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีที่ดินประมาณ ๒,๑๐๑ ไร ๒ งาน ๕๙.๖๐ ตารางวา 
และใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน เลขที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากบริษัทไดรับการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เรื่องการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บานคาย) และไดรับอนุญาตการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมแลว ซึ่งคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในสวนของผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
โดยขอใหบริษัทระบุชนิด ประเภท ตามที่ไดเสนอในคํารองในรายงานการศึกษา
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) อีกคร้ังหนึ่งดวย 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ตามที่เสนอ 
เฉพาะในพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองและที่ไดยื่นคํารอง
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคําร องฯ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๗ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ระยองปาไม จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัทฯ 

มีความประสงคจะนําที่ดินดังกลาวมาพัฒนาเปนอาคารหรือคลังสินคาเพ่ือใหเชา
หรือขาย โดยมีที่ดินจํานวน ๒ แปลง 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากยังไมมีการดําเนินการในพ้ืนที่และขัดตอเจตนาในการวางผัง 
ในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 

เรื่องที่  ๒๘ ขอแกไขการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒  
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โดลไทยแลนด จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริษัทฯ 

มีความประสงคจะนําท่ีดินดังกลาว ไปกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนโรงงานที่มิไดกําหนดในขอหามตามขอกําหนดของการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) สามารถดําเนินการไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว)
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๙ ขอแกไขขอกําหนด 
๑) บริเวณสองฟากทางถนนทางหลวงแผนดินสายบานบึง - บานคาย (สาย ๓๑๓๘) 

ระยะ ๒๐๐ เมตร ใหเปนพ้ืนที่ชุมชน สรางอาคารบานเรือน ตึกแถวบานจัดสรร 
บานแถวเพ่ือเปน ที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือใสเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน
ในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซายของทางหลวงแผนดิน สายบานบึง 
- บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตรตามแนวขนานใหที่ดินประเภท 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๖.๒ เปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

๒) บริเวณสองฟากทางถนนทางหลวงชนบทสาย รย. ๔๐๕๘ (หัวชวด - ทาเสา) 
ตลอดแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร ใหเปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

๓) บริเวณสองฟากทางหลวงชนบท สายหนองกลับ – โรงงานนํ้าตาล  
ตลอดแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

๔) บริเวณสองฟากทางถนนทางหลวงทองถิ่นสายปาหวาย – โรงงาน
น้ําตาล ตลอดแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร โดยเร่ิมตั้งแตสะพานคลองปาหวาย 
ไปจนถึงทางหลวงชนบทสาย รย. ๔๐๕๘ (หัวชวด – ทาเสา) กําหนดใหเปนพ้ืนที่
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ ไมเปนมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

๕) สนับสนุนใหพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) เปนพ้ืนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

๖) สนับสนุนใหอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เปนพ้ืนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

๗) กําหนดใหพ้ืนที่โดยรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เปนพ้ืนที่ดินอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชน 
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการพัฒนาท่ีดินเปนพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสรางอาคารบานเรือน ตึกแถว บานจัดสรร 
บานแถวเพ่ือเปนที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือใสเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน
ในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซายทางถนนทางหลวงแผนดิน 
สายบานบึง บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตร ตามแนวขนาน 
ใหเปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากขัดตอเจตนาในการวางผังในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม ใหจังหวัดระยอง และเทศบาลตําบลหนองบัว ไปรวบรวม
ขอมูลเชิงพื้นที่ และสํารวจความคิดเห็นของเจาของท่ีดิน 
ในบริเวณดังกลาว รวมทั้งหนังสือยืนยันจากนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ วามีความประสงคจะขยายเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
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 บริเวณดังกลาวหรือไม แลวใหนํามาเสนอคณะกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

เรื่องที่ ๓๐ ขอคัดคานการกําหนดเขตตําบลบานแลง ใหเปนเขตอุตสาหกรรม
และคลังสินคา เนื่องจากพ้ืนที่ตําบลบานแลงเปนพ้ืนที่เกษตรชาวบานคัดคาน 
การสรางโรงงานดังกลาว ชาวบานยื่นฟองรองศาลปกครองคดีอยูระหวาง 
การพิจารณา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ จํานวน ๓๕ ราย ไดแก นายสมชาย ภิญโญ และพวก 
๓๔ ราย และกลุมรักษาส่ิงแวดลอมบานแลง 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวถูกกําหนดไวเปนพ้ืนที่อนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรมอยูแลว โดยมิไดกําหนดเปนเขตอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เน่ืองจากบริเวณดังกลาวไมไดกําหนดพ้ืนที่เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ เขตตําบลบานแลง ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๑ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลตาสิทธิ์ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทองถิ่นมีความประสงคอนุญาตใหมี 

การกอสรางอุตสาหกรรมที่ไมเปนมลพิษในพ้ืนที่เพ่ือใหเก็บภาษีไดมากขึ้นและงบ
พัฒนาทองถิ่นมากขึ้น 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๒ ขอแกไขท่ีดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เหมราชอีสเทิรนซีบอรด 
อินดัสเตรียล - เอสเตท จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศกระทรวงอุสาหกรรม 
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม อีเอส ๒๑ ในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ เนื้อที่ประมาณ 
๑,๔๙๔.๐๖ ไร และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปล่ียนแปลงเขต
เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด (ฉบับที่ ๔)  
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
เนื้อท่ีประมาณ ๘,๑๗๙ ไร ๒ งาน ๔๔ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในขอกําหนดไดกําหนดพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน 
ซีบอรด (ฉบับที่ ๔) ไวอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๓ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ
และเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เหมราชอีสเทิรนซีบอรด  
อินดัสเตรียล - เอสเตท จํากัด   
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 
๖๐๘ ไร บริษัทฯ มีความประสงคจะนําที่ดินมาพัฒนาเปนอาคารหรือคลังสินคา
เพ่ือใหเชาหรือขาย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๔ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ กําหนดอยูในพ้ืนที่ ๗.๑ ที่ดิน

ประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๕ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปน ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปน
มลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง. ๔) ประเภทชนิดหรือโรงงานลําดับที่ ๕๒ (๔) ประกอบกิจการ 
ผลิตรับเบอรคอมปาวด (ยางสังเคราะห) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๖ ขอแกไขบริเวณสองขางทางถนนทางหลวงแผนดิน สายบานบึง - 
บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ระยะ ๒๐๐ เมตร ใหเปนพื้นที่ชุมชนสรางอาคารบานเรือน 
ตึกแถว บานจัดสรร บานแถวเพ่ือเปนที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือใสเงื่อนไข
การใชประโยชนที่ดินในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซาย 
ของทางหลวงแผนดินสายบานบึง - บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตร 
ตามแนวขนานใหเปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว    
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการพัฒนาท่ีดินเปนพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสรางอาคารบานเรือน ตึกแถว บานจัดสรร 
บานแถว เพ่ือเปนที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือใสเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน
ในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซายของทางหลวงแผนดินสายบานบึง -
บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตร ตามแนวขนานใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สี เขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ในบริ เวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ บริ เวณสองขางทางถนน 
ทางหลวงแผนดิน สายบานบึง - บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ระยะ 
๒๐๐ เมตร ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๗ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลละหาร 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะทองถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่มีความประสงค

เปลี่ ยนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมที่ ไม เปนมลพิษตอชุมชน 
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง  

เรื่องที่ ๓๘ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปน
มลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชัน (ประเทศไทย) 
จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. ๔) ประเภท ชนิดหรือโรงงานลําดับที่ ๔๑ (๒) ประกอบกิจการผลิตแมพิมพ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๙ ขอแกไขที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันที่ดินดังกลาวใชประโยชน 
เพ่ือเตรียมการสําหรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม
(บางสวน) และพ้ืนที่เพาะปลูกสัปปะรด สําหรับโรงงานของ บมจ. อาหารสยาม     

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)  
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูป 
เพื่อเกษตรกรรม (สี เขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ํ าตาล) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔๐ ขอแกไขที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๘.๓ เปนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางจุฑามาศ ลีวัฒนวงศ และ 
นายสาธร กิตยารักษ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันอยูในขั้นตอนการขออนุญาต
จัดสรรที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน ๑๓ ไร ๒ งาน ๑๕ ตารางวา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากหากมีการกําหนดพ้ืนที่เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
อาจสงผลกระทบจากน้ําเสียที่จะไหลลงสูอางเก็บน้ําได  เนื่องจากในขอกําหนด 
ของที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) สามารถสรางอาคารท่ีมีขนาดใหญไดหลายชนิด 
ประเภท ซึ่งขัดตอเจตนาท่ีกําหนดพื้นที่บริเวณริมอางเก็บน้ําเปนพื้นที่ที่กําหนดไว 
เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๘.๓ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔๑ ขอแกไขที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๙.๑ เปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลน้ําเปน  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากประชาชนไดตั้งรกรากปลูกบานเรือน 

ที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนที่ดังกลาวเปนเวลานาน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากขัดตอเจตนาในการวางผังในพ้ืนที่ และเกินอํานาจหนาที่ 
ของคณะทีป่รึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยองในการพิจารณา 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔๒ ขอแกไขที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เหมราช อีสเทิรนซีบอรด  
อินดัสเตรียล - เอสเตท จํากัด    
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดรับการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอีเอส ๒๑ ในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓ เนื้อที่ประมาณ 
๑,๔๙๔.๐๖ ไร และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การเปล่ียนแปลงเขต 
เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด (ฉบับที่ ๔) 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
เนื้อท่ีประมาณ ๘,๑๗๙ ไร ๒ งาน ๔๔ ตารางวา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากในขอกําหนดไดกําหนดพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การเปล่ียนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิรนซีบอรด (ฉบับที่ 4) ไวอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข ๙.๒ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง  

เรื่องที่ ๔๓ ขอแกไขที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปน
มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลตาสิทธิ์  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากทองถิ่นมีความประสงคอนุญาตใหม ี

การกอสรางอุตสาหกรรมที่ไมเปนมลพิษในพ้ืนที่เ พ่ือใหเก็บภาษีไดมากขึ้น 
และงบพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่อยูในเขตอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) จึงให
เปนไปตามกฎหมายปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข ๙.๒ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๔๔ ขอแกไขท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๙.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑  ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จํากัด   
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ กําหนดอยูในพ้ืนที่ ๙.๒ ที่ดิน

ประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตร 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) จึงให
เปนไปตามกฎหมายปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข ๙.๒ ไว
ตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔๕ ขอแกไขที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๙.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ กําหนดอยูในพ้ืนที่ ๙.๒ ที่ดิน

ประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม   
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
จึงใหเปนไปตามกฎหมายปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข ๙.๒ ไว
ตามรางผั ง เ มืองรวมจั งหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

 



- 349 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๔๖ ขอแกไขที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๙.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชัน 
(ประเทศไทย) จํากัด  

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ประเภท ชนิดหรือโรงงานลําดับที่ ๔๑ (๒) ประกอบ
กิจการผลิตแมพิมพ      

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ เนื่องจากพ้ืนที่อยูในเขตอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) 
จึงใหเปนไปตามกฎหมายปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ 
ปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ในบริเวณหมายเลข 
๙.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔๗ ขอแกไขที่ดินประเภท……… (สี........) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ..... 
ของผังปดประกาศ ๙๐ วัน เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท สตารี-ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที - โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากบริษัทฯ เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและเปน
ผูประกอบการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงในบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๓ และมีสิทธิใช
ที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เพ่ือเปนทาเรือสําหรับประกอบกิจการสนับสนุนการ
ผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง        

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวไมมีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริษัทฯ 
จึงมีสิทธิสามารถประกอบกิจการในพ้ืนท่ีไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวไมไดมีการกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของกรมเจาทา ที่จะพิจารณา 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๔๘ ขอยกเลิกที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑๖ ของผังปดประกาศ ๙๐ วัน 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายเจริญ เดชคุม  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไมตองการใหมีการกําหนดพ้ืนที่สีมวงในทะเล 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากผูรองเขาใจสิทธิในการใชประโยชนที่ดินที่คลาดเคลื่อน หากมี 
การกําหนดตามที่ไดรองขอจะขัดตอขอเท็จจริงตามวัตถุประสงคของผูรอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ในบริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๖ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๔๓ เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑  
๑) ขอใหปรับปรุงขอกําหนดใหมีระยะกันชนบริเวณทางดานตะวันตกและใต 

ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตามแนวทางของคณะกรรมการ ๔ ฝาย 
๒) ขอใหปรับปรุงขอกําหนดพ้ืนที่ชนบทเกษตรกรรมที่อยูในระยะกันชน 

ตามขอเสนอของคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง  
๓) ขอใหเพ่ิมขอกําหนดระยะกันชนในบางบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

ไดแก ทางดานตะวันตกและตอนใตของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เพ่ือใหมีระยะกันชน  
๔) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาไมมีมาตรการกันชน จึงควร 

มีการกําหนดเปนประเภทชนบทและเกษตรกรรม และมาตรการระยะกันชน  
๕) ขอใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภท ช ๑ ในบริเวณ ๑.๓ และ ๑.๔  

โดยขอใหระบุขอหามการจัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม และหามการใชประโยชนที่ดิน
เพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คลังสินคา ที่เปนมลพิษตอชุมชน 
หรือสิ่งแวดลอม  

๖) ขอแกไขระยะถอยรนของการใชประโยชนที่ดินริมฝง แมนํ้า ลําคลอง 
แหลงนํ้าสาธารณะทุกชนิดจาก ๑๕ เมตร เพ่ิมเปน ๓๐ เมตร เพ่ือปกปองคุณภาพ
แหลงน้ําตาง ๆ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมอนุรักษพิทักษสิ่งแวดลอมมาบตาพุด  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่เมืองระยอง

และพ้ืนที่ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในมาบตาพุด ใหประชาชนมีสุขภาวะ 
และสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง ขอ ๑ - ๔ เนื่องจากผังจังหวัดเปนผังเชิงนโยบาย การเสนอในการกําหนด
ขอกําหนดดังกลาว ควรไปกําหนดในขอกําหนดของผังเมืองรวมระดับชุมชน 
ซึ่งเปนผังที่มีรายละเอียดทั้งขอมูลและขอกําหนดของผังที่มากกวา โดยบริเวณ
ดังกลาวอยูในผังเมืองรวมอุตสาหกรรมหลักและชุมชม จังหวัดระยอง และผังเมืองรวม
เมืองระยอง และมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุด บังคับใชอยูในปจจุบัน 
จึงอาจเกิดขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกทั้ง ในขณะน้ี
ยังอยูในระหวางการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง จึงควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพ่ือใช 
ประกอบการพิจารณา ในการปรับปรุงผังเมืองรวม ในระดับชุมชนซึ่งจะมีความละเอียด
ในการศึกษาและมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง 
ที่มากกวา โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง มีผล
บังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลแทนท่ีการกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

ขอ ๕ เนื่องจากบริเวณหมายเลข ๑.๓ มีเทศบัญญัติของเทศบาลเมือง
มาบตาพุดบังคับใชอยูในปจจุบัน โดยควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาล
เมืองมาบตาพุด เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับ
ชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียดในการศึกษาและมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่  
ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองที่มากกวา โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง มีผลบังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผล
แทนที่การกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ในสวนบริเวณหมายเลข ๑.๔ 
ควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาลนครระยอง เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
ในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียดในการศึกษา 
และมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองที่มากกวา 
โดยเม่ือผังเมืองรวมเมืองระยอง มีผลบังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลแทนที่ 
การกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

ขอ ๖ เนื่องจากการกําหนดดังกลาวอาจเปนอุปสรรคในการต้ังที่อยูอาศัย 
และในพ้ืนที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับใชอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน ช ๑ (สีชมพู) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๑.๓ และ ๑.๔ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที ่๒  
๑) ขอใหยกเลิกการยกเวนขอกําหนดที่อนุญาตใหสรางโรงงาน ลําดับที่ ๙๒  
๒) ขอใหปรับปรุงขอกําหนดที่ดินประเภท ช ๑ ในบริเวณ ๑.๔ โดยขอให 

ระบุขอหามการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมและหามการใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คลังสินคา ที่เปนมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอม 

๓) โดยขอใหเปลี่ยนแปลงระยะถอยรนของการใชประโยชนที่ ดินริมฝง
แมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําสาธารณะทุกชนิด จาก ๑๕ เมตร เพ่ิมเปน ๓๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมรักษสิ่งแวดลอมบานแลง 
เครือขายประชาชนภาคตะวันออก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่เมืองระยอง 
และพ้ืนที่บานแลงใหประชาชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ ขอ ๑ เนื่องจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ พิจารณาแลววา โรงงาน 
ลําดับที่ ๙๒ ยังคงมีความจําเปนตอพ้ืนที่ อีกท้ัง กระทรวงอุตสาหกรรมไดยกเลิก 
จากการเปนอุตสาหกรรมที่มีความเส่ียงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการแลว  

ขอ ๒ เนื่องจากควรนําขอเสนอดังกลาวเสนอตอเทศบาลนครระยอง เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียด
ในการศึกษาและมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอง 
ที่มากกวา โดยเมื่อผังเมืองรวมเมืองระยองมีผลบังคับใชในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผล  
แทนท่ีการกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

ขอ ๓ เนื่องจากการกําหนดดังกลาวอาจเปนอุปสรรคในการตั้งที่อยูอาศัย 
และในพ้ืนทีม่ี พระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับใชอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทชุมชน ช ๑ (สีชมพู) ในบริเวณท่ีดินหมายเลข ๑.๔  
ไวตามร างผั งเมืองรวมจั งหวัดระยองกํ าหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง  

เรื่องท่ี ๓ ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑ ดังนี้ 

๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ขอ ๙ (๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  

๒) ขอใหกําหนดในขอกําหนดวา สําหรับชนิดประเภทโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรม
เปาหมายท่ีไดรับอนุมัติตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เหมราชอีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของนิคมเหมราชฯ 
เปนกลุมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและประกอบรถยนต  ซึ่งมีชิ้นสวนยานยนต 
บางประเภทจําเปนตองมีขั้นตอนการชุมเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา และไดรับ
อนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๖ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารองโดยมีเง่ือนไข ในประเด็นที่ ๑ และเห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ คือ 

ประเด็นที่ ๑ เห็นควรใหตามคํารองโดยมีเงื่อนไข เน่ืองจากคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พิจารณาแลววาเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและ
ตอเนื่องกับพ้ืนที่ทั้งปจจุบันเปนอุตสาหกรรมท่ีไมสงผลกระทบรุนแรง โดยมี
ขอเสนอเพ่ิมเติมใหดําเนินการตามเงื่อนไขการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) อยางเครงครัด 

ประเด็นที่ ๒ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากเนื้อหาเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
เปาหมายท่ีไดรับอนุมัติ ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการกําหนดตาม
กลุมอุตสาหกรรม มิไดมีการกําหนดชนิด ประเภทโรงงาน ที่ชัดเจนดังเชน 
ที่กําหนดไวในขอกําหนด 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ใหสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา เฉพาะพื้นที่ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของผูรอง และยกคํารอง การขอใหกําหนดในขอกําหนดวา
สําหรับชนิดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑ 
ใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับอนุมัติตาม
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั ง เ มืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๒ ดังนี้ 

๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ขอ ๙ (๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  

๒) ขอใหกําหนดในขอกําหนดวา สําหรับชนิดประเภทโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรม
เปาหมายท่ีไดรับอนุมัติตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด 
และบริษัท อีสเทิรนซีบอรดอิน ดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมเปนบริษัทในกลุม 
ของเหมราชฯ มีประเภทอุตสาหกรรมที่เหมือนกัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการ ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง โดยมีเงื่อนไข ในประเด็นที่ ๑ และเห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ คือ 

ประเด็นที่ ๑ เห็นควรใหตามคํารองโดยมีเงื่อนไข เน่ืองจากคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมฯ พิจารณาแลววาเปนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและตอเนื่องกับพ้ืนที่ 
ทั้งปจจุบันเปนอุตสาหกรรมท่ีไมสงผลกระทบรุนแรง โดยมีขอเสนอเพ่ิมเติม 
ใหดําเนินการตามเง่ือนไขการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) อยางเครงครัด 

ประเด็นที่ ๒ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากเนื้อหาเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
เปาหมายท่ีไดรับอนุมัติตามรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนการกําหนด 
ตามกลุมอุตสาหกรรมมิไดมีการกําหนดชนิดประเภทโรงงาน ที่ชัดเจนดังเชน 
ที่กําหนดไวในขอกําหนด 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
บริเวณหมายเลข ๓.๒ ใหสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา เฉพาะพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธ์ิที่ดิน
ของผูรอง และยกคํารอง การขอใหกําหนดในขอกําหนดวา
สําหรับชนิดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๒ ใหเปนไป
ตามประเภทอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีไดรับอนุมัติตามรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องท่ี ๕ ขอใหกําหนดมาตรการเก่ียวกับพ้ืนที่กันชนโดยรอบเขต
อุตสาหกรรมในที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๓.๑๓ ตามขอเสนอของคณะกรรมการสี่ฝาย 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมรักษาส่ิงแวดลอมมาบตาพุด และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่เมืองระยอง 

และพ้ืนที่ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในมาบตาพุด ใหประชาชนมีสุขภาวะ 
และส่ิงแวดลอมที่ดีข้ึน 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง คือ เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุดบังคับใชอยูในปจจุบัน
การกําหนดดังกลาวจึงขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกท้ัง
การกําหนดดังกลาวจึงขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกท้ัง
ในขณะนี้ยังอยูในระหวางการปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก 
และชุมชน จังหวัดระยอง ซึ่งไดนําไปกําหนดเอาไวแลวในการจัดทํารางผังเมืองรวม 
อันเปนการปรับปรุงผังเมืองรวมในระดับชุมชน ซึ่งจะมีความละเอียดในการศึกษา
และมีการจัดทําผังเมืองรวมในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองที่มากกวา 
โดยเมื่อผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง มีผลบังคับใช
ในพ้ืนที่ดังกลาวจะมีผลแทนที่การกําหนดเอาไวในผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๓.๑๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๖ ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑๓ ดังนี้ 

๑) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการประกอบกิจการผลิต
พลังงานไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง  

๒) การแกไขโดยการเพ่ิมขอยกเวนบริเวณที่สามารถประกอบอุตสาหกรรม
ตองหามใหรวมถึงบริเวณหมายเลข ๓.๑๖  

๓) การแกไขโดยการเพ่ิมเติมขอกําหนดใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตให 
ไปประกอบกิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมจังหวัดระยองมีผลใชบังคับและยังประกอบ
กิจการอยูขยายพ้ืนที่โรงงานได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โกลว เอสพีพี ๓ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในบริเวณ ๓.๑๓ ขอกําหนดมิไดหาม

กิจกรรมดังกลาว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ เนื่องจากสามารถประกอบกิจการตามที่รองขอไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๓.๑๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ 
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 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๗   
๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ยกเวน ๓.๑๓ 
๒) ขอใหยกเลิกขอยกเวนการอนุญาตใหสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชนและโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 
๓) ขอใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๓๑๓ โดยใหอนุญาตการกอสรางโรงงานเพ่ิมเติมได
เฉพาะกรณีโรงงานขนาดเล็กที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของทองถิ่นเทานั้น  

๔) ขอใหแกไขขอกําหนดโดยระบุเพ่ิมเติมวาหามประกอบกิจการอ่ืน ๆ 
ที่กอมลพิษที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงถานหิน เชน หมอน้ําอุตสาหกรรมในโรงงาน  

๕) ขอแกไขระยะถอยรนของการใชประโยชนที่ดินริมฝง แมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ํา
สาธารณะทุกชนิด จาก ๑๕ เมตร เพ่ิมเปน ๓๐ เมตร เพ่ือปกปองคุณภาพแหลงน้ําตาง ๆ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมรักษสิ่งแวดลอมบานแลง 
เครือขายประชาชนภาคตะวันออก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่ชุมชน เมืองระยอง 
เมืองมาบตาพุด และพ้ืนที่บานแลงใหประชาชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง คือ  
ขอ ๑ เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

บังคับใชอยูในปจจุบัน การกําหนดดังกลาวจึงขัดแยงกับการกําหนดบริเวณตาม 
เทศบัญญัติดังกลาว อีกทั้ง อาจขัดตอบทบาทท่ีไดกําหนดไวในพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรม
ความสําคัญตอประเทศ 

ขอ ๒ เนื่องจากหากยกเลิกตามท่ีรองขอ ชุมชนจะเกิดความเดือดรอน 
เพราะไมสามารถสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดขยะ 
มูลฝอยรวมของชุมชนได 

ขอ ๓ เนื่องจากขัดตอบทบาทที่ไดกําหนดไวในพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรม
ความสําคัญตอประเทศ และขัดตอเจตนาในการวางผัง 

ขอ ๔ เนื่องจากขัดตอบทบาทท่ีไดกําหนดไวในพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรม
ความสําคัญตอประเทศ และขัดตอเจตนาในการวางผัง 

ขอ ๕ เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
บังคับใชอยูในปจจุบัน และในกรณีของลําคลอง แหลงน้ําขนาดเล็กมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารบังคับใชอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข  
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 ๓.๑๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๘   
๑) ขอแกไข ขอ ๙ (๑.๗.๒) แทนท่ีดวย “การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีคัล ที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซ
ธรรมชาติ ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๑๔”     

๒) ขอใหแกไข ขอ ๙ (๑.๒๐) แทนท่ีดวย “โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(Central Waste Treatment Plant) เวนแตโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๑๔” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑๔ ราย ไดแก บริษัท ชินเอทซุซิลิโคนส (ประเทศไทย) 
จํากัด และผูรองอ่ืนรวม ๑๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในขอกําหนดของผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ไดมีการยกเลิกขอกําหนดนี้ไปแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง ในคํารองขอแกไข ขอ ๙ (๑.๗.๒) เนื่องจากในผังเมืองรวม
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ขอกําหนดอนุญาตใหสามารถ
ประกอบกิจการได จึงควรกําหนดใหสอดคลองกันและเห็นควรใหตามคํารอง 
ในคํารองขอแกไข ขอ ๙ (๑.๒๐) เนื่องจากเพ่ือใหโรงงานสามารถดําเนินการทํา
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริ เ วณที่ ดิ นหมาย เลข  ๓ .๑๔ ตาม ท่ี เสนอ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๙ 
๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ยกเวน ๓.๑๓  
๒) ขอใหยกเลิกขอยกเวนการอนุญาตใหสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 

ของชุมชนและโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน  
๓) ขอใหเปลี่ยนแปลงขอกําหนด โดยใหอนุญาตการกอสรางโรงงานเพ่ิมเติม

ไดเฉพาะกรณีโรงงานขนาดเล็กที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของทองถิ่นเทานั้น  
๔) ขอใหแกไขขอกําหนดโดยระบุเพ่ิมเติมวาหามประกอบกิจการอ่ืน ๆ 

ที่กอมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงถานหิน เชน หมอน้ําอุตสาหกรรมในโรงงาน  
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 ๕) ขอแกไขระยะถอยรนของการใชประโยชนที่ดินริมฝง แมน้ํา ลําคลอง 
แหลงน้ํา สาธารณะทุกชนิด จาก ๑๕ เมตร เพ่ิมเปน ๓๐ เมตร เพ่ือปกปอง
คุณภาพแหลงน้ําตาง ๆ  

๖) ขอใหแกไขขอกําหนดโดยระบุเพ่ิมเติมวา หามทําการกอสรางทุกชนิด 
บนพ้ืนที่สาธารณะ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมรักษสิ่งแวดลอมบานแลง และพวก 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่เมืองระยอง 

และพ้ืนที่บานแลงใหประชาชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง คือ  

ขอ ๑ เน่ืองจากรองในพ้ืนที่ที่ไมตรงกับประเด็นของเหตุผลที่ไดใหไว 
(อาจเกิดจากการระบุบริเวณที่ผิดพลาด) ซึ่งบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาล
เมืองมาบตาพุดบังคับใชอยูในปจจุบัน การกําหนดดังกลาว จึงขัดแยงกับการกําหนด
บริเวณตามเทศบัญญัติดังกลาว อีกทั้ง อาจขัดตอบทบาทท่ีไดกําหนดไวในพ้ืนที่ 
ที่มีอุตสาหกรรมความสําคัญตอประเทศ 

ขอ ๒ เนื่องจากหากยกเลิกตามท่ีรองขอ ชุมชนจะเกิดความเดือดรอน 
เพราะไมสามารถสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนและโรงงานกําจัดขยะ 
มูลฝอยรวมของชุมชนได 

ขอ ๓ เนื่องจากขัดตอบทบาทที่ไดกําหนดไวในพ้ืนที่ที่มี อุตสาหกรรม
ความสําคัญตอประเทศ และขัดตอเจตนาในการวางผัง 

ขอ ๔ เน่ืองจากขัดตอบทบาทที่ไดกําหนดไวในพ้ืนที่ที่มี อุตสาหกรรม
ความสําคัญตอประเทศ และขัดตอเจตนาในการวางผัง 

ขอ ๕ เนื่องจากบริเวณดังกลาวมีเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
บังคับใชอยูในปจจุบัน และในกรณีของลําคลอง แหลงน้ําขนาดเล็กมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารบังคับใชอยูแลว 

ขอ ๖ เนื่องจากหากเปนที่ดินสาธารณะ มีกฎหมายหามเอกชนทําการกอสราง
ทุกชนิดบนพ้ืนที่สาธารณะกอนไดรับอนุญาตอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๓.๑๕ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องท่ี ๑๐ ขอใหยกเลิกขอกําหนดขอ ๙ (๑.๗.๒) การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีคัล ที่ใชวัตถุดิบ ซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือ  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 การแยกกาซธรรมชาติ และขอใหยกเลิกขอกําหนดขอ ๙ (๑.๑๑) การประกอบ
กิจการกลั่นน้ํ า มันป โตรเลียมและการแยกกาซธรรมชาติ  ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๓.๑๖ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท สตารปโตรเลี่ยมไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง บริษัทฯ มีพ้ืนที่อยูในบริเวณ ๓.๑๓ ที่สามารถดําเนินกิจการดังกลาวได 
และบริเวณพ้ืนที่ ในทะเลควรเปนกิจกรรมอ่ืนที่มี เหมาะสมกับพ้ืนที่มากกวา 
เชน กิจการที่เกี่ยวของกับการทาเรือ หรือการขนถายวัตถุดิบเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ อีกทั้ง ในพ้ืนที่ถมทะเลไมควรใหมีกิจกรรมมีเกี่ยวกับการกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียม ซึ่งมีมลภาวะสูง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๓.๑๖ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๑๑  
๑) ขอยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการประกอบกิจการผลิต 

พลังงานไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง เปนการแกไขโดยการเพ่ิมขอยกเวนบริเวณ 
ที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมตองหาม ใหรวมถึงบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ 
เชนเดียวกับบริเวณ ๓.๑๓ และ ๓.๑๕  

๒) แกไขโดยการเพ่ิมเติมขอกําหนดใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวมจังหวัดระยองมีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการ
อยูขยายพ้ืนท่ีโรงงานได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๔ ราย ไดแก บริษัท เก็คโค - วัน จํากัดและผูรองอ่ืน
รวม ๔ ราย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และ ๒ กับ เห็นควรใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๓ คือ 

ประเด็นที่ ๑ และ ๒ เห็นควรยกคํารอง คือ ประเด็นที่ ๑ เนื่องจากไมควร 
ใหขยายกิจการในสวนอ่ืน ๆ ของบริเวณหมายเลขดังกลาว ควรพิจารณาเฉพาะแปลง
ที่ดินที่ ไดรองขอ ประเด็นที่  ๒ เนื่องจากไมควรใหขยายกิจการในสวนอ่ืน ๆ 
ของบริเวณหมายเลขดังกลาว ควรพิจารณาเฉพาะแปลงท่ีดินที่ไดรองขอ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ประเด็นที่ ๓ เห็นควรใหตามคํารอง คือ ประเด็นที่ ๓ เน่ืองจากกิจการ
ดังกลาวมีความสําคัญตอการจัดการดานพลังงานของประเทศ และกิจการได
ดําเนินการอยูกอนแลว โดยใหขยายพ้ืนที่โรงงานไดเฉพาะในเขตประกอบการเดิม 
ที่ไดมีการถือครองอยูในปจจุบัน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และประเด็น ๒ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๓ และ ๓.๑๕ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด และใหตามคํารอง 
ในประเด็นที่ ๓ โดยใหแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดใหโรงงาน 
ที่ไดรับอนุญาตใหไปประกอบกิจการอยูกอนวันที่ผังเมืองรวม
จังหวัดระยองมีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยูขยาย
พื้นที่โรงงานไดไมเกิน ๑ เทา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๒ การแกไขโดยการเพ่ิมขอยกเวนบริเวณที่สามารถประกอบ
อุตสาหกรรมตองหาม ใหรวมถึงบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เชนเดียวกับบริเวณ 
๓.๑๓ และ ๓.๑๕ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สํานักงานทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินของรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองตามขอเสนอ การขอแกไขปรับปรุงผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ ๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชลบุรี 
โดยคณะกรรมการพิจารณาการแกไขปรับปรุงรางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
หลักและชุมชนจังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด) กระทรวงอุตสาหกรรม เมษายน ๒๕๕๖ 
ซึ่งเปนขอเสนอที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
และสอดคลองกับความตองการของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยยึดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตหลักการการอยูอยาง
เกื้อกูล (Symbiosis) อยางย่ังยืน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่ในทะเลควรเปนกิจกรรมอ่ืนที่มีเหมาะสมกับพ้ืนที่มากกวา เชน 
กิจการที่เกี่ยวของกับการทาเรือ หรือการขนถายวัตถุดิบเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ อีกท้ัง ในพ้ืนที่ถมทะเลไมควรใหมีกิจกรรมท่ีมีมลภาวะสูง อีกท้ัง ไดแกไข
ขอกําหนดของกิจกรรมโรงไฟฟาที่ใหขยายพ้ืนที่โรงงานไดในเขตประกอบการเดิมแลว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๓.๑๖ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๓ ขอใหยกเลิกขอกําหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ขอ ๙ (๑.๑๑) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และการแยกกาซ
ธรรมชาติที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจาก กนอ. อนุญาตให บริษัท ปตท. ใชพ้ืนที่

บริเวณทาเรืออุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมีแผนจะพัฒนาโครงการใชประโยชน
จากความเย็นของ LNG (Cold Energy Utilization) เพ่ือดึงความเย็นบางสวนจาก LNG
มาใชประโยชน รวมถึงการแยกกาซอีเทนที่อาจปะปนมากับ LNG เพ่ือใชประโยชน
อยางคุมคาในอนาคต โดยคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ไดออกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต
อุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ ๖) ซ่ึงไดขยายพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดใหครอบคลุมพ้ืนที่ในบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ในปจจุบัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เห็นควรใหตามคํารอง เน่ืองจาก 

โครงการใชประโยชนจากความเย็นของ LNG (Cold Energy Utilization) เพ่ือดึงความเย็น
บางสวนจาก LNG มาใชประโยชน รวมถึงการแยกกาซอีเทนท่ีอาจปะปนมากับ LNG 
เปนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับพื้นที่ โดยพิจารณาใหเฉพาะกิจการที่เปนการ
ดําเนินการตามที่ไดรองขอ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง โดยพิจารณาใหเฉพาะกิจการ LNG 
(Cold Energy Utilization) เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ เทานั้น 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
โดยใหยกเลิกขอหาม ขอ ๙ (๑.๑๑) การประกอบกิจการกลั่น
น้ํามันปโตรเลียม และการแยกกาซธรรมชาติ เฉพาะกิจการ 
LNG (Cold Energy Utilization) เฉพาะท่ีดินของบริษัทฯ ที่มี
กรรมสิทธ์ิและไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที ่๑๔  
๑. ขอใหยกเลิกขอกําหนดขอ ๙ (๑.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมีคัลที่ใชวัตถุดิบ ซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ  
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 ๒) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ขอ ๙ (๑.๑๑) การประกอบกิจการกล่ัน
น้ํามันปโตรเลียมและการแยกกาซธรรมชาติ  

๓) การแกไขโดยการเพ่ิมขอยกเวนบริเวณท่ีสามารถประกอบอุตสาหกรรม
ตองหามใหรวมถึงบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เชนเดียวกับบริเวณ ๓.๑๓ และ ๓.๑๕  

๔) ใสพื้นที่สีมวงตามที่ดําเนินการใหเปนปจจุบัน 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) สาขาที่ ๖ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดสนับสุนนโยบายของรัฐ 

ดานอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนมาโดยตลอด
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานการนิคมอุตสาหกรรมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย 
สุขอนามัยในสถานท่ีทํางานชุมชนทองถิ่นมาโดยตลอด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เห็นควรใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๑ 

คือ เฉพาะที่สอดคลองกับความเห็นที่ไดพิจารณาไว กรณีโครงการใชประโยชน
จากความเย็นของ LNG (Cold Energy Utilization) เพ่ือดึงความเย็นบางสวนจาก 
LNG มาใชประโยชน รวมถึงการแยกกาซอีเทน ที่อาจปะปนมากับ LNG เปนกิจกรรม
ที่มีความสอดคลองกับพ้ืนที่ โดยพิจารณาใหเฉพาะกิจการที่เปนการดําเนินการ
ตามที่ไดรองขอในประเด็นที่ ๓ และ ๔ คือ เนื่องจากพ้ืนที่ในทะเลควรเปน
กิจกรรมอ่ืนที่มีเหมาะสมกับพ้ืนที่มากกวา เชน กิจการท่ีเกี่ยวของกับการทาเรือ 
หรือการขนถายวัตถุดิบเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ อีกทั้ง  ในพ้ืนที่ถมทะเล 
ไมควรใหมีกิจกรรมที่เก่ียวกับการกล่ันน้ํามันปโตรเลียมซึ่งมีมลภาวะสูง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๓.๑๖ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๑๕  
๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ขอ ๙ (๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  
๒) ขอใหกําหนดในขอกําหนดวา สําหรับชนิดประเภทโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรมเปาหมายที่ไดรับอนุมัติ 
ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชอีสเทิรน ซีบอรด แหงที่ ๔ ตําบลแมน้ําคู จังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงตามประกาศคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมเหมราช 
อีสเทิรนซีบอรด แหงที่ ๔ จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ 
ตอนพิเศษ ๘๖ ง ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซ่ึงบริษัทฯ อยูระหวางการจัดทํา
รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยกําหนดใหมีระยองแนวปองกัน (Protection Strip) 
กวาง ๓๐ เมตร รอบนิคม (ตามปกติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
กําหนดไวเพียง ๖ - ๑๐ เมตร เทานั้น) โดยบริษัทฯ จะกําหนดพ้ืนที่ของนิคมฯ 
ที่ไดรับการประกาศเขตเปนนิคมอุตสาหกรรมไปแลว ในบริเวณที่อยูในระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานทิศใตของอางเก็บน้ําหนองปลาไหลใหเปนสีเขียว พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค
หรือพ้ืนที่พาณิชยกรรมเทานั้น 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เหมราช อีสเทิรนซีบอรด  
อินดัสเตรียล - เอสเตท ๔ จํากัด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากมีการพิจารณาใหไวในพ้ืนที่ที่รองขอเฉพาะบริเวณในความเห็น
กรณีกอนหนานี้อยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๖  
๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนด ขอ ๙ (๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  
๒) ขอใหกําหนดในขอกําหนดวา สําหรับชนิดประเภทโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีมวง) บริเวณที่ดินหมายเลข ๔.๒ ใหเปนไปตามประเภทอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ที่ไดรับอนุมัติตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ระยอง ๒๐๑๒ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดตั้งนิคม 

เหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง 
ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เร่ือง การจัดตั้งเขต  
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 อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๗ ง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) แลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณท่ีดิน
หมายเลข ๔.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๗ ขอใหกําหนดใหตั้งโรงงานรีไซเคิลของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๖.๒ โดยวิธีการเผา 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก คุณสุจิตตา วงศอนันตนนท 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากในอนาคตภายในป ๒๕๕๘ จะใชที่ดิน 

เพ่ือขอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิธีการเผา 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากยังไมเริ่มประกอบกิจการและขัดตอเจตนาในการวางผังในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๘ ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณท่ีดิน
หมายเลข ๖.๒ ใหสามารถกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษไดในกิจการโรงงาน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจาก บริษัทฯ มีการประกอบกิจการในพ้ืนที่แลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยองเห็นวา โรงงานลําดับที่ ๘ (๑) เปนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร ซ่ึงถือไดวาเปนกิจกรรมหลักที่สามารถ
ดําเนินการไดในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  
(สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง เฉพาะที่ดิน
ของบริษัทฯ ในแปลงท่ีดินที่ผูรองขอและเฉพาะโรงงานลําดับที่ ๘ (๑) เทานั้น 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๑๙ ขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินฯ 
บริเวณปายุบใน อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ที่ดินประเภทอนุรักษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๖.๒  
โดยขอยกเวนที่ดินในบริเวณดังกลาว ใหสามารถ “ประกอบกิจการใหมีความเหมาะสม
ตอสภาพพ้ืนที่และโครงการในอนาคตของ บริษัท ปตท. ได” 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินอยูในแผนการพัฒนาโครงการตาง ๆ 
ของบริษัท ปตท. ในอนาคตอันใกล เชน โครงการเมืองตนแบบในการศึกษาวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม การประหยัดพลังงาน และพลังงานสีเขียวรวมถึงโครงการ
เพ่ือพัฒนาศึกษาวิจัยรวมถึงโครงการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยยังมีโครงการในการพัฒนา
พ้ืนที่ใหเปนนิคมอุตสาหกรรม High technology เชิงวิจัยที่ปลอดมลภาวะ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากคํารองเปนการระบุกิจกรรมที่กวางและไมชัดเจน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒๐ ขอแกไขใหมีที่วางตามแนวขนาน แนวขอบทางบริเวณ 
สองขางถนนทางหลวงแผนดินสายบานบึง - บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ในที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๖.๒ ไมนอยกวา ๖ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไดนําขอหารือในการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัวมาเสนอขอแกไข 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากไมเหมาะสมและขัดกับหลักการการวางผังในดานความปลอดภัย
ของการสัญจรบนถนนสายหลัก 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๒๑   
๑) ขอใหยกเลิกขอกําหนดโดยขอใหหามโรงงานทุกจําพวกตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  
๒) ขอใหกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการทุกชนิดที่ใชถานหิน

หรือลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม ไมวาจะเปนเชื้อเพลิงหลักหรือเชื้อเพลิงรอง  
๓) ขอใหระบุขอกําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือคลังสินคาทุกชนิด

ยกเวนสินคาการเกษตร 
๔) ขอแกไขระยะถอยรนของการใชประโยชนที่ดินริมฝง แมน้ํา ลําคลอง 

แหลงน้ําสาธารณะทุกชนิด จาก ๑๕ เมตร เพ่ิมเปน ๓๐ เมตร เพ่ือปกปองคุณภาพ
แหลงน้ําตาง  ๆ

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมรักษสิ่งแวดลอมบานแลง เครือขาย
ประชาชนภาคตะวันออก 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมในตําบลบานแลง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑, ๓, ๔ คือ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ขอ ๑ เนื่องจากจะทําใหในพ้ืนที่ไมสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวของกับการบริการชุมชนใด ๆ ไดเลย 

ขอ ๓ เน่ืองจากขอกําหนดไดกําหนดขอหามประกอบกิจการอาคาร
ขนาดใหญสําหรับการดําเนินการเพ่ือกิจการอ่ืน และสถานท่ีเก็บวัตถุที่มีอันตราย
เอาไวแลว 

ขอ ๔ เนื่องจากการกําหนดดังกลาวอาจเปนอุปสรรคในการตั้งที่อยูอาศัย 
และในพ้ืนที่เม่ือมีการประกาศบังคับใชจะมี พ.ร.บ. ควบคุมอาคารบังคับใชอยูแลว
และใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๒ คือ เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน 

มติที่ประชุม ยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑, ๓, ๔ โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๓  
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด และใหตามคํารอง
ในประเด็นท่ี ๒ โดยใหเพิ่มเติมขอกําหนดขอหามการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการทุกชนิดที่ใชถานหินหรือลิกไนต
เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม ไมวาจะเปนเชื้อเพลิงหลัก 
หรือเชื้อเพลิงรอง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๒ ขอใหหามโรงงานทุกจําพวกในตําบลนาตาขวัญ ที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๖.๓ และท่ีดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบ
และเสนทแยงสีน้ําตาล) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๔ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมตัวแทนเกษตรกร ตําบลนาตาขวัญ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากไมตองการใหมีโรงงานในตําบลนาตาขวัญ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากจะทําใหในพ้ืนที่ไมสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 
กับการบริการชุมชนใด ๆ ไดเลย 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๓ และท่ีดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๔ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
ระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒๓ ขอใหกําหนดพ้ืนที่เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗ .๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวแสงแข เกษตรภิบาล 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองไดขอดําเนินการในพ้ืนที่เปนเกษตรกรรม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากไดสิทธิ์ในการดําเนินการอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๔ ขอใหสามารถสรางบอพักน้ําเสียติดแมน้ํา ลําคลอง ไดในที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยเปเปอร - มิลล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่บางสวนของบริษัทฯ เคยถูกชลประทาน

เวนคืนที่ดิน จึงทําใหบอพักน้ําเสียอยูติดกับแมน้ําหรือลําคลอง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากควรมีการรักษาที่โลงริมฝงแมน้ําระยองหรือคลองใหญเอาไว 
เพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗ .๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๕ ขอใหเพ่ิมบทเฉพาะกาลในประกาศผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ โดยมีใจความสําคัญ ดังนี้ “ประกาศผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง ฉบับนี้ไมสงผลกระทบตอการขยายกิจการเพ่ิมกําลังการผลิต หรือ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ หรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนไปโดยจําเปน และสมควร
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกระทําในพ้ืนที่หรืออนาบริเวณโรงงานเดิมกอนประกาศ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ฉบับที่ ... พ.ศ ... มีผลบังคับใช 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พี ไอ - อินดัสทรี จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ประเภท ๕๒ (๔) ไวแลว และในอนาคตอาจมีการขยายกิจการหรือเพ่ิมกําลังการผลิต 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากบริษัทสามารถประกอบกิจการไดอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๖ ขอแกไขขอกําหนดใหกิจการท่ีบริษัทดําเนินอยูในปจจุบัน 
ในสวนผลิตรองเทาและพ้ืนรองเทา ๕๓ (๗) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ ไดรับการยกเวน 
ใหดําเนินการไดตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยซังซิน นิวแมททรีเรียล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานประเภท ๕๒ (๔) และ ๕๓ (๗) และในอนาคตอาจมีการขยายกิจการ 
หรือเพ่ิมกําลังการผลิต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เฉพาะโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๗) เฉพาะที่ดินของบริษัทฯ เทานั้น 
สําหรับโรงงานลําดับที่ ๕๒ (๔) ในขอกําหนดสามารถดําเนินการได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
(สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) บริเวณท่ีดินหมายเลข 
๗.๑ ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๗) ไดเฉพาะ
ในที่ ดินของบริษัทฯ ท่ี ได ยื่ นคํ าร องมา ตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒๗ ขอใหประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๓๙, ๔๑, ๕๓ (๗) 
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๗.๑ ใหสามารถประกอบกิจการตอไป  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯมีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 

ในพ้ืนที่แลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับประเภทโรงงาน
ลําดับที่ ๓๙, ๔๑, ๕๓ (๗) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีไมมีผลกระทบที่รุนแรง แตใหขยายได
เฉพาะกิจกรรมท่ีเคยไดรับอนุญาตมากอนและขยายกิจการไดเฉพาะในพ้ืนที่เดิม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
(สี เขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) บริ เวณที่ดิน
หมายเลข ๗.๑ ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 
๓๙, ๔๑, ๕๓ (๗) ได โดยมีเง่ือนไขใหสามารถขยายโรงงานได
เฉพาะกิจกรรมท่ี เคยไดรับอนุญาตมากอน และเฉพาะ 
ในที่ดินของบริษัทฯ ที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๒๘ ขอใหประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๕๒ (๓) ที่ดิน
ประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) 
บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ ใหสามารถประกอบกิจการตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เนเชอรัลอารต แอนด เทคโนโลยี 
จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่แลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากบริษัทสามารถประกอบกิจการไดอยูแลว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒๙ ขอเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๔๑ ลงในบัญชีโรงงานลําดับที่ ๑๑ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (๑) หัวขอ ๑.๑ ในที่ดินประเภท
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) บริเวณท่ีดิน
หมายเลข ๗.๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชัน 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 
ในพ้ืนที่แลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไมมีผลกระทบท่ีรุนแรง แตใหขยายได
เฉพาะในพ้ืนที่เดิมท่ีไดรับอนุญาต 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเพิ่มเติมโรงงานลําดับที่ ๔๑ ลงใน
บัญชีโรงงาน ลําดับที่ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) (๑) หัวขอ ๑.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
การเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) บริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๗.๑ เฉพาะในท่ีดินของบริษัทฯ ที่ไดยื่นคํารองมา 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๐ ขอเพิ่มโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๗) ลงในบัญชีโรงงานลําดับที่ ๑๑ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (๑) หัวขอ ๑.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล) บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 

ในพ้ืนที่แลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารอง เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไมมีผลกระทบที่รุนแรง แตใหขยายไดเฉพาะ
กิจกรรมที่เคยไดรับอนุญาตมากอนและขยายกิจการไดเฉพาะในพ้ืนที่เดิม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขเพ่ิมเติมโรงงานลําดับท่ี ๕๓ (๗) 
ลงในบัญชีโรงงาน ลําดับที่  ๑๑ ที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) (๑) หัวขอ ๑.๑ ที่ดินประเภทปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเสนทแยง 
สีน้ําตาล) บริเวณที่ดินหมายเลข ๗.๑ โดยมีเง่ือนไขใหสามารถ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ขยายโรงงานไดเฉพาะกิจกรรมที่เคยไดรับอนุญาตมากอน 
และเฉพาะในท่ีดินของบริษัทฯ ที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๑ ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณที่ดินหมายเลข ๘.๓ ขอใหประกอบกิจการขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางจุฑามาศ ลีวิวัฒนวงศ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ

จัดสรรที่ดินในพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากอยู ในพ้ืนที่ เพ่ือการอนุรักษสิ่ งแวดลอม ซึ่งขัดตอเจตนา 
ที่กําหนดพ้ืนที่บริเวณริมอางเก็บน้ําเปนพ้ืนที่ที่กําหนดไวเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการประกอบกิจการ
ขนาดใหญ ได ในการใช ประโยชน ที่ ดิ นประเภทท่ี โล ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณที่ดินหมายเลข ๘.๓ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๓๒  
๑) ขอใหยกเลิกขอหามในการกําหนดหามการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ และการอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
๒) ขอใหเปล่ียนแปลงการกําหนดท่ีวางริมเขตอางเก็บน้ํา ไมนอยกวา 

๑๐๐ เมตร ในบริเวณหมายเลข ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓ และ ๘.๔ เปนกําหนด ที่วาง 
ริมเขตอางเก็บน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร ในบริเวณหมายเลข ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓ 
และ ๘.๔ ตามแนวทางการกําหนดที่วางริมแหลงน้ําสาธารณะ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ปยะกรีนลิฟวิ่ง พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ

จัดสรรที่ดินในพื้นที่ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งขัดตอเจตนา 
ที่กําหนดพื้นที่บริเวณริมอางเก็บน้ําเปนพ้ืนที่ที่กําหนดไวเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามของการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
ระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องท่ี ๓๓ ขอแกไขขอกําหนดใหกิจการที่บริษัทดําเนินกิจการโรงงาน
ลําดับที่ ๕๒ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณ
ที่ดินหมายเลข ๙.๒ ไดรับการยกเวนใหดําเนินการไดตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ประเภท ๕๒ (๔) ไวแลว และในอนาคตอาจมีการขยายกิจการหรือเพ่ิมกําลังการผลิต 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ในเขตอนุรักษปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๕๒ 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๔ ขอแกไขขอกําหนดใหกิจการที่บริษัทดําเนินอยูในปจจุบัน 
ในสวนผลิตรองเทาและพ้ืนรองเทา ๕๓ (๗) ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ ไดรับการยกเวนใหดําเนินการไดตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยซังซิน นิวแมททรีเรียล 
จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานประเภท ๕๒ (๔) และ ๕๓ (๗) และในอนาคตอาจมีการขยายกิจการ 
หรือเพ่ิมกําลังการผลิต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ในเขตอนุรักษปาไม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๕๒ 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๕ ขอใหประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๓๙, ๔๑, ๕๓ 
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณท่ีดินหมายเลข
๙.๒ ใหสามารถประกอบกิจการตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย บริษัท พี เอ แคปปตอล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 

ในพ้ืนที่แลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากเปนพื้นที่ในเขตอนุรักษปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๓๙, 
๔๑, ๕๓ ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๙.๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๖ ขอใหประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๕๒ (๓) ที่ดิน
ประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข 
๙.๒ ใหสามารถประกอบกิจการตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เนเชอรัลอารต แอนด 
เทคโนโลยี จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 
ในพ้ืนที่แลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนพื้นที่ในเขตอนุรักษปาไม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๕๒ (๓) 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที ่๓๗ ขอใหประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๕๑ ที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สี เขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ 
ใหสามารถประกอบกิจการตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชัน 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 
ในพ้ืนที่แลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนพื้นที่ในเขตอนุรักษปาไม 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๕๑  
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๙.๒ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเ มือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรี่องที่ ๓๘ ขอใหประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๕๓ ที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม  (สี เขี ยวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ 
ใหสามารถประกอบกิจการตอไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีการดําเนินการพัฒนาที่ดิน 

ในพ้ืนที่แลว 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากเปนพื้นที่ในเขตอนุรักษปาไม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๕๓ 
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน 
และเสนทแยงสีขาว) บริ เวณที่ดินหมายเลข ๙.๒ ไวตาม 
รางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๓๙  
๑) ขอเพ่ิมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๗ โดยระบุเพ่ิมเติมวา 
หามใชประโยชนที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมและคลังสินคา และหามจัดสรรที่ดิน 
เพ่ืออุตสาหกรรม เนื่องจากจะกอใหเกิดมลพิษ ฝุน และการสัญจรรถบรรทุก 
ขนาดใหญที่จะรบกวนสัตวปาและทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่ควรคาแกการอนุรักษ  

๒) ขอใหเปลี่ยนแปลงระยะถอยรนของการใชประโยชนที่ดินริมฝงแมนํ้า 
ลําคลอง และแหลงนํ้าสาธารณะทุกชนิด จาก ๑๕ เมตร เพ่ิมเปน ๓๐ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก กลุมรักษาสิ่งแวดลอมบานแลง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่บานแลง 

ใหประชาชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากในการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออน
และเสนทแยงสีขาว) ขอกําหนดไดหามกิจกรรมอุตสาหกรรมไวแลว เนื่องจาก 
การกําหนดดังกลาวอาจเปนอุปสรรคในการตั้งที่อยูอาศัยและในพ้ืนที่เมื่อมีการ
ประกาศบังคับใชจะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับใชอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหาม และระยะถอยรน 
ริมฝงแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําสาธารณะ ในการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยง
สีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๗ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดระยองกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

เรื่องที่ ๔๐ ขอแกไขเปน “การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๙.๑๒ ซึ่งเอกชน 
เปน เจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายให ใชประโยชนที่ ดิ น 
เพ่ือเกษตรกรรม หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม การอยูอาศัย หรือ ที่เกี่ยวของกับ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กิจการการทองเท่ียว หรือสาธารณประโยชนเทานั้น และหามใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนดดังตอไปน้ี.....” 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย นางสุนีย อินฉัตร และผูรองอ่ืนรวม ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการปกปองพ้ืนที่บานแลง 

ใหประชาชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรใหตามคํารอง เฉพาะบริเวณพ้ืนที่เกาะเสม็ด 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจาก 

เปนพื้นที่อนุรักษปาไม (เขตอุทยาน) และอยูในเขตอุทยานเขาแหลมหญา 
คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ พ้ืนที่ประเภท

อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการอนุรักษ
พ้ืนที่ใหคงสภาพไว ไมควรทําการพัฒนาในพ้ืนที่ และปจจุบันพ้ืนที่อนุรักษปาไม  
มีจํานวนลดนอยลง จึงควรอนุรักษรักษาไว สวนเรื่องนักทองเท่ียวควรจะตอง
วางแผนบริหารจัดการ เชน การจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว รวมทั้ง ในขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินก็ยังสามารถสรางที่อยูอาศัย ทําการเกษตรได แตไมควรสราง
อาคารขนาดใหญ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม (สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๙.๑๒ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  

เรื่องที่ ๔๑ ขอใหกําหนดใหสามารถประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาได
ในทุกพ้ืนที ่

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก พลังงานจังหวัดระยอง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการหามโรงไฟฟาชนิดตาง ๆ ไมสามารถ

ดําเนินการกอสรางไดทําใหแผนการผลิตไฟฟาของกระทรวงพลังงานประสบปญหา 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง
เนื่องจากในขอกําหนดเกือบทุกบริเวณในจังหวัด มีขอกําหนดการอนุญาตให
ประกอบกิจการโรงไฟฟาได โดยบางบริเวณหามเฉพาะท่ีไมใชถานหินเปนเชื้อเพลิง 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากในขอกําหนดเกือบทุกบริเวณอนุญาต 
ใหประกอบกิจการโรงไฟฟาได ยกเวนบางบริเวณท่ีหามเฉพาะ 
ที่ไมใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๔๒ 
๑) ขอใหมีขอหามการตั้งโรงงานในพื้นที่สีเขียวในอําเภอแกลง, วังจันทร 

และเขาชะเมา ลําดับที่ ๘๘ ยกเวนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานนํ้าและชีวมวล ขนาดไมเกิน ๓ เมกะวัตต (ตองอยูหางชุมชนไมต่ํากวา 
๕ กิโลเมตร) และ ๑๐๒ โดยไมมีขอยกเวน  

๒) กําหนดใหโรงงานลําดับที่ ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ตองผานกระบวนการ
ประชาพิจารณและใหอยูในพื้นท่ีที่เหมาะสม  

๓) ขอใหหามโรงหลอหลอมชิ้นสวนโลหะ, อุตสาหกรรมโม บดยอยหิน, 
โรงงานรถยนต และฟารมปศุสัตวขนาดใหญ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก ประชาชนในตําบลกระแสบน 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่

ชนบทและเกษตรกรรมและเปนการรักษาส่ิงแวดลอม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑, ๒ คือ เนื่องจาก  
๑) การรองขออาจสงผลกระทบตอการจัดการดานพลังงานในวงกวาง และขอ ๒) 
เนื่องจากเปนอํานาจการพิจารณาของภาคสวนอ่ืน และเห็นควรใหตามคํารอง 
ในประเด็นที่ ๓ คือ ขอ ๓ เฉพาะตําบลกระแสบนตามถิ่นที่อยูของผูรอง โดยมี
เงื่อนไขวาไดเฉพาะโรงงานลําดับที่ ๓ (๑) โม บด ยอย หิน โรงหลอหลอมชิ้นสวน
โลหะ โรงงานรถยนต และฟารมปศุสัตวขนาดใหญ  

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารองทุกประเด็น 
เนื่องจากเปนคํารองของประชาชนเพียงบางสวน ซึ่งมิไดแสดงเอกสารที่ระบุวา 
เปนผูมีสวนไดเสียจากตําบลกระแสบนทั้งหมด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณอําเภอแกลง อําเภอ 
วังจันทรและเขาชะเมา ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  

เรื่องที ่๔๓  
๑. ขอใหบังคับใชผังเมืองรวมโดยมีกําหนดระยะเวลา ๑๐ ป 
๒. ขอใหแกขอ ๔ (๑) สงเสริมและพัฒนาจังหวัดระยอง ใหเปนศูนยกลาง

ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานการคา การบริการ และการทองเท่ียว 
โดยกําหนดท่ีตั้งอุตสาหกรรมใหอยูในพ้ืนที่กําหนดเฉพาะท่ีมีในนิคมและกําหนด 
ใหมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสูงสุด อีกทั้ง สงเสริม พัฒนาและอนุรักษพ้ืนที่
จังหวัดระยอง ใหเปนศูนยกลางดานเกษตรกรรมของภาคตะวันออก เสริมสราง 
ความมั่นคงทางอาหาร มุงเนนเกษตรอินทรียแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริม
การดูแลสุขภาพดวยธรรมชาติบําบัด 
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 ๓. ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทชุมชน (ช ๑) บริเวณหมายเลข ๑.๒  
และ ๑.๔ ดังนี้ 

- ตัดขอความยกเวนลําดับที่ ๙๒ ยกเวนโรงงาน 
- ใหเพ่ิมที่เวนวางริมฝงแมน้ําระยองหรือคลองใหญเปน ๓๐ เมตร  
- ตัดขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม

ทั้งหมด 
- เพ่ิมขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
๔. ขอใหแกขอกําหนดที่ดินประเภทชุมชน (ช ๒) บริเวณหมายเลข ๒.๓ 

และ ๒.๕ ดังนี้ 
- ใหแกขอ ๘ วรรคแรก โดยใหกําหนดขอความ ดังนี้ “ขอ ๘ ที่ดิน

ประเภทชุมชน (ช ๒) ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- ขอใหตัดขอยกเวน โรงงานลําดับที่ ๘๘ และ ๑๐๑ ออก 
- ใหเพ่ิมที่เวนวางริมฝงแมน้ําระยองหรือคลองใหญเปน ๓๐ เมตร 
- เพ่ิมขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
๕. ขอแกไขขอกําหนดขอ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๙ และ ๓.๑๐ ดังนี้ 
- ใหแกขอ ๙ วรรคแรก โดยใหกําหนดขอความ ดังนี้ “ขอ ๙ ที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาใหใชประโยชนที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม 
หรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

- ใหเพ่ิมที่เวนวางริมฝงแมน้ําประแสเปน ๓๐ เมตร 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
๖. ขอแกไขขอกําหนดท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษ 

ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา ดังนี้ 
- ใหแกขอ ๑๐ วรรคแรก โดยใหกําหนดขอความดังนี้“ขอ ๑๐ ที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา
ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมคลังสินคา 
ที่ ไม เปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่ งแวดลอมและคลังสินคา สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- ขอแกไขขอ (๑) (๑.๒๒) เปนการประกอบกิจการผลิตไฟฟาทุกประเภท 
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 ๗. ขอแกไขขอกําหนดขอ ๑๑ ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๓, ๕.๕ และ ๕.๖ ดังนี้ 

- ใหแกขอ ๑๑ วรรคแรก โดยใหกําหนดขอความดังนี้ “ขอ ๑๑ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- ขอแกไขขอ (๑.๒) เปนโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมท่ีใหบริการแกชุมชน พ.ศ.  ๒๕๓๕ แตไม
หมายความรวมถึงโรงงานลําดับที่ ๒๖ (๒) ลําดับที่ ๖๓ (๒) 

- เพ่ิมขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
๘. ขอแกไขขอกําหนดท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  

บริเวณหมายเลข ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๓ ดังนี้ 
- ใหแกขอ ๑๒ วรรคแรก โดยใหกําหนดขอความ ดังนี้ “ขอ ๑๒ ที่ดิน

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษและรักษาส่ิงแวดลอม” 

- ขอใหตัดขอยกเวน โรงงานลําดับที่ ๘๘ และ ๑๐๑ ออก 
- ใหเพ่ิมที่เวนวางริมแหลงน้ําสาธารณะ เปน 30 เมตร 
- เพ่ิมขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
- หามใหสัมปทานเหมืองแร 
- หามประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ และ ๑๐๖ 
- หามขยายท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาในพ้ืนที่ ๓.๖ 

๙. ขอแกไขขอกําหนดในที่ดินประเภทปฏิรูปเพ่ือการเกษตร บริเวณ
หมายเลย ๗.๒ โดยหามใหสัมปทานเหมืองแร 

๑๐. ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๑๔ ดังนี้ 
- ใหมีที่วางริมอางเก็บน้ําไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร  
- เพ่ิมขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
- หามใหสัมปทานเหมืองแร 

๑๑. ขอแกไขขอกําหนด ขอ ๑๕ บริเวณหมายเลข ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔ 
และ ๙.๕ ดังนี้ 
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 - เพ่ิมขอหามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
- ไมใหประกาศท่ีดินโดยใชการกําหนดโฉนดที่ดินเปนขอบเขตในที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
- หามใหสัมปทานเหมืองแร 
- หามประกาศพ้ืนที่เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปน

มลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๓ ราย ไดแก สภาองคกรชุมชนตําบลปายุบใน 

และผูรองอ่ืนรวม ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่

ชนบทและเกษตรกรรมและเปนการรักษาส่ิงแวดลอม 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ประเภทตาง ๆ  ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด  
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหดําเนินการประกาศบังคับใชผังเมืองรวมภายใน ๑๕ วัน  

นับแตวันที่ไดรับเอกสาร 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายธีระพล  ลายประดิษฐ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากตองการใหมีผังเมืองรวมบังคับใชอยูในพ้ืนที่ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากตองดําเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดไว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง เนื่องจากตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง 
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50. เร่ือง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (สืบเนื่องจาการประชุม คร้ังที่ 11/2558) 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ 

๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในคํารองที่ ๒๙ เรื่อง ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินบริเวณสองขางทางหลวงแผนดิน สายบานบึง – บานคาย (สาย ๓๑๓๘) 
ระยะ ๒๐๐ เมตร ใหเปนพ้ืนที่ชุมชน สรางอาคารบานเรือน ตึกแถว บานจัดสรร
บานแถวเพ่ือเปนที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือใสเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน 
ในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซายของทางหลวงแผนดินสายบานบึง -
บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตร ตามแนวขนานใหที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดิน
หมายเลข ๖.๒ เปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) รวมทั้งประเด็น 
ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจากประชาชน ตามหนังสือ 
ที่ รย ๗๓๒๐๓.๐๑/๑๖๔๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ขอเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่อยูติดกับนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) คณะกรรมการผังเมืองไดมีมติเห็นชอบใหจังหวัดระยอง 
และเทศบาลตําบลหนองบัว ไปรวบรวมขอมูลเชิ งพ้ืนที่และสํารวจความคิดเห็น 
ของเจาของที่ดินในบริเวณดังกลาว รวมทั้งหนังสือยืนยันจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
วามีความประสงคจะขยายเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่บริ เวณดังกลาวหรือไม 
และนําเสนอตอคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งตอไป ขณะนี้ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

เรื่องที่ ๒๙ มีรายละเอียดการขอแกไขขอกําหนด ดังนี้ 
๑) บริเวณสองขางทางถนนทางหลวงแผนดินสายบานบึง – บานคาย 

(สาย ๓๑๓๘) ระยะ ๒๐๐ เมตร ใหเปนพ้ืนที่ชุมชน สรางอาคารบานเรือน ตึกแถว 
บานจัดสรร บานแถวเพ่ือเปนที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือ ใสเงื่อนไขการใช
ประโยชนที่ดินในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซายของทางหลวง
แผนดินสายบานบึง - บานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตร  
ตามแนวขนานใหที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณที่ดินหมายเลข ๖.๒ เปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) 

๒) บริเวณสองขางทางถนนทางหลวงชนบทสาย รย. ๔๐๕๘ (หัวชวด -  
ทาเสา) ตลอดแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร ใหเปนพ้ืนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีมวง) 

ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.1 
หนา 5 - 6 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๓) บริเวณสองขางทางหลวงชนบทสายหนองกลับ – โรงงานนํ้าตาล  
ตลอดแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กําหนดใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป 
ที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีมวง) 

๔) บริเวณสองขางทางถนนทางหลวงทองถิ่นสายปาหวาย – โรงงาน
น้ําตาล ตลอดแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร โดยเริ่มตั้งแตสะพานคลองปาหวาย 
ไปจนถึงทางหลวงชนบทสาย รย ๔๐๕๘ (หัวชวด – ทาเสา) กําหนดใหเปนพ้ืนที่
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

๕) สนับสนุนใหพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) เปนพ้ืนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

๖) สนับสนุนใหอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เปนพ้ืนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

๗) กําหนดใหพ้ืนที่โดยรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เปน พ้ืนที่อุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการพัฒนาที่ดินเปนพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือสรางอาคารบานเรือน ตึกแถวบานจัดสรร 
บานแถวเพ่ือเปนที่อยูอาศัย โดยใหกําหนดไวหรือใสเงื่อนไขการใชประโยชนที่ดิน
ในผังสีและในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เฉพาะดานซายทางถนนทางหลวงแผนดิน 
สายบาน บึงบานคาย (สาย ๓๑๓๘) ตอจากระยะ ๒๐๐ เมตร ตามแนวขนาน 
ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม 
และคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากขัดตอเจตนาในการวางผังในพ้ืนที่ 

สําหรับในประเด็นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวไดรับข อมูล
เพ่ิมเติมขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่อยูติดกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ใหจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว ไปรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนที่และสํารวจน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ไดประสานกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะแลว ปรากฏวาไมสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติม
ไดตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ที่ รย. ๗๓๒๐๓.๐๑/๑๗๔๓ 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด และการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเสนทแยงสีเขียว) บริเวณท่ีดินหมายเลข ๖.๒ และการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่อยูติดกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดระยองกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

 

51. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๒,๘๙๑ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๘,๐๕๗,๗๑๖ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๐ ฉบับ ๘ ราย ๘ เร่ือง 
คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ๗ เร่ือง และคํารอง
ดานอ่ืน  ๆจํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ๒ เร่ือง 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 8 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๖.๕ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

ผูรอง 2 ฉบับ 2 ราย ไดแก นายวิทยา กิจจาวิจิตร รวมกับนายพัฒนะ 
ศรีภักดี และนายณรงคชัย ลีวิวัฒนวงศ 

เหตุผลในการขอแกไข 
ผูรองที่ ๑ พ้ืนที่ดังกลาวอยูใกลทะเล โรงเรียน วัด ชุมชนอยูอาศัย รานอาหาร

และที่พักจํานวนมาก จึงควรสงเสริมใหมีการพัฒนาที่ดินเพ่ือประโยชนในการทองเท่ียว
ใหเพ่ิมมากข้ึน 

ผูรองที่ ๒ พ้ืนที่ดังกลาวอยูใกลทะเล โรงเรียน วัด ชุมชนอยูอาศัย รานอาหาร
และที่พักจํานวนมาก และผูรองเตรียมจะดําเนินการพาณิชยและการจัดสรรที่ดิน
และประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและเปนพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่น
ฐานเบาบาง เปนพ้ืนที่ชายฝงทะเลที่ควรอนุรักษและรักษาไว และสภาพพ้ืนที่ 
ไมเหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชนในอนาคต หากมีการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่ 
กฎหมายเปดโอกาสใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมได  ตามมาตรา 26 วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.2 
หนา 7 - 25 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๖.๕ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ (บางสวน) และ ๓.๑๖ (บางสวน) เปนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง 2 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายพิริยะ ธานีรณานนท (บริษัท บานสวยกรุป 
(สุราษฎรธานี) จํากัด) 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ มีโครงการจะกอสรางและจัดสรรที่ดิน 
(อาคารพาณิชย – พักอาศัย) ในที่ดินสวนที่เหลือตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นควรยกคํารอง 
1) กําหนดพ้ืนที่ชุมชน (สีชมพู) ควรเปนพ้ืนที่ที่มีความเปนเมืองมีความหนาแนน

ของอาคาร เพ่ือชวยใหรัฐจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอ 
และไมควรเปดโอกาสใหมีการพัฒนาดานที่อยู อาศัยในท่ีดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาความไมพอเพียงของสาธารณูปโภคในอนาคต 

2) ในระหวางบังคับใชผังเมืองรวม หากสภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
กฎหมายเปดโอกาสใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารองโดยมีเงื่อนไข ใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรมได ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๑ เฉพาะแปลงโฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๓๖๙๙๕, ๓๖๙๙๖ และ ๓๖๙๙๗ และบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เฉพาะแปลง
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๒๑๐, ๓๗๕๕๘, ๓๗๕๕๙, ๓๗๕๖๐ และ ๓๗๕๖๕  

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารองโดยใหคง 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๑ และ ๓.๑๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด แตมีเง่ือนไขใหแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ใหสามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย และจัดสรรท่ีดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
ไดเฉพาะบริเวณที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
ของผูรอง ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๑ เฉพาะแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๙๙๕, 
๓๖๙๙๖ และ ๓๖๙๙๗ และบริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เฉพาะแปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 
๓๗๒๑๐, ๓๗๕๕๘, ๓๗๕๕๙, ๓๗๕๖๐ และ ๓๗๕๖๕  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ และ ๓.๑๖ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด แตใหแกไข
ขอกําหนดใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน 
เพื่อการอยูอาศัย และจัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
ไดเฉพาะบริเวณที่ดินที่เปนกรรมสิทธ์ิครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูรองที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก บริษัท โกลบอล อินเตอร จํากัด โดยนางธนิดา 
พวงจําปา 

เหตุผลในการขอแกไข 
1) บริษัทไดดําเนินโครงการสรางถังเก็บน้ํามันปาลมดิบใหเชา ซึ่งมีมูลคา

การลงทุนมากกวา ๓๐๐ ลานบาท เพ่ือใชเปนคลังสําหรับเก็บน้ํามันดิบและกอสราง
เรียบรอยแลว โดยจะเร่ิมดําเนินการประกอบธุรกิจ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ซึ่งโครงการจะกอใหเกิดการจางงานในพื้นที่ และเปนประโยชนโดยรวมของอําเภอ
ดอนสัก และจังหวัดสุราษฎรธานี 

2) พ้ืนที่โดยรอบไมมีชุมชนและประชาชนพักอาศัย และอยูใกลกับทาเรือ
เอนกประสงคแหลมทวด ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินการดานโลจิสติกสทั้งทางบก
และทางนํ้า 

3) บริษัทไดลงทุนซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบอีกจํานวน ๕ แปลง เพ่ือใช
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจกอสรางเปนถังเก็บน้ํามันปาลมดิบสวนขยาย 

4) หากมีการกําหนดเขตผังตามผังเมือง บริษัทจะเกิดความเสียหาย 
เปนมูลคาไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ ลานบาท 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด 
สุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย คือ นายธนฤทธิ์ เมืองนิล 
เหตุผลในการขอแกไข ผูรองมีความประสงคจะใชพ้ืนที่ดังกลาวเปนสต็อก 

เก็บหินและอุปกรณกอสราง 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด
สุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย คือ บริษัท วงศบัณฑิต จํากัด โดยนายวิทยา มากสิน 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ใหประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ลําดับ ๕๒ (๓) ตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๑ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๘ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) 

ผูรอง 1 ฉบับ 1 ราย คือ บริษัท พี.ซี.ปาลม (๒๕๕๐) จํากัด โดยนางสุมาลี 
อุดมลาภ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในปจจุบันที่ดินแปลงดังกลาวไดใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ลําดับที่  ๗ (๑) 
และมีโครงการตอเน่ืองที่จะนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตมาใชประโยชนผลิตกระแสไฟฟา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 จากการบําบัดน้ําเสีย (โรงงานลําดับที่ ๘๘) และโรงงานลําดับที่ ๘๙ และเศษทะลาย
ปาลมมาผลิตไฟฟาจากชีวมวล โดยบริษัทไดรับอนุญาตจากอุตสาหกรรม 
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่ ๗ (๑) ตั้งแต
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารองโดยมีเงื่อนไข ใหแกไขในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๘ เฉพาะบริเวณที่ดินที่ผูรองไดยื่น
คํารอง โดยใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานลําดับที่ 89 ได เน่ืองจากโรงงาน
ลําดับดังกลาว เปนโรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรงงานลําดับที่ 7 (1) 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๘ ไวตาม
รางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด แตใหแกไข
ขอกําหนดใหสามารถดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานลําดับที่ ๘๙ 
ไดเฉพาะบริเวณที่ดินที่เปนกรรมสิทธ์ิครอบครองโดยชอบ
ด วยกฎหมายของผู ร อ งที่ ไ ด ยื่ นคํ า ร อ งมา  ตามม ติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.16 (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย คือ บริษัท วงศบัณฑิต จํากัด โดยนายวิทยา มากสิน 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ใหประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ลําดับ ๕๒ (๓) ตั้งแตวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๓๖ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เ ขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ 
ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ (บางสวน) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัทตองการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และคลังสินคา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 7 เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอแกไขหรือยกเวนขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว )  บ ริ เวณหมายเลข ๓.๒๐ (บางส วน) 
ขอ ๙ (๙) การประกอบอุตสาหกรรมที่มี พ้ืนที่ประกอบการทั้งหมดรวมกัน 
เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เวนแตในบริเวณระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๔๐๑ ใหดําเนินการได โดยอาคารแตละหลังจะมีขนาดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
และตองอยูหางจากริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๔ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๑ ไมนอยกวา ๒๐ เมตร และหาง
จากแมน้ํ าลําคลอง หรือแหลงน้ํ าสาธารณะ ไมนอยกวา ๕๐ เมตร เปน 
ไมติดขอกําหนดและใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๘ เพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยใชพลังงานทดแทน จากการใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิง 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย คือ บริษัท นาสาร คลีน เพาเวอร จํากัด 
โดยนายเทวิน อาวัลย 

เหตุผลในการขอแกไข 
1) บริษัทจะดําเนินการกอสรางโรงงานลําดับที่ ๘๘ เพ่ือผลิตไฟฟา 

โดยใชพลังงานทดแทนจากการใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิง 
2) บริษัทเริ่มดําเนินการมาต้ังแตตนป ๒๕๕๗ โดยไดดําเนินการชี้แจง 

ผูมีสวนไดเสีย (ประชาคม) ชวงวันที่ ๑ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเทศบาลตําบล
ทาชี ไดเห็นชอบใหดําเนินโครงการ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และไดซื้อที่ดิน
จํานวน ๖๘ ไร ๒ งาน ๕ ตารางวา มูลคา ๑๗ ลานบาทโดยไดดําเนินการออกแบบ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รายละเอียดแผนผังการดําเนินงาน มีเนื้อที่ ๑๐๙,๖๐๐ ตารางเมตร มาต้ังแต 
ตนป ๒๕๕๗ โดยคาดวาปลายป ๒๕๕๙ จะผลิตเปนเชิงพาณิชย 

3) โครงการโรงไฟฟาชีวมวลเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวง
พลังงาน โดยประโยชนที่จะไดรับ คือ การสรางงานแกประชาชนในทองถิ่น 
สรางรายไดใหแกทองถิ่น แกปญหาไฟตกไฟดับในสวนภูมิภาค ประชาชนมีรายได
จากการขายวัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม เชน ปกไม ปลายไม 

4) ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการขออนุญาตเก่ียวกับสัญญาขายไฟฟา 
กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ขออนุญาตประกอบการ ขอรับการสงเสริมการลงทุน  
ขออนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขในขอกําหนด ขอ 9 (9) ใหพ้ืนที่ของผูรอง
สามารถดําเนินการประกอบอุตสาหกรรมที่มี พ้ืนที่ประกอบการรวมกันเกิน 
10,000 ตารางเมตร ไดโดยอาคารแตละหลังจะมีขนาดไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 
และตองอยูหางจากริมถนนไมนอยกวา 20 เมตร และหางจากแมน้ํา ลําคลอง 
หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร เพ่ือใหผูประกอบการสามารถดําเนิน
กิจการพลังงานทางเลือกซึ่งเปนนโยบายของรัฐได 

มติที่ประชุม  ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๒๐ (บางสวน) ขอ ๙ (๙) ใหสามารถ
ดําเนินการประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีพื้นที่ประกอบการ
รวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรได โดยอาคาร แตละหลัง
จะมีขนาดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และตองอยูหางจาก
ริมถนนไมนอยกวา ๒๐ เมตร และหางจากแมน้ํา ลําคลอง
หรือแหลงน้ําสาธารณะ ไมนอยกวา ๕๐ เมตร เฉพาะบริเวณ
ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
ของผูรองที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องท่ี ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๗ เกี่ยวกับโรงงาน โดยใหสามารถ
ประกอบโรงงานลําดับที่ ๑๖ โรงงานลําดับที่ ๔๙ โรงงานลําดับที่ ๕๐ โรงงาน
ลําดับที่ ๕๙ โรงงานลําดับที่ ๖๐ และโรงงานลําดับที่๘๙ ได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นางนฤมล อัศวลาภนิรันดร 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข ผูรองเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่ดังกลาว 
มีเสนทางคมนาคมท่ีเหมาะสม และปจจุบันมีผูประกอบกิจการจํานวนมากไดเลือก
ดําเนินธุรกิจ แตขอกําหนดทางผังเมืองหามมิใหประกอบกิจการโรงงานกวา  
๑๙ ประเภท และ ในหลายประเภทก็ไมใชโรงงานท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หรือชุมชน ทําใหโอกาสในการประกอบกิจการโรงงานถูกจํากัดลง และเปนการลด
มูลคาของที่ดินลง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๗ 
เกี่ยวกับขอหามโรงงานไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัด 
สุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ 

(บางสวน) ขอ ๙ (๒) ขอยกเลิกขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘ ที่เปนโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากนิวเคลียรและถานหิน เปนใหสามารถประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟาถานหินได 

2) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีฟา) บริเวณ
หมายเลข ๖.๕ (บางสวน) ขอ ๑๒ (๒) ขอใหแกไขขอกําหนดจากเดิม ใหสามารถ
ประกอบกิจการทาเทียบเรือ รวมทั้งระบบลําเลียงสินแรเพ่ือใชในกิจการผลิต
พลังงานไฟฟาได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายมงคล ธรรมฤทธิ์ (นายกองคการ
บริหารสวนตําบลคันธุลี) 

เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือเปดโอกาสใหมีการพัฒนาโครงการโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟาถานหินในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลคันธุลีได ซึ่งจะทําให
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่รัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงไฟฟาไดรับประโยชน
จากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา เกิดการสรางงาน การกระจายรายได พัฒนากิจกรรม
ในชุมชนดานตาง ๆ เชน การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุน ดานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม และเปนการเพ่ิมความมั่นคง 
ทางพลังงานในประเทศไทย 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๒ 
และท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) 
บริเวณหมายเลข ๖.๕ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเวนโรงงานลําดับที่ ๘๘ ใหสามารถดําเนินการไดในที่ดิน 
๓ ประเภท ดังนี้ 

1) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
2) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
3) ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) 
ผูรอง 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายอํานาจ คงทอง (พลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี) 
เหตุผลในการขอแกไข ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ PDP 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ และแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดหาพลังงานเพ่ิม โดยใหมีสัดสวน
การใชพลังงานจากเชื้อเพลิงแตละชนิดในสัดสวนที่เทากัน เพ่ือลดความเสี่ยง 
จากการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟา โดยเฉพาะกาซ
ธรรมชาติ แตจากขอกําหนดของผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี จะไมสามารถ
ดําเนินการไดและในการจัดทําแผนพลังงานสวนใหญจะอยูในพ้ืนที่ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดสุราษฎรธานีใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางธรรมชาติฝงอาวไทยควบคู
กับการพัฒนาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง พรอมรองรับการขยายตัว
ในชุมชน จึงขอใหยกเวนใหดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๘๘ ในพ้ืนที่ได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามโรงงานลําดับที่ ๘๘  
ของการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทที่โลง 
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั ง เมืองพิจารณาคํ าร องฯ กรมโยธาธิการและผังเมื อง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

1) ขอใหคงขอกําหนดเกี่ยวกับขอหามการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการ
โรงงานลําดับที่ ๘๘ ที่เปนโรงงานผลิตไฟฟาจากนิวเคลียรและถานหิน 

2) ขอยกเลิกการขอต้ังโรงงานนิวเคลียรของกํานันตําบลคันธลุี อําเภอทาชนะ 
ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นางสาวพวงรัตน คงประเสริฐ 

(นักอนุรักษ) 
เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่บริเวณตําบลคันธุลี อําเภอทาชนะ อยูใกล

กับทะเล เปนพ้ืนที่ชุมชน มีวัด โรงเรียน องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนอยูมากมาย 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
เนื่องจากขอหามดังกลาว ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีอยูแลว 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กําหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๖ ขอเปล่ียนแปลงขอกําหนดในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ (บางสวน) จากเดิมใหใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยเปนการใช
ประโยชนเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ผูรอง 2 ฉบับ 2 ราย ไดแก บริษัท โกลบอล อินเตอร จํากัด โดย นางธนิดา 
พวงจําปา และนายธนฤทธิ์ เมืองนิล 

เหตุผลในการขอแกไข 
ผูรองที ่๑ 
1) บริษัทไดดําเนินโครงการสรางถังเก็บน้ํามันปาลมดิบใหเชา ซึ่งมีมูลคา

การลงทุนมากกวา ๓๐๐ ลานบาท เพือ่ใชเปนคลังสําหรับเก็บน้ํามันดิบและกอสราง
เรียบรอยแลว โดยจะเร่ิมดําเนินการประกอบธุรกิจ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งโครงการจะกอใหเกิดการจางงานในพ้ืนที่ และเปนประโยชนโดยรวมของอําเภอ
ดอนสัก และจังหวัดสุราษฎรธานี 

2) พ้ืนที่โดยรอบไมมีชุมชนและประชาชนพักอาศัย และอยูใกลกับทาเรือ
เอนกประสงคแหลมทวด ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินการดานโลจิสติกสทั้งทางบก
และทางนํ้า 

3) บริษัทไดลงทุนซ้ือที่ดินบริเวณโดยรอบอีกจํานวน ๕ แปลง เพื่อใช
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจกอสรางเปนถังเก็บน้ํามันปาลมดิบ สวนขยาย 

4) หากมีการกําหนดเขตผังตามผังเมือง บริษัทจะเกิดความเสียหายเปนมูลคา 
ไมต่ํากวา ๑,๕๐๐ ลานบาท 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรองที่ 2 ผูรองมีความประสงคจะใขพ้ืนที่ดังกลาวเปนสตอกเก็บหิน 
และอุปกรณกอสราง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ผูรองสามารถดําเนินการเกี่ยวกับ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอยูแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามรางผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๗ ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณหมายเลข ๖.๕ (บางสวน) 
ใหเปนไปตามที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และใหสามารถประกอบอาคารขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายณรงคชัย ลีวิวัฒนวงศ 
เหตุผลในการขอแกไข พ้ืนที่ดังกลาวอยูใกลทะเล โรงเรียน วัด ชุมชน 

อยูอาศัย รานอาหารและที่พักจํานวนมาก และผูรองเตรียมจะดําเนินการพาณิชย
และการจัดสรรที่ดินและประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและเปนพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่นฐาน
เบาบาง และเปนพ้ืนที่ชายฝงทะเลที่ควรอนุรักษและรักษาไว และสภาพพ้ืนที่ 
ไมเหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชน ในอนาคตหากมีการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่ 
กฎหมายเปดโอกาสใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมได ตามมาตรา 26 วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีฟา) บริเวณ
หมายเลข ๖.๕ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 2 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกแผนที่การใชประโยชนที่ดินในอนาคต (ที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๓ (บางสวน) ที่เปนพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบล
เวียงสระ) 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายสุรินทร บุญประสพ นายกเทศบาล
ตําบลเวียงสระ 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากการกําหนดบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว ไมเกิด
ประโยชนกับประชาชน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหเหตุผล ดังนี้ 

๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัดสุราษฎรธานีตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. ตามรัฐธรรมนูญในแตละฉบับ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเลือก
ถิ่นที่อยู ยกเวนดานการผังเมือง และบัญญัติใหรัฐตองจัดใหมีการวางผังเมือง  
การยกเลิกการดําเนินการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมจึงไมสามารถกระทําได 

๓. การผังเมืองเปนเรื่องของการวางแผนการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
เพ่ือใหการพัฒนาเมืองเปนไปอยางสอดคลองและเหมาะสม มีระเบียบ อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรม ไมมีปญหาดานมลภาวะ
และส่ิงแวดลอม เปนเมืองนาอยู ซึ่งทุกชุมชนควรตองมีการวางผังเมือง 

มติทีป่ระชุม ยกคํารอง โดยใหคงแผนที่การใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
บริเวณที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๒๓ 
(บางสวน) ที่เปนพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเวียงสระ ไวตามราง
ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานีกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี 

เรื่องที่ ๒ แกไขแผนท่ีการใชประโยชนที่ดินในอนาคต จํานวน ๖ บริเวณ ไดแก 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) (บางสวน) ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) (บางสวน) และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณ
หมายเลข ๒.๒ 

ผูรอง จํานวน 1 ฉบับ 1 ราย ไดแก นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย (ประธานหอการคา
จังหวัดสุราษฎรธานี) 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือเปนการจัดระบบการใชประโยชนที่ดิน โครงขาย
คมนาคมขนสง และการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ 
และสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตรวมท้ังสงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง เน่ืองจากผูรองยื่นคํารองเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง เนื่องจากผูรองยื่นคํารองเกินกวาเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 

52. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการวางและจัดทําโดย 

กรมโยธาธ ิการและผ ัง เม ือง  รวมพ้ืนที่ประมาณ ๒๕๕๖ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๑,๕๙๗,๙๐๐ ไร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่  ๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๕๔ ฉบับ ๖๐ ราย ๑๐ เรื่อง 
และคํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๙๖ ฉบับ ๗๗ ราย ๔๖ เร่ือง 
ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2558  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน ๑๐ เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๘ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๘ ราย 
1. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกสแมนเนจเมนท จํากัด  
2. บริษัท โรงสีไฟนครหลวงจํากัด และพวกรวม 6 ราย 
๓. บริษัท จัมโบ เจตตี้ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข   
1. ผู รองอยู ในพ้ืนที่ที่มีแผนยุทธศาสตร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานคมนาคมขนสง โครงขาย การขนสงทางน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแมน้ําปาสัก 
รองรับการขนสงทางนํ้า เปนการลดตนทุนพลังงานในการขนสงของการนําเขา
วัตถุดิบและสงออกสินคาของอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศ ซึ่งมีสวนชวยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ย. 58 
วาระท่ี 4.1.3 
หนา 25 - 132 
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ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 2. การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร 
ของกระทรวงคมนาคม เม่ือพิจารณาลงมาระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรมีความเกี่ยวของกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงและโลจิสติกส 
(Transport  and  Logistics Network Optimization) ซึ่งมีกลยุทธหลัก ดังนี้ 

2.1 พัฒนาโครงขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสง
เชื่อมโยงหลายรูปแบบ ทางนํ้า ทางราง และทางถนน 

2.2 สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัด 
2.3 พัฒนาเสนทางการคา สูการเชื่อมโยงไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
3. ผูรองจึงเห็นวาควรประกาศพ้ืนที่บริเวณดังกลาวใหเปนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือจะไดประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ตอเน่ืองกับการเกษตร เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ไดอยางตอเนื่อง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลพะยอม 
เหตุผลในการขอแกไข องคการบริหารสวนตําบลพะยอมขอแกไข

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข 3.16 ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในพ้ืนที่  
ที่มีการกอสรางอาคาร  ที่พักอาศัย หอพัก อพารทเมนต หมูบานจัดสรร คลังสินคา
และอุตสาหกรรมขนาดกลาง (SME) ที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดตามแผนท่ี
ทายกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร
บางชนิด หรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่อําเภอบางไทร อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2545 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.16 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ หมายเลข ๓.๑๖ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลตําบลเชียงรากนอย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากเทศบาลตําบลเชียงรากนอยเปนพ้ืนที่

รองรับการเจริญเติบโตหรือขยายเขตเมืองในอนาคต ทั้ งที่ขยายตัวมาจาก
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และการขยายตัวจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.18 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๔ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๑๐, ๓.๑๑, ๓.๑๓, ๓.๑๕, ๓.๑๖ และ ๓.๑๒ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน 26 ฉบับ 26 ราย ไดแก 
บริเวณหมายเลข 3.6 (1 ราย) 
รายที่ 4.1 นางสาวสมศรี ทองไทย 
บริเวณหมายเลข 3.10 (5 ราย)  
รายที่ 4.2 บริษัท จัมโบเจตตี้ จํากัด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รายที่ 4.3 บริษัท เคเอสอะโกร จํากัด  
รายที่ 4.4 บริษัท ซีพีซี คอรปอเรชั่น จํากัด  
รายที่ 4.5 บริษัท ซินเฮงเส็ง จํากัด  
รายที่ 4.6 บริษัท เอสซีจีเทรดดิ้ง จํากัด 
บริเวณหมายเลข 3.11 (4 ราย)  
รายที่ 4.7 บริษัท ทรัพยสถาพร คลังสินคาจํากัด  
รายที่ 4.8 บริษัท พอตลิงค จํากัด  
รายที่ 4.9 บริษัท โชคชัยพืชผล จํากัด  
รายที่ 4.10 บริษัท ไฮกรีตโปดักสแอนดเทคโนโลยี จํากัด 
บริเวณหมายเลข 3.13 (5 ราย)  
รายที่ 4.11 บริษัท โกลเดนเวลลธ จํากัด 
รายที่ 4.12 บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร ทาวเวอร จํากัด 
รายที่ 4.13 บริษัท ชลิตลาภ จํากัด 
รายที่ 4.14 บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด 
รายที่ 4.15 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด 
บริเวณหมายเลข 3.15 (5 ราย)  
รายที่ 4.16 บริษัท สวนอุตสากรรมโรจนะจากัด (มหาชน)  
รายที่ 4.17 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
รายที่ 4.18 บริษัท เค เอส พรีเมียร โปรดักส จํากัด 
รายที่ 4.19 บริษัท เพิ่มพูนอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด  
รายที่ 4.20 บริษัท เคเอสอะโกร จํากัด  
บริเวณหมายเลข 3.16 (5 ราย)  
รายที่ 4.21 บริษัท พรหมบถ จํากัด 
รายที่ 4.22 บริษัท ไทคอน โลจิสติกส พารค จํากัด  
รายที่ 4.23 บริษัท เอ แอลเอช อินดัสตรี้ (ไทยแลนดฺ) จํากัด 
รายที่ 4.24 บริษัท คอสมอส บริเวอรรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
รายที่ 4.25 บริษัท โฮมโปรดักส เซนเตอร จํากัด  
บริเวณหมายเลข 3.12 (1 ราย)  
รายที่ 4.26 นายเกรียงไกร สุขพัฒนนิกูล องคการสุรา  
เหตุผลในการขอแกไข รายที่ 4.1 รายที่ 4.2 รายท่ี 4.3  รายที่ 4.4 

รายที่ 4.5 รายที่ 4.6 รายที่ 4.7 รายท่ี 4.8 และรายท่ี 4.9 
1. ผูรองอยูในพ้ืนที่ที่มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม

ขนสง โครงขาย การขนสงทางนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแมน้ําปาสักรองรับการขนสง 
ทางน้ํา เปนการลดตนทุนพลังงานในการขนสงของการนําเขาวัตถุดิบและสงออกสินคา
ของอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศ ซึ่งมีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

2. การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร 
ของกระทรวงคมนาคม เม่ือพิจารณาลงมาระดับจังหวัดแผนยุทธศาสตรมีความเกี่ยวของ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสง
และโลจิสติกส (Transport and  Logistics Network Optimization) ซึ่งมีกลยุทธหลัก 
ดังนี้ 

2.1 พัฒนาโครงขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายและ การเชื่อมตอไปสูตางประเทศโดยการพัฒนาระบบการขนสง
เชื่อมโยงหลายรูปแบบ ทางนํ้า ทางราง และทางถนน 

2.2 สนับสนุนการใช รู ปแบบและวิ ธี การบริหารจัดการขนส ง 
เพ่ือการประหยัด 

2.3 พัฒนาเสนทางการคาสูการเชื่อมโยงไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ํา ซึ่งมีสินคา 
ที่ทําการขนสงขนถายสินคาทางนํ้าหลากหลายประเภท เชน ถานหิน มันสําปะหลัง 
ขาว ปุยเคมี ขาวโพด น้ํามัน ปูนซีเมนต และอ่ืน ๆ ไปยังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
ทาเรือทางภาคใต เพ่ือขนสงขึ้นเรือบรรทุกสินคาสงออกไปตางประเทศ โดยมีปริมาณ
ขนสงทางนํ้า ปละ 27 ลานตัน ชวยลดปริมาณการจราจรบนทองถนนที่ตองขนสง
ดวยรถบรรทุกเพ่ือขนถายสินคา (ไป - กลับ) จํานวน 2,700,000 เที่ยว/ป 
225,000 เที่ยว/เดือน หรือวันละ 7,500 เท่ียว ซึ่งเปนการกระจายจุดขนถาย
สินคาไปยังกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เปนการลดความแออัดบนทองถนน
ลดอุบัติ เหตุที่ เกิดบนทองถนน ชวยประเทศชาติประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาทางหลวงแผนดิน 

4. ชวยสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นท่ี 
5. รัฐบาลเก็บภาษีการคาไดมากขึ้นสามารถนําไปกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือบริการแกประชาชน 
6. ผูรองจึงเห็นวาควรประกาศพ้ืนที่บริเวณดังกลาวใหเปนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา  (สีมวง) เ พ่ือจะไดประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องกับการเกษตร เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
ไดอยางตอเนื่อง 

เหตุผลในการขอแกไข  
รายที่ 4.10 บริษัท ไฮกรีตโปรดักส แอนด เทคโนโลยี จํากัด เปนบริษัท 

ที่ประกอบการเก่ียวกับโรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีตและชิ้นสวนวัสดุในการกอสราง
ตาง ๆ การใชประโยชนในที่ดินประเภทนี้ยังติดขอจํากัดและกระทบตอการดําเนิน
กิจการของบริษัท โดยเฉพาะการเพิ่มประเภทของกิจการอ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถกระทําได 
ยอมทําใหบริษัทตองสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจและกิจการอ่ืน ๆ ตอไป 
ในอนาคต บริษัทเปนผูกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงทางราง รถไฟฟา 
เปนการพัฒนาประเทศ พ้ืนที่มีเนื้อที่ 987 - 2 - 67 ไร ซึ่งมีขนาดใหญ และตั้งอยู
หางไกลชุมชนจึงไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมควรกําหนดเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
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 เพ่ืองายตอการควบคุมของภาครัฐ ในพ้ืนที่อําเภอภาชี อําเภอทาเรือ อําเภอนครหลวง
ยังเปนพ้ืนที่สูง น้ําไมทวม จังหวัดจึงมีนโยบายการสงเสริมเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เปนศูนยกลางคมนาคมขนสงทางน้ํา ทางราง และทางถนน   

เหตุผลในการขอแกไข รายท่ี 4.11 รายท่ี 4.12, รายท่ี 4.13, รายท่ี 4.14 
และรายที ่4.15  

1. บริษัทฯ มีโครงการท่ีพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม 
ที่ตอเน่ืองกับการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 

2. บริษัทฯ เปนองคกรหน่ึงที่สามารถนําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน 
เปนการสรางงาน สรางอาชีพ เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น ประชาชนในชุมชน
มีรายไดท่ีมั่นคงสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

3. การดําเนินกิจการดังกลาวของบริษัท สอดคลองและสอดรับเปาประสงค
รวมขอที่ 3 ภาคการผลิต ภาคการคา และบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีวัตถุประสงค
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการของจังหวัด โดยมีกลยุทธ 
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมการเกษตรยกระดับคุณภาพสินคา 

เหตุผลในการขอแกไข  
รายท่ี 4.16 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) บริษัท 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯ ท่ีประกอบกิจการโครงการ
เขต/สวนอุตสาหกรรม เพ่ือใหบริการแกผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ทุกประเภท ท่ีดินของผูรองถูกกําหนดใหเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม ซ่ึงจากแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคตและขอกําหนด 
ของท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข  3.15 
ซึ่งกําหนดหามใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมและมีขอกําหนดหาม
ประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร หามประกอบการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ ทําใหบริษัทฯ ที่ทําการพัฒนาพ้ืนที่ 
เพ่ือประกอบกิจการประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม ไดรับผลกระทบ 
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไดรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และหนังสือเห็นชอบรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหประกอบกิจการอุตสาหกรรมของภาครัฐแลว 
บริษัทฯ จึงขอแกไขแผนผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.15 เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง) ในพ้ืนที่ของบริษัทฯ ครอบครอง จํานวน 4,779 ไร 1 งาน 57 ตารางวา  

เหตุผลในการขอแกไข  
รายที่ 4.17 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
1. ปตท. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการดําเนินงานเพ่ือความมั่นคง

ทางพลังงานของประเทศ โดยในการดําเนินการตามนโยบายภาครัฐจะตองมีการใชพ้ืนที่
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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 2. ที่ดินบริเวณโดยรอบบริเวณ ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย บนพ้ืนที่
หมายเลข 3.15 อยูในแผนการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของ ปตท. ในอนาคตอันใกล 
เชน สถาบันวิจัยอาคาร สํานักงานโรงงาน และคลังสินคา เปนตน ซึ่งขอหาม 
การใชประโยชนที่ดินตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินฯ จะสงผลให ปตท. 
ไมสามารถพัฒนาโครงการตาง ๆ ตามแผนงานที่กําหนดไวได สรุปได ดังนี้ 

1) การลงทุนของ ปตท. ในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว มีมูลคาสูงกวา 
7,000 ลานบาท เพ่ือเปนฐานในการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานของประเทศ อีกทั้ง
การพัฒนาพ้ืนที่จะกอใหเกิดการจางงานจํานวนมากกวา 3,400 คน เปนจํานวนเงินกวา 
370 ลานบาท ตอปโดยประมาณ  

2) การพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาว จะทําให ปตท. สามารถนําสงรายไดเขารัฐ
อีกปละประมาณ 690 ลานบาท ซ่ึงการมีขอกําหนดเกี่ยวกับใชประโยชนที่ดิน 
ของผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะสงผลกระทบแกธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตอเนื่องและภาคการบริการตาง ๆ ที่เปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญตอการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม อีกทั้ง ยังสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคง
ทางสังคมในระดับชุมชนระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ  

3. ปจจุบัน ปตท. ไดใชพ้ืนที่ดังกลาว เพ่ือทําการศึกษาวิจัยดานพลังงาน
ทดแทนและยังมีแผนพัฒนาขยายงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานอ่ืน ๆ 
เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม รวมถึงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และชีวมวล ไบโอดีเซลจากขยะและมูลสัตว เปนตน เพ่ือตอบสนองและสนับสนุน
นโยบายภาครัฐ ที่ตองการเพ่ิมการใชพลังงานทดแทนของประเทศไทยอนาคต 
การมีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินดังกลาว จะทําให ปตท. ไมสามารถ
ดําเนินการวิจัยพัฒนาตอไปได ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาการใชพลังงาน
ทดแทนของประเทศในอนาคต  

เหตุผลในการขอแกไข  
รายท่ี 4.18 , รายท่ี 4.19 และ รายที่  4.20 การกําหนดผังเมือง 

ใหบริเวณดังกลาว จะทําใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมท้ังของเอกชนไทย 
และตางชาติมีปญหาในการขยายกิจการหรือเพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือรองรับ AEC 
หรืออาจเปนสาเหตุทําใหตองระงับการลงทุน เนื่องจากขอกําหนดในการใชพ้ืนที่ 
ไมเอ้ือใหการประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมไดสะดวก หรือทําไมไดเลย 
ทําใหผูประกอบการยายฐานโรงงานไปลงทุนที่อ่ืน หรือถึงกับอาจจะตองยายฐาน 
การลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งจะกระทบกับการจางงานกับจํานวนแรงงาน 
ที่อยูในพ้ืนที่ซึ่งนาจะมีจํานวนนับหม่ืนคน  

เหตุผลในการขอแกไข  
รายที่ 4.21 บริษัท พรหมบถ จํากัด บริษัท ไดประกอบกิจการคาของเกา 

มานานแลว และมีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และทางโรงงานไดมีการจายภาษี 
เพ่ือคืนกําไรสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตลอดมา รายที่ 4.23 บริษัท เอ แอล เอช 
อินดัสตรี้ (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
รีไซเคิล อิเล็กทรอนิกส โรงงานมีแผนการขยายการผลิตเพ่ือรองรับ Order จากลูกคา  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ที่เพ่ิมมากขึ้น และทางโรงงานมีการจายภาษีเพ่ือคืนกําไร สําหรับการพัฒนาทองถิ่น 
มาโดยตลอด บริษัทฯ จึงขอแกไขเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากท่ีดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
เพ่ือใหประกอบกิจการอุตสาหกรรมได 

เหตุผลในการขอแกไข รายที่ 4.22 บริษัท ไทคอน โลจิสติกส พารค 
จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนศูนยกลางการขนสง ทั้งทางน้ํา ทางราง 
และทางถนน เหมาะเปนศูนยกระจายสินคา ไมวาจะเปนอาหารทะเลหรืออาหาร
แชแข็ง หรือกิจการโรงงานหองเย็น 

เหตุผลในการขอแกไข รายที่ 4.24 บริษัท คอสมอส บริเวอรรี่ (ประเทศไทย) 
จํากัด  

1. บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม 
ที่ตอเนื่องกับการแปรรูปสินคาทางการเกษตร  

2. บริษัทฯ เปนองคกรหน่ึงที่สามารถนําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน 
เปนการสรางงาน สรางอาชีพ เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น ประชาชนในชุมชน
มีรายไดท่ีมั่นคงสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

3. การดําเนินกิจการดังกลาวของบริษัทสอดคลองและสอดรับเปาประสงค
รวมขอที่ 3 ภาคการผลิต ภาคการคา และบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีวัตถุประสงค 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการของจังหวัด โดยมีกลยุทธ 
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมการเกษตร ยกระดับคุณภาพสินคา  

เหตุผลในการขอแกไข รายท่ี 4.25 บริษัท โฮมโปรดักส เซนเตอร จํากัด 
ที่ดินของผูรองฯ ปจจุบันเปนพ้ืนที่คลังสินคาและพาณิชยกรรม และศูนยกระจาย
สินคาเปนจํานวนมาก ประกอบกับภาครัฐมีโครงการสรางถนนมอเตอรเวย  
สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสนับสนุนระบบขนสงของประเทศ 
ซึ่งในระยะ 10 - 20 ป ที่ผานมา รัฐใหการสนับสนุนพ้ืนที่บริเวณนี้ใหเปนศูนย
กระจายสินคา จึงสงผลใหปจจุบันมีศูนยกระจายสินคาเกิดขึ้นจํานวนมาก ดังนั้น 
เพ่ือใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาของรัฐ และประกอบกับบริเวณนี้มีคลังสินคา
และโกดังจํานวนมาก จึงเห็นสมควรใหเปนพ้ืนที่สําหรับคลังสินคาและศูนยกระจาย
สินคา 

เหตุผลในการขอแกไข รายท่ี 4.26 นายเกรียงไกร สุขพัฒนนิกูล องคการสุรา 
รองขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข 3.12 เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ทั้งนี้ เนื่องจากองคการสุรามีโครงการสรางโรงงานผลิตแอลกอฮอล
และคลังเก็บสินคา  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง รายที่ 4.1 รายที่ 4.2, รายที่ 4.3, รายที่ 4.4, รายที่ 4.5, รายที่ 
4.6 รายท่ี 4.7, รายที่ 4.8, รายที่ 4.9, รายที่ 4.10, รายท่ี 4.11, รายท่ี 4.12, รายท่ี 
4.13, รายท่ี 4.14, รายที ่4.15, รายท่ี 4.17, รายท่ี 4.18, รายท่ี 4.19, รายท่ี 4.20  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รายที่ 4.21, รายที่ 4.22, รายท่ี 4.23, รายท่ี 4.24 และรายที่ 4.25 และใหตาม 
คํารองเฉพาะรายท่ี ๑๖ เนื่องจาก บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการอยูกอนแลว 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๑๐, ๓.๑๑, 
๓.๑๓, ๓.๑๕, ๓.๑๖, ๓.๑๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากําหนด ยกเวนที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๑๕ 
ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขเปล่ียนแปลงเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะพ้ืนที่
รายที่ ๑๖ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) ท่ีผูรอง
มีกรรมสิทธิ์และไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๕ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๑๐ และ ๓.๑๑ และที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

ผูรอง จํานวน 17 ฉบับ 17 ราย ไดแก  
บริเวณหมายเลข 3.6 และ 5.2 (2 ราย)  
รายที่ 5.1 บริษัท อยุธยาเทอรมินอล จํากัด  
รายที่ 5.2 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
บริเวณหมายเลข 3.10 และ 5.2 (9 ราย)  
รายที่ 5.3 ทาเทียบเรือ บริษัท ธนวัชรัตน มงคลขนสง จํากัด  
รายที่ 5.4 บริษัท เอสพี อินเตอรมารีน จํากัด (ทาเรือสินวัฒนา)  
รายที่ 5.5 บริษัท พีอาร อินเตอรเทรด จํากัด  
รายที่ 5.6 บริษัท อิสเทิรนเพิล จํากัด  
รายที่ 5.7 บริษัท ลัคก้ีรีซอส แอนดโลจิสติกส จํากัด  
รายที่ 5.8 บริษัท ยูนิคไมน่ิงเซอรวิส จํากัด (มหาชน)  
รายที่ 5.9 บริษัท จัมโบ เจตตี้ จํากัด  
รายที่ 5.10 บริษัท เหมืองแร นาสินพัฒนา จํากัด  
รายที่ 5.11 บริษัท ฮอรริซัน ฟอรเวิดรจํากัด  
บริเวณหมายเลข 3.11 และ 5.2 (6 ราย)  
รายที่ 5.12 บริษัท ทาปโอกา อิมปอรต เอ็กปอรต (ประเทศไทย) จํากัด  
รายที่ 5.13 บริษัท ไทยยุโรปฟด จํากัด  
รายที่ 5.14 บริษัท ลานนารี ซอสเซส จํากัด 
บริเวณหมายเลข 3.11 และ 5.2 (6 ราย)  
รายที่ 5.12 บริษัท ทาปโอกา อิมปอรต เอ็กปอรต (ประเทศไทย) จํากัด  
รายที่ 5.13 บริษัท ไทยยุโรปฟด จํากัด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รายที่ 5.14 บริษัท ลานนารี ซอสเซส จํากัด (มหาชน)  
รายที่ 5.15 บริษัท โชคชัยคลังสินคา จํากัด  
รายที่ 5.16 บริษัท พอตลิงค จํากัด  
รายที่ 5.17 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข 
1. ผู ร องอยู ในพ้ืนที่ที่ มีแผนยุทธศาสตร พัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน 

ดานคมนาคมขนสง โครงขายการขนสงทางน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแมน้ําปาสัก
รองรับการขนสงทางนํ้า เปนการลดตนทุนพลังงานในการขนสงของการนําเข า
วัตถุดิบและสงออกสินคาของอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศ ซ่ึงมีสวนชวยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  

2. การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร  
ของกระทรวงคมนาคม เม่ือพิจารณาลงมาระดับจังหวัดแผนยุทธศาสตรมีความเกี่ยวของ
กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสง
และโลจิสติกส (Transport and Logistics Network Optimization) ซึ่งมีกลยุทธหลัก 
ดังนี้  

2.1. พัฒนาโครงขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศโดยการพัฒนาระบบการขนสง
เชื่อมโยงหลายรูปแบบ ทางนํ้า ทางราง และทางถนน  

2.2. สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัด  
2.3. พัฒนาเสนทางการคา สูการเชื่อมโยงไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ํา ซึ่งมีสินคา 

ที่ทําการขนสงขนถายสินคาทางน้ําหลากหลายประเภท เชน ถานหิน มันสําปะหลัง 
ขาว ปุยเคมี ขาวโพด น้ํามัน ปูนซีเมนต และอ่ืน ๆ ไปยังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
ทาเรือทางภาคใต เพ่ือขนสงขึ้นเรือบรรทุกสินคาสงออกไปตางประเทศ โดยมี
ปริมาณขนสงทางน้ํา ปละ 27 ลานตัน ชวยลดปริมาณการจราจรบนทองถนน
ที่ตองขนสงดวยรถบรรทุกเพ่ือขนถายสินคา (ไป - กลับ) จํานวน 2,700,000 เที่ยว/ป 
225,000 เที่ยว/เดือน หรือวันละ 7,500 เที่ยว ซึ่งเปนการกระจายจุดขนถาย
สินคาไปยังกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เปนการลดความแออัดบนทองถนน 
ลดอุบัติเหตุที่เกิดบนทองถนนชวยประเทศชาติประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ประหยัด
งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาทางหลวงแผนดิน 

4. ชวยสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นท่ี 
5. รัฐบาลเก็บภาษีการคาไดมากขึ้นสามารถนําไปกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือบริการแกประชาชน 
6. ผูรองจึงเห็นวาควรประกาศพ้ืนที่บริเวณดังกลาวใหเปนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือจะไดประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ตอเน่ืองกับการเกษตร เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ไดอยางตอเนื่อง  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
( สี เขี ยว )  บริ เ วณหมายเลข 3.6, 3.10 และ 3.11 และที่ดินประเภทท่ีโล ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
5.2 ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖, ๓.๑๐ 
และ ๓.๑๑ และที่ดินประเภทที่ โลงเพื่อนันทนาการและ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคําร องฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๖ การขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๓ เปนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย ไดแก บริษัท เจาพระยาริเวอรพรอพเพอรตี้ 
จํากัด และผูรองอ่ืนรวม ๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข  
รายที่ ๖.๑ บริษัท เจาพระยาริเวอรพรอพเพอรตี้ จํากัด 
๑. บริษัทฯ มีวัตถุประสงค จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนกิจการ

โรงแรมระดับ ๕ ดาว ศูนยกลางการคา ที่พักอาศัยบานเดี่ยว คอนโดมิเนียม 
โรง เ รียนนานาชา ติ  Sport Complex สวนน้ํ า  Water Park สนามกอลฟ 
ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือสรางความพรอม
ทางดานโครงสรางพ้ืนฐานและภาคบริการ เปนการสงเสริมเพ่ิมเติมจากการเปน
เมืองมรดกโลก ซึ่งเปนขอไดเปรียบในการที่จะเสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดงาน
ในระดับโลก 

๒. รัฐบาลใชงบประมาณมากกวาแสนลานบาท ในการพัฒนาและขยาย
เสนทางรถไฟหลายหลายเสนทาง เชน รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟาชานเมือง โดยเฉพาะ
รถไฟฟาสายหัวลําโพง – บางซ่ือ รังสิต เชียงรากนอย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ซึ่งอยูใกลกับบริเวณที่บริษัทฯ จะพัฒนาพ้ืนที่ บริษัทฯ ใชงบประมาณในการลงทุน
มหาศาลและเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนงานและโครงการภาครัฐ 
และนโยบายของรัฐบาล เปนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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 ๓. การพัฒนาประเทศรูปแบบใหมและเปนสากลท่ีทุกประเทศใชกัน
ประสบความสําเร็จในการพัฒนา คือ การพัฒนาแบบองครวม Mixed Use ตองมี
องคประกอบทุกภาคสวนเพื่อสรางแรงจูงใจในการลงทุน 

รายที่ ๖.๒, รายที่ ๖.๓ และ รายท่ี ๖.๔   
๑. ผูรองจะดําเนินการพัฒนาที่ดินของบริษัทฯ ในรูปแบบใหมภายใต

แนวคิด Bangsai Agro Eco Valley เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรูและสงเสริม
อาชีพเกษตรที่ครบวงจรแหงแรกของประเทศไทย โดยนําเอาองคความรูสมัยใหม 
มาประยุกตใช พรอมทั้งสรางศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรในรูปแบบชุมชนธุรกิจ 

๒. บริษัทตองการพัฒนาที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนที่  โดยมี
แผนงานในอนาคตที่จะดําเนินการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยแบบอาคารสูง คอนโดมิเนียม 
ประกอบกิจการโรงแรม สนามกอลฟและอ่ืน ๆ 

๓. ผลประโยชนที่ภาครัฐ การจางงาน และการทองเท่ียวที่คาดวาจะไดรับ 
(จากผลการวิเคราะหโครงการ)  

๑. รายไดของรัฐบาลที่ไดจากภาษีระหวางกอสรางและการดําเนิน
โครงการ ๑,๓๙๗ ลานบาท   

๒. รายไดของทองถิ่นที่ไดจากภาษีระหวางกอสรางและการดําเนิน
โครงการ ๕๒๙ ลานบาท 

๓. การจางแรงงานระหวางการกอสรางและการดําเนินโครงการ ๕๔,๑๕๓ คน 
๔. จํานวนนักทองเท่ียวที่มาใชบริการ ๓.๒๖ ลานคน/ป นักทองเท่ียวไทย 

๒.๔๕ ลานคน/ป นักทองเที่ยวตางชาติ ๐.๘๑ ลานคน/ป 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และท่ีดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผั งเมืองพิจารณาคําร องฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 เรื่องท่ี ๗ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท สหรัตนนคร จํากัด และ 
บริษัท ทีเอ็มเอส เมทัลล (ไทยแลนด) จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากบริษัท สหรัตนนคร จํากัด เปนบริษัทฯ 
ที่ดําเนินกิจการจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม ไดทําสัญญารวมดําเนินงานโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตั้งแตป ๒๕๓๔ 
โดยดําเนินกิจการ เฟส ๑ และเฟส ๒ พ้ืนที่ตําบลบางพระครู และตําบลบานขลอ 
แตบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ออกไปอีกในเฟสท่ี ๓
และเฟส ๔ ในพ้ืนที่ตําบลบานขลอและตําบลบางพระครู ซึ่งพ้ืนที่เฟส ๓ และเฟส ๔ 
ดังกลาว ถูกกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
บริษัทฯ มีความประสงคจะขอแกไขการใชประโยชนที่ดินบริเวณดังกลาวเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ ซึ่งเปนของ
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครท้ังหมด บริษัทฯ ไดมีสัญญารวมดําเนินงาน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบกิจการอุตสาหกรรมและมีบัตรสงเสริม
การลงทุน และมีการจายภาษีเพ่ือคืนกําไรสําหรับการพัฒนาทองถิ่นมาโดยตลอด
มีการสรางงานใหแกประชาชนในพ้ืนที่ บริษัท ทีเอ็มเอส เมทัลล (ไทยแลนด) 
จํากัด โดยบริษัทประกอบกิจการตัดและอัดเศษโลหะเปนโรงงานลําดับที่ ๑๐๕ 
เปนบริษัทที่มีเครื่องจักรกลหนักและอาคารสิ่งปลูกสรางในพ้ืนที่โรงงานซึ่งกอสราง
แลวเสร็จ ตั้งแตป ๒๕๕๔ ประกอบกับเปนสถานที่เก็บสินคาและวัตถุดิบในการผลิต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ เห็นควร 

ใหตามคํารอง ในประเด็นบริษัท สหรัตนนคร จํากัด เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําสัญญา
รวมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ตั้งแต ป ๒๕๓๔ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
ออกไปอีกในเฟสที่ ๓ และเฟสท่ี ๔ และมีบัตรสงเสริมการลงทุน เพ่ือใหบริการ 
แกผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และบริษัทฯ ไดกอสราง
ระบบปองกันน้ําทวม เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นบริษัท ทีเอ็มเอส เมทัลล  
(ไทยแลนด) จํากัด เนื่องจากที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ เปนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม อนุญาตเฉพาะโรงงานท่ีจําเปนสําหรับชุมชน และควบคุมกอสราง
อาคารและกิจการประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ การอยูอาศัย ประเภท
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม หามกอสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
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 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริ เวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องท่ี ๘ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
และที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ภัทร - นครหลวง จํากัด 
และ บริษัท เอจีอี เทอรมินอล จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. ผูรองอยูในพ้ืนที่ที่มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม

ขนสง โครงขายการขนสงทางน้ํา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแมน้ําปาสักรองรับ 
การขนสงทางนํ้า เปนการลดตนทุนพลังงานในการขนสงของการนําเขาวัตถุดิบ 
และสงออกสินคาของอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศ ซึ่งมีสวนชวยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเท 

๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการขนสงทางนํ้า ซึ่งมีสินคา 
ที่ทําการขนสงขนถายสินคาทางนํ้าหลากหลายประเภท เชน ถานหิน มันสําปะหลัง 
ขาว ปุยเคมี ขาวโพด น้ํามัน ปูนซีเมนต และอ่ืน ๆ ไปยังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 
ทาเรือทางภาคใต เพ่ือขนสงขึ้นเรือบรรทุกสินคาสงออกไปตางประเทศ โดยมี
ปริมาณขนสงทางนํ้า ปละ ๒๗ ลานตัน ชวยลดปริมาณการจราจรบนทองถนน 
ที่ตองขนสงดวยรถบรรทุกเพ่ือขนถายสินคา (ไป - กลับ) จํานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ เที่ยว/ป 
๒๒๕,๐๐๐ เที่ยว/เดือน หรือวันละ ๗,๕๐๐ เที่ยว ซ่ึงเปนการกระจายจุดขนถาย
สินคาไปยังกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เปนการลดความแออัดบน 
ทองถนน ลดอุบัติเหตุที่เกิดบนทองถนน ชวยประเทศชาติประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาทางหลวงแผนดิน  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และท่ีดิน
ประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเ มืองรวมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๙ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ เปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก  
1. บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
2. บริษัท บี.เค. พลาสเตอร แอนด ยิปซั่ม – คอรปอเรชั่น จํากัด 
3. บริษัท ทาเรือพูลสวัสดิ์ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
รายที่ ๙.๑, รายที่ ๙.๒ และรายท่ี ๙.๓  
๑. ผู รองอยู ในพ้ืนที่ที่มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานคมนาคมขนสง โครงขาย การขนสงทางนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแมน้ําปาสัก
รองรับการขนสงทางนํ้า เปนการลดตนทุนพลังงานในการขนสงของการนําเขา
วัตถุดิบและสงออกสินคาของอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศ ซึ่งมีสวนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  

๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ํา ซึ่งมีสินคา 
ที่ทําการขนสงถายสินคาทางนํ้าหลายประเภท เชน ถานหิน มันสําปะหลัง ขาว 
ปุยเคมี ขาวโพด น้ํามัน ปูนซีเมนต และอ่ืน ๆ ไปยังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ทาเรือ
ทางภาคใต เพ่ือขนสงขึ้นเรือบรรทุกสินคาสงออกไปตางประเทศ โดยมีปริมาณ
ขนสงทางนํ้า ปละ ๒๗ ลานตัน ชวยลดปริมาณการจราจรบนทองถนนที่ตองขนสง 
ดวยรถบรรทุกเพ่ือขนถายสินคา (ไป – กลับ) จํานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ เที่ยว/เดือน 
๒๒๕,๐๐๐ เที่ยว/ป หรือ ๗,๕๐๐ เที่ยว/วัน ซึ่งเปนการกระจายจุดขนถายสินคา
ไปยังกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เปนการลดความแออัดบนทองถนน 
ลดอุบัติเหตุที่เกิดบนทองถนน ชวยประเทศชาติประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ประหยัด
งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาทางหลวงแผนดิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง

และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๑๐ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, 
๕.๔ และ ๕.๕ ท่ีดินภายในบริเวณแนวขนาน ๒๐๐ เมตร กับแมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 
แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และคลองเจาเจ็ด – บางย่ีหน (คลองบางซาย) ลดลงเหลือ 
๑๕ เมตร   

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก หอการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก  
๑) กฎหมายผังเมืองเปนกฎหมายลิดรอนสิทธิ์ของประชาชนดานการอยูอาศยั

ดานการประกอบอาชีพ หากมีขอกําหนดเขมงวด หรือลงในรายละเอียดมากเกินไป
จะสงผลกระทบกับผูประกอบการธุรกิจภาคเอกชนท่ีประกอบกิจการดานการผลิต 
จําหนายการคาขาย การใหบริการ การพาณิชยกรรม 

๒) ในปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัย
ในอาคาร ดูแลดานสิ่งแวดลอม ดูแลดานสุขอนามัย ดูแลเรื่ องอสังหาริมทรัพย 
กฎหมายผังเมืองโดยเฉพาะผังเมืองรวมจังหวัด ไมควรควบคุมรายละเอียดมากเกินไป 

๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการรองรับภาคการขนสง
ระบบโลจิสติกส ตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ โดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
(สนข.) กระทรวงคมนาคม เชื่อมการขนสงทั้ง ๓ ทาง ทางลอยาง ทางราง และทางน้ํา
เปนการรองรับภาคการขนสงระบบโลจิสติกส 

๔) หอการคาจังหวัดจึงขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) ในที่ดิน
บริเวณหมายเลข ๕.๑ , ๕.๒ , ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ จากระยะแนวขนาน ๒๐๐ เมตร 
ลดลงเหลือ ๑๕ เมตร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่ได  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, 
๕.๔ และ ๕.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
แล ะ ผั ง เ มื อ ง  และคณะท่ีปรึกษาผั งเมืองรวมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

คํารองดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 46 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ จํานวน ๓ ประเด็น 
รายที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
๑. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ

หมายเลข ๑.๑๓ การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงแรม อาคารชุด อาคารอยูอาศัยรวม 
หรือหอพัก และไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร ใหมีระยะตามแนวขนานริมฝง 
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี ไมนอยกวา 
๒๕ เมตร โดยขอแกไขลดแนวขนานริมฝง เปน ๑๕ เมตร เวนแตเปนการกอสราง 
เพ่ือการคมนาคมทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค  

รายที่ ๕ 
๒. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ บริเวณเลียบทางรถไฟสายเหนือ ตําบลกระมัง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา ใหสามารถกอสรางโรงแรม อพารทเมนท คอนโด ระยะถอยรน
จากแมน้ําจากเดิมไมนอยกวา ๒๕ เมตร ขอลดระยะถอยรนเหลือ ๑๕ เมตร 

รายที่ ๖ และ ๗ 
๓. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงแรม อาคารชุด อาคาร 
อยูอาศัยรวม หรือหอพัก และไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร ใหมีระยะ 
ตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี
ไม น อยกว า ๒๕ เมตร เว นแต เป นการก อสร างเ พ่ื อการคมนาคมทางนํ้ า 
หรือการสาธารณูปโภค ขอใหคงไวที่ระยะหางเหมือนเดิม  

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๗ ราย ไดแก นายสุกิจ วงษสมตระกูล และผูรองอ่ืน  
รวม ๗ ราย 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจาก 
รายท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๔ ท่ีดินของผูรองทั้ง ๔ ราย อยูในที่ดินประเภทชุมชน 

(สีชมพู) ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีชุมชน 
อยูหนาแนนฝงตรงขามแมน้ํา คือ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อนาคตจะมีรถไฟ
ความเร็วสูงผาน เพ่ือเปนการรองรับการพัฒนาที่ดินใหสอดคลองกับความเจริญ 
ที่จะมีขึ้นในอนาคต เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดทองเท่ียวและมีการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญเปนจํานวนมาก อันเปนนโยบายของรัฐบาล 
ทั้งเปนการรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายท่ี ๕ พ้ืนที่กอสรางในแปลงโฉนดที่ดินจะไมเพียงพอ ถามีระยะถอยรน 
๒๕ เมตร 

รายที่ ๖ และ ๗ ผูรองทั้งสองรายมีที่ดินขนาดไมใหญมาก ทางผูรองทั้งสองราย
ตั้งใจจะทําการพัฒนาเปนรูปแบบโรงแรมขนาดเล็ก โดยจะทําในรูปแบบของการ
อนุรักษความเปนไทย เพ่ือรองรับการทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปน
การรองรับการพัฒนาที่ดินใหสอดคลองกับความเจริญที่จะมีข้ึนในอนาคต  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ เห็นควร 

ใหตามคํารอง เน่ืองจากเพ่ือสงเสริมการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง   

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๕ ใหบริเวณดังกลาวสามารถประกอบกิจการพาณิชยกรรม 
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไทยขนสงทางน้ํา 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการมีแผนงานจะขยายธุรกิจ

รองรับความตองการของลูกคา โดยจะสรางทาเทียบเรือสําหรับขนถาย - ขนสง
สินคา และสรางโกดังเก็บสินคาทางการเกษตรเพื่อการสงออก ที่ดินตั้งอยูในทําเล 
ที่เหมาะแกการขนสงสินคาทั้งทางบกและทางนํ้า ผูรองไดเชาที่ดินของบริษัทจัมโบ
เจตตี้ เพ่ือทําทาเทียบเรือขนถายสินคาและลําเลียงถานหินมากองเก็บไวในอาคาร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๕ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอเพ่ิมขอยกเวนเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินเกี่ยวกับกิจกรรม 
ทาเทียบเรือสําหรับขนถายสินคาหรือถานหินใหสามารถดําเนินการติดตั้ง
เครื่องจักร screw unloader 

๒. ขอใหดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๓) 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมนเนจเมนท 

จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในระบบปดโดยใชเครื่องจักรอัตโนมัติ 

ในการกองเก็บถานหิน ผูรองมีแผนงานที่จะกอสรางอาคารโกดังขนาดพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร สําหรับเก็บวัตถุดิบถานหินและถานหิน ในระบบปดมีโครงการ
กอสรางสิ่งปลูกสรางเพ่ือกันลม ความสูง ๑๖ เมตร และการติดตั้งเครื่องจักร 
screw unloader ในการลําเลียงถานหิน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ คือ เห็นควร 
ยกคํารองโดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิ การและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
บริเวณหมายเลข ๑.๘ จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. โรงงานลําดับที่ ๗ (๑) (๔) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตวหรือไขมัน
จากสัตว รวมถึงการทําใหบริสุทธิ์ทั้งที่ใชและไมใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

 



- 415 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๒. โรงงานลําดับที่ ๔๒ ใหสามารถประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ 
สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งรวมถึงปุย ดังตอไปน้ี  

(๑) การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ

เคมีภัณฑอันตราย 
๓. ขอ ๗ (๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ํา

เจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี หรือที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร และมีระยะหางจากเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๗ ราย ไดแก บริษัท โรงสีไฟนครหลวง จํากัด 
และพวกรวม ๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท โรงสีไฟนครหลวง จํากัด ประกอบ
กิจการโรงสีขาวขนาดใหญและกิจการที่เกี่ยวเนื่องจากภาคการเกษตร โดยในอนาคต 
จะประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ํามันรําขาวที่ใชสารละลายและไมใชสาร 
ทําละลาย โดยมีเหตุผลในการขอแกไขขอกําหนด ดังนี้  

๑. การสกัดนํ้ามันจากพืช (รําขาว) ในปจจุบันโดยการใชตัวทําละลาย 
เปนกิจการตอเนื่องของธุรกิจโรงสีที่สามารถทําไดอยางปลอดภัย การผลิตครบ
วงจรจะชวยลดปริมาณรถขนสินคาบนถนนและชวยสรางงานในชุมชนมากขึ้น 
ซึ่งเปนผลดีตอชุมชนและภาครัฐ  

๒. ปจจุบันมีการนําเขาสารเคมีและปุยจากตางประเทศมาพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
กับตางประเทศ จึงเปนการเหมาะสมที่ภาครัฐจะสงเสริมใหเอกชนท่ีมีทาเรือสามารถ
ขนถาย เก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุในราคาท่ีถูกเมื่อเทียบกับ 
การขนสงทางรถ  

๓. ปจจุบันถนนบริเวณโรงงานมีขนาดไมถึง ๓๐ เมตร แตก็เพียงพอ 
ตอการทํางาน เพราะมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยหามจอดรถในทุกจุดที่อาจ 
กีดขวางการจราจรและไดมีการจัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับจอดรถทั้งภายใน 
และภายนอกโรงงานใหเพียงพอเพ่ือลดความแออัดในทุกกรณี 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรยกคํารอง 

ในประเด็นที่ ๑ และ ๒ เนื่องจากพิจารณาแลววาเปนอุตสาหกรรมตามมาตรการ
คุมครองความปลอดภัย (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นควรใหตามคํารอง 
ในประเด็นที่ ๓ เนื่องจากถนนในชุมชนมีขนาดเขตทางไมถึง ๓๐ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๕ ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูง 
จากระยะเดิม ๑๒ เมตร ขอแกเปนความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร และ ขอเพ่ิมขอความ 
“เวนแตอาคารและคลังสินคาที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรและคลังสินคาทั่วไป” ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท จัมโบเจตตี้ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองประกอบกิจการเกี่ยวกับทาเทียบเรือ 

โกดังและคลังสินคาในบริเวณริมแมน้ําปาสัก โกดังและคลังสินคาตองการความสูง
อาคารเกิน ๑๒ เมตร จึงจะทําใหสามารถเก็บสินคาไดจํานวนมากคุมคากับการลงทุน
ของผูประกอบการ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมืองและคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๘ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๖ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้  

๑. ขอแกไขขอความในขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน โดยขอให
สามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เวนแต
ถังไซโลและคลังสินคาที่ใชในการเก็บพืชผลทางการเกษตร 

๒. การประกอบกิจการประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เวนแต 
ถังไซโลและคลังสินคาเพ่ือเก็บพืชผลทางการเกษตร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เคเอสอะโกร จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองตองการประกอบกิจการเก่ียวกับ

คลังสินคาและโรงงานประกอบเคร่ืองจักรที่ตองใชเครนท่ีมีความสูง  ๑๖ เมตร 
ในการดําเนินการจึงตองเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากขาดความชัดเจนในขอกําหนด 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 

โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได เฉพาะอาคาร 
ที่อยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ 
ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ไดในระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและ
ความสูงในบริเวณดังกลาว มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง 
และคลังสินคา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่  ๗ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ โดยขอทํากิจการโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๓) การทํา
เชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนตที่แตงแลวได 

๒. ขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่ใหประกอบ
กิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร เปนความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร 
หรือขอยกเลิกความสูงของอาคาร 

๓. ขอกําหนดหามการใชประโยชนที่ดินในการประกอบพาณิชยกรรม 
ประเภทอาคารสูงหรือขนาดใหญ ขอเพ่ิมเติม “ขอใหสามารถใชที่ดินเพ่ือประกอบ
กิจการถานหินไดทุกประเภทอาคาร” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากผูรองไดเชาที่ดินจากบริษัทจัมโบ เจตตี้ 

จํากัด เพ่ือขนถายถานหินขึ้นจากทาเทียบเรือและลําเลียงถานหินมากองเก็บไว  
ในอาคารโกดังที่เปนระบบปด โดยใชเครื่องจักรอัตโนมัติในการกองเก็บถานหิน 
เพ่ือลดปญหาฝุนฟุงกระจาย ปองกันการเกิดมลภาวะและผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
ใหแกชุมชน และเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของผูปฏิบัติงาน โดยในขณะน้ีผูรองมีแผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บถานหินแบบปดเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ชัดเจน
เปนรูปธรรมแลว โดยจะดําเนินการกอสรางอาคารโกดังขนาดพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 สําหรับเก็บวัตถุดิบและถานหิน โดยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการคัดแยก
และจัดเก็บถานหิน ในระบบปดและมาตรฐานการจัดการทางดานสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นอกจากน้ี ผูรองมีโครงการจะดําเนินการกอสราง
สิ่งปลูกสรางเพ่ือกันลม (Wind  Fence) ความสูง ๑๖ เมตร เพ่ือควบคุมและลดปญหา 
การฟุงกระจาย ปองกันผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ขอ ๑ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากบริษัทผูรองประกอบกิจการเก่ียวกับ 

ถานหินอยูแลว 
ขอ ๒ และขอ ๓ เห็นควรใหตามคํารอง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ประเด็นที่ ๑ เห็นควรยกคํารอง บริษัทดําเนินการอยูแลว ไดรับการคุมครอง

ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
ประเด็นที่ ๒ เห็นควรใหตามคํารอง เปนความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร 

เฉพาะคํารอง 
ประเด็นที่ ๓ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากขัดตอเจตนารมณของการวาง

ผังที่กําหนดเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง

บางสวน ในประเด็นที่ ๒ และ ๓ โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๖ เมตร ได เฉพาะอาคารท่ีอยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภท
ไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และประเด็นที่ ๓ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม เห็นควรใหตามคํารองบางสวน ในประเด็นที่ ๒ โดยใหแกไข 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหสามารถดําเนินการ 
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคาร 
ที่มีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริม 
แมน้ําปาสัก ท้ังนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาว มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
และใหยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และ ๓ โดยใหคงขอกําหนด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๘ ขอใหดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๓๙ โรงงานผลิตภาชนะ 
จากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอรได ในการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมกลองสยาม จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินของผูรองอยูในชนบทและเกษตรกรรม 

ผูรองเกรงวาจะไมสามารถดําเนินกิจการหรือขยายกิจการดังกลาวได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากบริษัทผูรองประกอบกิจการอยูแลว 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ 
ขอหามโรงงานลําดับที่ ๓๙ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๙ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และ ๓.๑๑ จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

รายที่ ๑ 
๑. ขอประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร ขอแก

เปนความสูงไมเกิน๑๕ เมตร และเพ่ิมขอความ “เวนแตอาคารคลังสินคา 
ที่เก่ียวกับภาคการเกษตรและคลังสินคาทั่วไป” 

รายที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ 
๒. ขอประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา จากระยะเดิม ๓๐ เมตร 
เปนไมนอยกวา ๑๕ เมตร หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสักในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๓. ขอแกไขการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารพักอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวาจากระยะเดิม ๓๐ เมตร เปนไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

๔. ขอเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมถานหินหรือลิกไนต ยกเวนแอสฟลติกส 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผูรอง จํานวน ๖ ฉบับ ๖ ราย ไดแก บริษัท จัมโบเจตตี้ (ประเทศไทย) จํากัด 
และผูรองอ่ืนรวม ๖ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
เหตุผลรายที่ ๑ : ผูรองประกอบกิจการเกี่ยวกับถานหินและปูนเม็ด 

และแร มีโกดังและคลังสินคาเก็บเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร 
เหตุผลรายที่ ๒ : ผูรองประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลิตปุยเคมีเพ่ือการเกษตร  มีโกดังและคลังสินคาเก็บผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตร 
เหตุผลรายที่ ๓ : ผูรองประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลิตปุยเคมีเพ่ือการเกษตร  ถานหิน และมีโกดัง  – คลังสินคาเก็บผลผลิต 
ทางการเกษตร 

เหตุผลรายที่ ๔ : บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับโกดังและคลังสินคา 
ในพ้ืนที่อําเภอนครหลวง สวนใหญเปนโกดังสินคาเกษตรประเภทมันสําปะหลัง  

เหตุผลรายที่ ๕ : บริษัทฯ ประกอบกิจการเก่ียวกับทาเรือและคลังสินคา 
ในพ้ืนที่อําเภอนครหลวง สวนใหญเปนโกดังสินคาเกษตรประเภทมันสําปะหลัง 

เหตุผลรายที่ ๖ : ที่ดินของผูรองฯ ต้ังอยูในเขตอําเภอนครหลวง ซึ่งอําเภอ
นครหลวงไดถูกกําหนด ใหเปนพ้ืนที่ในดานภาคการขนสงสินคาและคลังสินคา`และม ี
แผนยุทธศาสตรในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในระดับประเทศ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม เมื่อ
พิจารณาลงมาระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรมีความเก่ียวของกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสง และ 
โลจิสติกส (Transport and Logistics Network Optimization) ซ่ึงมีกลยุทธหลัก ดังนี้  

๑. พัฒนาโครงขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสง
เชื่อมโยงหลายรูปแบบระบบการขนสงสนับสนุนทางหลวงพิเศษ รวมท้ังศูนย
รวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรภายในประเทศ 

๒. สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัด
พลังงานเพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการขนสง ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ 
โดยใหรัฐเปนผูลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการเดินรถไฟและใหเอกชนเขามามี
บทบาทสําคัญในการจัดหาหัวรถจักร แครบรรทุกสินคา และดําเนินการใหบริการ
ขนสงสินคา เปนตน   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากบริษัท ทั้ง ๖ ราย ประกอบกิจการโรงงานที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๑ กําหนด
ความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร เปนการเฉพาะรายที่ยื่นคํารอง และประเด็นที่ ๒ 
เฉพาะการขอลดระยะเขตทางเหลือ ๑๕ เมตร เทานั้น เห็นควรใหยกคํารอง ในประเด็น  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ที่ ๓ และ ๔ เน่ืองจากโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) เปนประเภทโรงงาน ตามมาตรการ
คุมครองความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง
บางสวน เฉพาะประเด็นที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และ ๓.๑๑ ดังนี้ 

๑. การดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
หรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร เฉพาะอาคารท่ีอยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใช
บังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๒. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทาง ไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๔ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และ ๓.๑๑ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน เฉพาะประเด็นที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยให

แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และ ๓.๑๑ ดังนี้ 

๑. การดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญหรืออาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร 
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุม
ขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
๒. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทาง ไมนอยกวา ๑๕ เมตร  

ยกคํารอง ประเด็นที่ ๔ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๑๐ และ ๓.๑๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๑๐ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหสามารถประกอบกิจการ
เกี่ยวกับถานหินได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายเอกพล  ศิริประพฤทธิ์ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีโครงการเพ่ือดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับถานหิน 

 



- 422 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํ าร องฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๑๑ ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูง 
จากเดิมที่กําหนดไวระยะ ไมเกิน ๑๒ เมตร ขอแกไขเปนความสูงเกิน ๑๒ เมตร  
ในการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ซุปเปอรเอิรธเอ็นเนอจีโฟร จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ จะกอสรางโครงการบริหาร

จัดการขยะชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเปนโรงงานที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ไวตามที่ราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่คํารองไมอยูในบริเวณระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคําร องฯ  
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๑๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอยกเลิกการดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารท่ีมีความสูง 
ไมเกิน ๑๒ เมตร โดยขอใหสามารถทําไดในความสูงไมจํากัด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 ๒. ยกเลิกการดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีพ้ืนที่ในอาคาร 
ไมเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใหสามารถทําไดไมจํากัด 

๓. ยกเลิกขอหามการใชประโยชนในที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยประเภท
อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมใหสามารถทําได 

๔. ยกเลิกขอหามตั้งคลังน้ํามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันลักษณะ 
ที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไฮกรีตโปดักส แอนด 
เทคโนโลยี จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท ไฮกรีตโปรดักส แอนดเทคโนโลยี 
จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบการเก่ียวกับโรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีตและชิ้นสวนวัสดุ
ในการกอสรางตาง ๆ และประกอบกิจการผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 
ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อกและทอคอนกรีต เสาคอนกรีต 
จําเปนตองมีพ้ืนที่สําหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จากแบคชิ่งแพลนทที่มีความสูง
เกิน ๑๒ เมตร รวมถึงการวางเครนที่สูงเกินกวา ๑๒ เมตร เพ่ือการขนยายวัตถุดิบ
และวัตถุสําเร็จรูป จึงตองการอาคารสูงและอาคารขนาดใหญถึงใหญพิเศษ 
นอกจากน้ัน ยังตองการที่พักสําหรับคนงานจํานวนมาก บริษัทมีโครงการกอสราง
อาคารพักอาศัยรวมเพ่ือรองรับแรงงานของบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือเปนสวัสดิการใหแก
พนักงาน และมีความจําเปนตองเก็บสํารองน้ํามันเพ่ือใชในกิจการของบริษัท เปนตน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเปนโรงงานที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ประเด็นที่ ๑ ใหตามคํารอง  
ประเด็นที่ ๒ ยกคํารอง โดยใหเฉพาะอาคารขนาดใหญ  
ประเด็นที่ ๓ ยกคํารอง  
ประเด็นที่ ๔ ยกคํารอง เน่ืองจากผูรองสามารถประกอบกิจการได 

ตามเง่ือนไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 

โดยมีเ ง่ือนไข โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ดังนี้  

๑. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร 

๒. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารขนาดใหญได 
๓. ใหสามารถอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 

เวนแตทีม่ีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เนื่องจากเปนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทที่สนับสนุนระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศและผูรองมีแผนงานโครงการที่ชัดเจน 

เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๔ เนื่องจากผูรองสามารถประกอบ
กิจการไดอยูแลว 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ เนื่องจาก 
เปนโครงการท่ีไดดําเนินการมากอนแลว และเปนพ้ืนที่ที่ไดกําหนดใหผอนคลาย 
เพ่ือสงเสริมใหสามารถพัฒนากิจกรรมบางอยางได รวมทั้งเปนโครงการที่สงเสริม
โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการของรัฐ ดังนั้น เม่ือผูรองติดปญหา 
ในเรื่องของความสูงที่ถูกกําหนดไว โดยเฉพาะอาคารโรงผลิตที่ตองใชความสูงเกินกวา 
๑๖ เมตร ก็ควรที่จะดําเนินการแกไขหรือบรรเทาใหกับผูรองบางสวนไดเฉพาะ 
ในที่ดินของผูรอง ซ่ึงหากควบคุมความสูงไวจะกอใหเกิดผลกระทบทําใหโครงการ 
ของรัฐบาลลาชาได 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน ในประเด็นที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยให
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ เฉพาะใน
พื้นที่ท่ีผูรองมีกรรมสิทธ์ิและไดยื่นคํารองมาโดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

๑. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร 
ไมจํากัดความสูง 
๒. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร
ขนาดใหญได 
๓. ใหสามารถอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรือ
อาคารอยูอาศัยรวม เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 
๑๕ เมตร ได สวนประเด็นที่ ๔ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ขอหามเร่ืองคลังน้ํามันและสถานท่ี
เก็บรักษาน้ํา มันฯ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากําหนด  

เรื่องที่ ๑๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข 
๓.๑๒ ใหสามารถจัดสรางเปนอาคารท่ีมีความสูง ๑๒ เมตรได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายชัยวัฒน  กิตติเรืองทอง 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองประกอบธุรกิจดานบานจัดสรร 

และทําโรงงานรีดแผนหลังคาเหล็ก โรงงานลําดับที่ ๖๓ (๒) การสรางโรงงาน
ดังกลาวส่ิงปลูกสรางมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสูงอยางนอย ๑๒ เมตร 
จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีโรงงานเพ่ือรีดแผนหลังคาเหล็ก 
(Metal sheet) ในพ้ืนที่อําเภอเสนาจะชวยตอบสนองความตองการของประชาชน  

 



- 425 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ไมตองเดินทางเขามาซ้ือวัสดุดังกลาวที่ตัวจังหวัด และจะทําใหซื้อผลิตภัณฑ
หลังคาเหล็กของประชาชนไดราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ลดคาขนสง ประชาชน
จะไดซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่ องจากเปนโรงงานที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โรงงานตองการความสูง ๑๒ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารองเฉพาะราย ในพื้นที่  
ของผูรองใหความสูงอาคารไมเกิน ๑๒ เมตร 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ใหตามคํารอง โดยมีเงื่อนไข 
ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ บางสวน เฉพาะที่ดินของผูรอง (นายชัยวัฒน กิตติเรืองทอง) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคาร 
ที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร  

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๑๒ บางสวน เฉพาะที่ดินของผูรองที่มีกรรมสิทธ์ิ
และไดยื่นคํารองมา ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการได
ในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๑๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอใหดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) 
๒. ขอใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๘๙ 
๓. ขอใหสามารถประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญได 
๔. ขอยกเลิกความสูงของอาคาร โดยใหอาคารมีความสูงเกิน ๙ เมตร ได 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยบริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยบริษัท 

พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จะเขาใชพื้นที่ที่ราชพัสดุ เนื้อท่ี ๓๗๒ – 
๒ - ๒๙ ไร ตําบลมหาพราหมณ ที่ราชพัสดุเลขท่ี อย.๙๒๑ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใชพ้ืนที่บางสวนในการฝงกลบขยะไปแลว ๑๐๐ ไรเศษ
ที่เหลือ การไฟฟาฯ จะขอใชพ้ืนที่ประมาณ ๗๐ ไรเศษ เพ่ือกอสรางอาคาร
โรงงานผลิตไฟฟาแบบ RDF ท้ังนี้ พ้ืนที่ดังกลาวไดมีมติคณะรักษาความสงบ
แหงชาติสั่งการใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูบูรณาการการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในลักษณะโครงการนํารองแลว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ดังนั้น เพ่ือขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินดังกลาว 
เนื่องจากการดําเนินโครงการของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
ในการแกไขปญหาขยะดวยการกําจัดโดยการเผาในเตาเผาและผลิตไฟฟานั้น 
ในกระบวนการผลิตจะเกิดวัตถุดิบเพ่ือทําปุยอินทรีย ซึ่งเขาขายโรงงานลําดับที่ 
๔๓ (๑) (๒) กอสรางโรงไฟฟาเขาขายโรงงานลําดับที่ ๘๘ อีกท้ัง แผนงานอนาคต
อาจมีกระบวนการนํากาซจากการฝงกลบขยะมาใชประโยชน ซึ่งเขาขายโรงงาน
ลําดับที่ ๘๙ ลักษณะการกอสรางอาคารโรงงานมีลักษณะซับซอน อาทิ ระบบผลิตไอนํ้า 
ระบบผลิตไฟฟา ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ ซ่ึงระบบเหลานี้ตองอยูภายในอาคารท้ังหมด 
จึงจําเปนตองกอสรางอาคารขนาดใหญและมีความสูงเกินกวาที่ขอกําหนดไว 
ในผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาลในการกําจัดขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(โครงการนํารองขยะตนแบบ)  

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรใหตามคํารองเฉพาะราย โดยมี
ความเห็นเพ่ิมเติมวา การดําเนินการของการไฟฟาสวนภูมิภาคในพ้ืนที่ดังกลาว 
ขอใหระมัดระวังพ้ืนที่มีความเสี่ยงน้ําทวมสูง และขอใหพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบดวย 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง โดยมี
เ ง่ือนไข เน่ืองจากใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ บางสวน ในท่ีราชพัสดุ อย. 
๙๒๑ ใหสามารถประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
ไดในโรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน 
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว และโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใช 
กาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ  
มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ เฉพาะบริเวณที่ราชพัสดุ อย. ๙๒๑ 
ใหสามารถประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญได ในโรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) การเก็บ
รักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว และโรงงานลําดับที่ ๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใช
กาซธรรมชาติ สง หรือจําหนายกาซ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๑๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ ดังนี้ 

รายที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔  
๑. ใหสามารถดําเนินการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) ลําดับที่ ๑๙ (๒) ลําดับที่ 

๒๐ (๑) (๔) ได และใหสามารถขยายพ้ืนที่โรงงานท่ีตอเนื่องกัน เฉพาะรายท่ี ๔ 
เทานั้น ที่ไมขอโรงงานลําดับที่ ๒ (๕)  

รายที่ ๑, ๒ และ ๔  
๒. ใหสามารถประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได  
๓. ใหยกเลิกขอหาม การบังคับความสูงของอาคารซ่ึงของเดิมกําหนดไว ๙ เมตร  
รายที่ ๓  
๔. ใหสามารถขยายโรงงานในกิจการที่เกี่ยวของและตอเนื่องกัน เชน โกดัง 

คลังสินคา และศูนยกระจายสินคา โดยไมกําหนดความสูงของอาคารท่ีประกอบกิจการ 
ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย คือ บริษัท เบียรทิพย บริวเวอร่ี (๑๙๙๑) จํากัด 

และผูรองอ่ืน รวม ๔ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองรายท่ี ๑, ๒ มีโครงการท่ีจะพัฒนา

พ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยรวมอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับการแปรรูปสินคาทางการเกษตร 
ซึ่งเปนผลดีกับทองถิ่นเปนองคกรหนึ่งที่สามารถนําความเจริญมาสูทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน เปนการสรางงาน สรางอาชีพ เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่นประชาชน ใน
ชุมชน มีรายไดที่มั่นคงสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการดําเนินกิจการ
ดังกลาวของบริษัทฯ สอดคลองและสอดรับกับวิสัยทัศนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่วา "อยุธยานครประวัติศาสตร นาเที่ยว นาอยู กาวสูสากล" และเปาประสงครวม 
ขอที่ ๓ ภาคการผลิต ภาคการคา และบริการเปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอมมีวัตถุประสงค 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการของจังหวัด โดยมีกลยุทธ 
ในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมการเกษตร ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ
ของชุมชนและสถานประกอบการใหไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

รายท่ี ๓ บริษัทฯ มีโครงการท่ีพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม
ที่ตอเนื่องกับการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ซึ่งเปนผลดีกับทองถิ่น สามารถนําความเจริญ
มาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน เปนการสรางงานสรางอาชีพเปนการกระจายรายได 
สูทองถิ่น ประชาชนในชุมชนมีรายไดที่มั่นคงสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
การดําเนินกิจการดังกลาวของบริษัทฯ สอดคลองและสอดรับกับวิสัยทัศนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่วา “อยุธยานครประวัติศาสตร นาเที่ยว นาอยู กาวสูสากล” 
และเปาประสงครวมขอที่ ๓ ภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีวัตถุประสงคเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการของจังหวัด
โดยมีกลยุทธในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมการเกษตรยกระดับ
คุณภาพสินคาและบริการของชุมชนและสถานประกอบการใหไดมาตรฐาน 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

 



- 428 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รายท่ี ๔ บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม
ที่ตอเนื่องกับการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ซึ่งเปนผลดีกับทองถิ่น การดําเนิน
กิจการดังกลาวของบริษัทฯ สอดคลองและสอดรับกับวิสัยทัศนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่วา “อยุธยานครประวัติศาสตร นาเที่ยว นาอยู กาวสูสากล” 
และเปาประสงครวมขอที่ ๓ ภาคการผลิต ภาคการคา และบริการเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของสถาน
ประกอบการของจังหวัด โดยมีกลยุทธในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม
การเกษตร ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ 
ใหไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของแรงงาน  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเปนการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผูรองรายท่ี ๑ บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ 

(๑๙๙๑) จํากัด เห็นควรใหตามคํารองบางสวน โดยคํารองขอแกขอ ๑ ยกคํารอง 
เนื่องจากทํากิจการดังกลาวอยูแลว ไดรับความคุมครอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
คํารองขอแกขอ ๒ ใหสามารถประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญได ทําไดเฉพาะในท่ีดินของตนเองตามท่ียื่นคํารอง คํารอง 
ขอแกไขขอ ๓ เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหสามารถดําเนินกิจการไดในความสูงอาคาร
ไมเกิน ๑๒ เมตร โดยผูรองรายท่ี ๒, ๓ และ ๔ ยกคํารองทั้งหมด 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง
บางสวน เฉพาะประเด็นที่ ๑ และ ๓ โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ 
บางสวน เฉพาะที่ดินของผูรองราย บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรร่ี (๑๙๙๑) จํากัด 
ใหสามารถดําเนินการในโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช 
เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคาและใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบพาณิชยกรรมได ในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร ได 
เนื่องจากการขยายโรงงานอุตสาหกรรมตามคํารอง มีความจําเปนที่ตองดําเนินการ 
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ และ ๔ 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ในพ้ืนที่
บริเวณคํารอง รายบริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร ทาวเวอร จํากัด รายบริษัท ชลิตลาภ จํากัด 
และรายบริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด เนื่องจากโครงการแผนงานของผูรอง 
ยังไมชัดเจน 
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ยกเวนรายท่ี ๑ 
บริษัท เบียรทิพย บริวเวอร่ี (๑๙๙๑) จํากัด ใหสามารถ
ดําเนินการไดเฉพาะในพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองที่ ได
ยื่นคํารองมา โดยใหมีความสูงของอาคารไมเกิน ๕๐ เมตร 
เนื่องจากไดทํากิจการอยูกอนแลว รวมทั้งการขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมตามคํารองมีความจําเปนตองดําเนินการ 
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ  

เรื่องที่ ๑๖ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ ที่กําหนดใหดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการไดในอาคารสูงที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร 

ผูรอง จํานวน ๔ ฉบับ ๔ ราย คือ บริษัท โฆสน จํากัด และผูรองอ่ืน รวม ๔ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากรายท่ี ๑ บริษัท โฆสน จํากัด มีแผนงาน

ที่จะดําเนินการทําโรงงานประกอบเคร่ืองจักรเก่ียวกับการเกษตร เชน เคร่ืองอบ 
เครื่องขัด สี ฯลฯ ซ่ึงโรงงานที่ตองประกอบเครื่องจักรที่มีความสูงและน้ําหนักมาก 
จําเปนตองมีเครนขนาด ๕ - ๑๐ ตัน ไมวาเครื่องจักรนั้นเปนสวนงานที่ประกอบ  
ที่ผลิตในประเทศไทยหรือมาจากตางประเทศ ตองใชเครนขนาด ๕ – ๑๐ ตัน 
เปนสวนสําคัญในการประกอบติดตั้งเครื่องจักรเพราะแรงงานไมสามารถประกอบ
ติดตั้งได เนื่องจากขนาดท่ีใหญน้ําหนักที่มาก ดังนั้น โรงงานประเภทดังกลาว 
ซึ่งพ้ืนฐานของงานทั่วไป สวนใหญจะตองมีหลังคาสูงระหวาง ๑๕ - ๒๐ เมตร เพ่ือ
รองรับการติดตั้งเครนหรืออุปกรณตาง ๆ การกําหนดผังเมืองใหอาคารโรงงานท่ี
ความสูงเพียง ๑๒ เมตร จะทําใหเกิดอุปสรรคกับอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีมี 
ใชเครนประกอบเครื่องจักร ที่มีความสูงชิ้นงานระดับ ๖ - ๑๐ เมตร และมีน้ําหนักมาก 
จะไมสามารถประกอบกิจการได 

รายท่ี ๒, ๓ และ ๔ บริเวณซอยสหกรณ ตําบลสนับทึบเปนบริเวณ 
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ จํานวนมาก เชน โรงงานประกอบชิ้นสวน 
อิเลคโทรนิคส บริษัท ไออารพีซ ีโรงงานหองเย็นโรงปุยเอเซียอะโกร โกดังสินคา ฯลฯ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากบริษัท ผูรองทั้ง ๔ ราย มีแผนงานดําเนินการทําโรงงานประกอบเครื่องจักร
เกี่ยวกับการเกษตร เชน เคร่ืองอบ ขัด สี ฯลฯ ซึ่งตองใชเครนท่ีมีความสูงประมาณ 
๖ - ๑๐ เมตร ฉะน้ัน โรงงานจึงตองการความสูงเกิน ๑๒ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ  
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ ไวตามที่  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

เรื่องที่ ๑๗ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้  

๑. ขอยกเวนใหสามารถประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
รวมถึงการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

๒. ขอใหดําเนินการไดในอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร 
๓. ขอใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อทํากิจการคลังสินคาได    
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจาก ปตท. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจ

ในการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงทางพลังงานของประเทศ โดยในการดําเนินการ
ตามนโยบายภาครัฐจะตองมีการใชพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ที่ดินบริเวณโดยรอบ
บริเวณตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย บนพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ อยูในแผน 
การพัฒนาโครงการตาง ๆ ของ ปตท. ในอนาคตอันใกล เชน สถาบันวิจัย อาคาร
สํานักงาน โรงงาน และคลังสินคา การลงทุนของ ปตท. ในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว 
มีมูลคาสูงกวา ๗,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือเปนฐานในการวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน
ของประเทศ อีกทั้ง การพัฒนาพ้ืนที่จะกอใหเกิดการจางงานจํานวนมากกวา 
๓,๔๐๐ คน เปนจํานวนเงินกวา ๓๗๐ ลานบาทตอป โดยประมาณ ซ่ึงจะสามารถ
นําสงรายไดเขารัฐอีกปละประมาณ ๖๙๐ ลานบาท 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากที่ดินของผูรองใชเพ่ือการจัดทําศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากคํารองขอ ๑ 

อยูในหลักเกณฑที่กําหนด ขอ ๒ ยกคํารอง เนื่องจากขาดความชัดเจนเรื่องความสูง
อาคาร ขอ ๓ ยกคํารอง เน่ืองจากไมไดหามเรื่องคลังสินคา 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๕ เฉพาะท่ีดินของผูรอง (บริษัท ปตท. จํากัด) 
ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
รวมถึงประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 
และสามารถดําเนินการไดในอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร  
มติที่ประชุม ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๕ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการประเภท 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 อุตสาหกรรมและคลังสินคา รวมถึงการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ และสามารถดําเนินการได
ในอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร ได เฉพาะที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์
ของผูรองที่ไดยื่นคํารองมา ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที ่๑๘ ขอยกเลิกหรือยกเวนขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ใหโรงงานหองเย็น "ที่ใช
แอมโมเนีย" เปนสารทําความเย็น 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส พารค จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข บริษัท ไทคอน โลจิสติกส พารค จํากัด ประกอบ

กิจการหองเย็นและคลังสินคา ซึ่ งในบริเวณอําเภอวังนอยเปนศูนยกลาง 
การกระจายสินคาและหองเย็น ซึ่งมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ถาผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหามทํากิจการหองเย็นจะทําใหสูญเสียรายไดเขาทองถิ่นและทํา
ใหประชาชนในทองถิ่นขาดรายไดในการทํางานในพ้ืนที่ดังกลาว จึงขอแกไขขอ
กําหนดใหบริเวณพ้ืนที่อําเภอวังนอย บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ สามารถประกอบ
กิจการหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนตัวทําความเย็นได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  และคณะที่ปรึกษาผังเ มืองรวมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๑๙ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ โดยขอเพ่ิมประเภทโรงงาน 
ในขอกําหนด จํานวน ๑๖ โรงงาน ไดแก โรงงานลําดับที่ ๗, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๔๙, ๕๐, ๕๙, ๖๐, ๗๕, ๗๖, ๗๘, ๘๙, ๙๒ “หองเย็น” เฉพาะที่ใชแอมโมเนีย 
เปนสารทําความเย็น และ ๑๐๒     

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๔ ราย คือ บริษัท ธนะมลกรุป ดีเวลลลอปเมนท 
จํากัด และผูรองอ่ืนรวม ๔ ราย 
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ดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากบริษัทและผูรองทั้ง ๓ ราย เปนผูนําการพัฒนา
ธุรกิจคลังสินคาและโรงงานใหเชา มีแผนการขยายคลังสินคาเพ่ิม เนื่องจากคลังสินคา
เดิมไมเพียงพอตอการใชงาน พ้ืนที่บริเวณดังกลาวนี้เปนศูนยกลางดานโลจิสติกส
ของประเทศ ทําใหตนทุนการขนสงสินคาและผลผลิตสูตลาดและผูบริโภคลดต่ําลง
ถือเปนการชวยลดภาระคาใชจายใหแกผูบริโภคอีกทางหน่ึง อีกทั้ง พ้ืนที่บริเวณนี้ 
มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและเหมาะสม สภาพปจจุบันมีผูประกอบกิจการ
จํานวนมากไดเลือกดําเนินการทําธุรกิจอยูในพ้ืนที่นี้ เชน โรงงานผลิตสินคา
เกี่ยวกับการเกษตร กิจการโรงงานผลิตและประกอบรถยนต โรงงานเกี่ยวกับอาหาร
น้ําและเคร่ืองดื่ม โรงงานเกีย่วกับเคร่ืองอุปโภคบริโภค ฯลฯ และยังมีสถานีบริการ
น้ํามันอยูเปนจํานวนมากเพ่ือรองรับและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชเสนทาง
คมนาคมน้ี แตการท่ีขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดฉบับนี้ออกมา โดยมีขอหามมิให
ประกอบกิจการโรงงานกวาหาสิบประเภท และในจํานวนหลายประเภทนั้นก็ไมใช
โรงงานท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือชุมชนแตอยางใด ทําใหโอกาส 
ในการประกอบกิจการโรงงานถูกจํากัดลงอยางไมสอดคลองกับความเปนจริง 
จึงขอเพ่ิมการใชประโยชนที่ดินบริเวณดังกลาวใหสามารถประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที่  ๗, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๔๙, ๕๐, ๕๙, ๖๐, ๗๕, ๗๖, ๗๘, ๘๙, ๙๒ 
หองเย็นเฉพาะท่ีใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น และ ๑๐๒ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

เรื่องที่ ๒๐ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๑๙ (๒) ที่มีกําลังผลิตเกิน 
๖๐๐,๐๐๐ ลิตรตอเดือน ได 

๒. ขอใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการโรงงาน โดยไมกําหนดความสูง 
ของอาคารที่ประกอบกิจการ  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท คอสมอส บริเวอรรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

 



- 433 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข   
๑. บริษัทฯ มีโครงการท่ีพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนศูนยรวมอุตสาหกรรม 

ที่ตอเน่ืองกับการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ซึ่งเปนผลดีกับทองถิ่น 
๒. บริษัทฯ เปนองคกรหน่ึงที่สามารถนําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืน 

เปนการสรางงาน สรางอาชีพ เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น ประชาชนในชุมชน 
มีรายไดท่ีมั่นคง สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓. การดําเนินกิจการดังกลาวของบริษัทฯ สอดคลองและสอดรับ 
กับวิสัยทัศนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีวา "อยุธยานครประวัติศาสตร นาเที่ยว 
นาอยู กาวสูสากล" และเปาประสงครวมขอที่ ๓ ภาคการผลิต ภาคการคา 
และบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของสถานประกอบการของจังหวัด โดยมีกลยุทธในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
สงเสริมการเกษตร ยกระดับคุณภาพสินคา และบริการของชุมชนและสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพ 
และสงเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเพ่ือเปนการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๖ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผัง เ มืองพิจารณาคํารองฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๒๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ โดยขอเพ่ิมประเภทโรงงาน 
ในขอกําหนด จํานวน ๒๖ ประเภท ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๔, 
๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, ๔๙, ๕๐, ๕๙, ๖๐, ๖๓, ๖๔, ๖๗, 
๖๘, ๗๗ (๑) (๒), ๗๘, ๗๙, ๘๙, ๑๐๐ และ ๑๐๔  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๒ ราย คือ บริษัท ธนะมลกรุป ดีเวลลลอปเมนท 
จํากัด และ บริษัท ศรีไทย ออโต - พารท จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข บริษัท ธนะมลกรุป ดีเวลอปเมนท จํากัด เปนผูประกอบ
กิจการพัฒนาคลังสินคาและโรงงานใหเชา บริษัทฯ มีแผนการขยายคลังสินคาเพ่ิม 
เนื่องจากคลังสินคาเดิมไมเพียงพอตอการใชงาน พ้ืนที่บริเวณดังกลาวนี้เปนศูนยกลาง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ดานโลจิสติกสของประเทศ ทําใหตนทุนการขนสงสินคาและผลผลิตสูตลาด 
และผูบริโภคลดต่ําลง จึงถือเปนการชวยลดภาระคาใชจายใหแกผูบริโภคอีกทางหนึ่ง 
อีกทั้ง พ้ืนที่บริเวณนี้มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและเหมาะสม สภาพปจจุบัน 
มีผูประกอบกิจการจํานวนมากไดเลือกดําเนินการทําธุรกิจอยูในพ้ืนที่นี้  เชน 
โรงงานผลิตสินคาเกี่ยวกับการเกษตร กิจการโรงงานผลิตและประกอบรถยนต 
โรงงานเกี่ยวกับอาหาร น้ําและเครื่องดื่ม โรงงานเกี่ยวกับเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ 
และยังมีสถานีบริการนํ้ามันอยูเปนจํานวนมากเพ่ือรองรับและอํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชเสนทางคมนาคมนี้ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง

บางสวน โดยใหเพ่ิมโรงงานกลุมผลผลิตทางการเกษตร ไดแก โรงงานลําดับที่ 4, 5, ๖, 
7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18 และ 20 สวนโรงงานลําดับอ่ืนยกคํารอง เนื่องจาก 
เปนกลุมอุตสาหกรรมตามบัญชีคุมครองความปลอดภัยและกลุมอุตสาหกรรมหลัก 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากกิจการโรงงาน 
ที่ขอเพ่ิมไมเหมาะสม และเปนโรงงานท่ีหามตามขอหามในรางขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ บางสวน เฉพาะที่ดินของผูรอง (บริษัท ธนมลกรุป 
ดีเวลลลอปเมน จํากัด และบริษัท ศรีไทย ออโตพารท จํากัด ใหสามารถดําเนินการ
หรือประกอบกิจการโรงงานในลําดับ ดังนี้ 

โรงงานลําดับที่ ๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา 
โรงงานลําดับที่ ๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม โรงงานลําดับที่ ๖ โรงงาน
ประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวน้ํา โรงงานลําดับที่ ๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ
น้ํามัน จากพืชหรือสัตวหรือไขมันจากสัตว โรงงานลําดับที่ ๘ โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม 

โรงงานลําดับที่ ๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล ซึ่งทํามาจาก
ออย บีช หญาหวาน หรือพืชอ่ืน ที่ใหความหวาน 

โรงงานลําดับที่ ๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก 
ช็อกโกแลตหรือขนมหวาน 

โรงงานลําดับที่ ๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหาร 
มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๘ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการโรงงานลําดับที ่
๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๗, ๑๘ และ ๒๐ สวนโรงงานลําดับ
อ่ืนยกคํารองตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ โดยขอใหบริเวณดังกลาว
สามารถประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได   

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย คือ บริษัท บางปะอินชัย จํากัด   
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับ

ความตองการของลูกคา โดยจะขยายทาเทียบเรือที่ใชขนถาย – ขนสงสินคา 
และจะสรางโกดังสําหรับพักสินคาเพ่ิมเติม เนื่องจากทําเลท่ีตั้งอยูใกลทางหลวง
หลายเสนเชื่อมโยงถึงกันและท่ีดินติดแมน้ําเจาพระยาสามารถขนสงสินคาได 
ทั้งทางบกและทางน้ํากระจายสินคาไปไดในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 

บริษัทฯ มีแผนงานจะสรางโกดังสินคาเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถเก็บสินคา
ไดทุกประเภทในปริมาณที่เหมาะสม จําเปนตองมีขนาดใหญพอสมควร (เกินกวา 
๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร) เพ่ือรองรับสินคาที่มีน้ําหนักเบาแตใชเนื้อที่มาก และท่ีดิน
ที่บริษัทจะใชขยายกิจการอยูในทําเลท่ีเหมาะสม สามารถขนสงสินคาได ทั้งทางบก
และทางนํ้า 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด 
ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาคํ าร องฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๒๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร  

๒. ขอจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยประเภท
บานเดี่ยวที่มีพ้ืนที่ดินตั้งแต ๓๒๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 

๓. การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 
อยูอาศัยรวม เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๔. การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๕. สถานีขนสงสินคา เวนแตที่ตั้งริมฝงแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย 
หรืออยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

เหตุผลในการขอแกไข รายที่ ๑ และรายท่ี ๒ เนื่องจากที่ดินในโซน ๓.๑๘ 
ดังกลาว มีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งถนนวงแหวนสายตะวันตก ทล.๙ 
และ ทล.๓๔๔๒ ลอมรอบพ้ืนที่ประกอบกับใกลจุดทางขึ้นลงทางดวนอุดรรัถยา 
เปนทําเลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาก เพ่ือเปนการรองรับการพัฒนา
ที่ดินใหสอดคลองกับความเจริญที่จะมีขึ้นในอนาคต เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนจังหวัดทองเที่ยวและมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญจํานวนมาก 
อันเปนนโยบายของทุกรัฐบาล ทั้งเปนการรองรับ AEC ในปลายปนี้   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

ทั้ง ๒ ราย เพราะสภาพพ้ืนที่บริเวณดังกลาวมีชุมชนและการกอสรางบานจัดสรร
อยูแลว พ้ืนที่อยูใกลศูนยศิลปาชีพบางไทร และเพ่ือเปนการสงเสริมการลงทุน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด 
ตามมติ คณะอนุ กรรมการผั งเ มื องพิ จารณาคํ าร องฯ 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๒๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอใหประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 
๒. สามารถสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตรได 
๓. ขอแกไขขอกําหนดใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๑) (๔) ได 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินที่ผูรองฯ ไดเตรียมไวในการประกอบ

กิจการโรงงานและคลังสินคา ซึ่งบริษัท พรอสแพคอุตสาหกรรม จํากัด เปนผูประกอบ
โรงงานขึ้นรูปพลาสติกประเภทชิ้นสวนรถยนตและฝาน้ําดื่มมีแผนการขยาย 
การผลิตเพ่ือรองรับคําสั่งซ้ือของลูกคาที่มีเพ่ิมมากข้ึน คลังสินคาที่มีอยูไมเพียงพอ 
จําเปนตองจัดสรางคลังสินคาเพ่ิมสําหรับการจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

คือ บริษัทประกอบกิจการเดิมอยูแลว  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และ ๒ 
เนื่องจากขาดความชัดเจนในการระบุเรื่องความสูงอาคารท่ีขอแกไขขอกําหนด 
สําหรับประเด็น ที่ ๓ ยกคํารอง เนื่องจากประกอบกิจการเดิมอยูแลวและไดรับ
ความคุมครอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน คือ 
เฉพาะประเด็นที่ ๑ และ ๒ โดยมีเงื่อนไข ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ใหสามารถดําเนินการ
หรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๖ เมตรได เฉพาะอาคารที่อยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก 
ทั้งนี้  การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

สําหรับประเด็นที่ ๓ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่คํารองผูรองสามารถ
ดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช เคร่ืองเรือน 
หรือประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว และโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๔) 
การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุง หรือกระสอบ ไดอยูแลว  

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน เฉพาะประเด็นที่ ๑ และ ๒ โดยมี
เงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ 
ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน 
๑๖ เมตร ได ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว 
มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
สวนประเด็นที่ ๓ ยกคํารอง โดยใหคงขอหามโรงงานลําดับที่ 
๕๓ (๑) (๔) ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องท่ี ๒๕ ขอใหบริเวณที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ สามารถประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท มดทองคํา จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการประเภททาเทียบ

เรือและคลังสินคามีแผนงานที่ขยายกิจการเพ่ือรองรับสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา 
ทีเ่พ่ิมมากขึ้น อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญสามารถรองรับสินคาท่ีมีน้ําหนักเบา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 แตกินพ้ืนที่ในการจัดเก็บรักษาทําใหสามารถรองรับสินคาไดจํานวนท่ีมากพอ 
กับความตองการของลูกคาได   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เพราะบริษัทประกอบกิจการทาเทียบเรือและคลังสินคา ซึ่งใชเก็บสินคาเกษตรกรรม
ที่มีน้ําหนักเบา แตตองการพ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากทําอยูกอน 
แลวไดรับความคุมครอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง
บางสวน โดยมีเง่ือนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหสามารถดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูง 
ไมเกิน ๑๖ เมตรได เฉพาะอาคารท่ีอยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว มิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา สําหรับที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความจุสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

  ๑. ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญหรืออาคารที่ มีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได 
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุม
ขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๒. ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบ
กิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตรได 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง ในบริเวณดังกลาว 
มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒๖ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ดังนี้ 

๑. ขอเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม ถานหินหรือลิกไนต ยกเวนแอสฟลติก 

๒. ขอแกไขการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารพักอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ... ขอแกจากระยะเดิม ๓๐ เมตร เปนไมนอยกวา 
๑๕ เมตร 

๓. ขอประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ... ขอแกจากระยะเดิม  
๓๐ เมตร เปนไมนอย ๑๕ เมตร หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสักในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๔. ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงจากระยะ 
ไมเกิน ๑๒ เมตร ขอแกเปนความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร และขอเพ่ิมขอความ 
เวนแตอาคารและคลังสินคาท่ีเกี่ยวกับภาคการเกษตรและคลังสินคาท่ัวไป 

ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทท่ีโลงฯ หมายเลข ๕.๒ ดังนี้ 
๑. ขอเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) และ ๔๓ (๒) ลําดับที่ ๕๐ (๓) และ ๕๐ (๔) 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหินหรือลิกไนต
ยกเวนแอสฟลติก 

๒. ขอใหยกเลิกขอหามสถานีขนสงสินคา 
๓. คลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาฯ หรือถนนสาธารณะ 

ที่มีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกไขเปนเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสักในระยะ ๒ กิโลเมตร                 

๔. ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงจากระยะไมเกิน 
๑๕ เมตร และขอเพ่ิมขอความ "เวนแตอาคารและคลังสินคาที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร” 

ผูรอง จํานวน ๘ ฉบับ ๘ ราย ไดแก บริษัท อิสเทริน เพิล จํากัด 
และผูรองอ่ืนรวม ๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
รายท่ี ๑ บริษัท อีสเทอรน เพิล จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบกิจการ

เกี่ยวกับถานหิน ขอเปลี่ยนขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสตามนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริงของพ้ืนที่บริเวณตามแนวแมน้ําปาสักของอําเภอนครหลวง สวนใหญ 
มีการประกอบกิจการโรงงานคลังสินคาและทาเรือขนถายและขนสงสินคาจํานวนมาก 

รายที่ ๒ เนื่องจากพ้ืนที่อําเภอนครหลวง โดยเฉพาะตลอดสองฝงแมน้ําปาสัก
จะมีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก เห็นไดจากที่ตั้งของโรงงาน 
และคลังสินคา ทาเทียบเรือขนสงและขนถายสินคา ประเภทถานหิน มันสําปะหลัง ขาว 
ปุยเคมี ขาวโพดปูน และอ่ืน ๆ เพ่ือใหรองรับการพัฒนาแบบโลจิสติกสและนโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริงของพ้ืนที่อําเภอนครหลวง 
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 รายที่  ๓, ๕, ๖, ๗, ๘ ท่ีดินของผูรองฯ ตั้งอยู ในเขตอําเภอนครหลวง 
ซึ่งอําเภอนครหลวงไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่ในดานภาคการขนสงสินคาและคลังสินคา 
ตามแผนยุทธศาสตรในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในระดับประเทศ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม 
เมื่อพิจารณาลงมาระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรมีความเก่ียวของกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงและโลจิสติกส 
(Transport and Logistics Network Optimization) 

รายท่ี ๔ ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาว เพ่ือขยายการผลิต
และขยายการกระจายสินคาเ พ่ือรองรับ Order จากลูกคาที่ เ พ่ิมมากข้ึน 
อันจะเปนแหลงสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เงินสะพัดในทองถิ่นมากข้ึนนําความเจริญมาสูทองถิ่นอยางยั่งยืนอันเปน
ผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และทางบริษัทฯ ไดมีการชําระภาษีตาง ๆ
ใหกับภาครัฐ    

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากระยะเขตทางในพื้นที่ถาไมใชทางหลวงแผนดิน เขตทางจะไมถึง ๓๐ เมตร 
บริษัทสามารถประกอบกิจการเกี่ยวกับถานหิน คลังสินคาไดอยูแลว 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากเปนโรงงานท่ีอยู
ในบัญชีตามมาตรการคุมครองความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒ ยกคํารอง 
เนื่องจากเปนอาคารชุมนุมคน ตองการความปลอดภัยในการใชเสนทางคมนาคม 
ขอ ๓ ใหตามคํารองเฉพาะการลดระยะเขตทาง เปนระยะ ๑๕ เมตร ท้ังนี้ 
เพ่ือผอนปรน เน่ืองจากเขตทางในพ้ืนที่ของจังหวัดมีเขตทางไมถึง ๓๐ เมตร 
(ยกเวนทางหลวงแผนดินสายประธาน) ขอ ๔ ยกคํารอง สําหรับประเด็นคํารอง 
ที่ขอแกไขในบริเวณ ๕.๒ ทั้งหมด 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
คือ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ 
ในประเด็นที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน ดังนี้  

๑. ใหสามารถอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร ได 

๒. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูง ไมเกิน ๑๖ เมตร ได ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว 
มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ไวตามที่ 
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

เห็นควรใหตามคํารอง ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดย 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๑. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง 
ไมเกิน ๑๖ เมตรได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใช
บังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๒. ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) และโรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) ได 
เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๒ และ ๓ โดยใหคงขอกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารองบางสวน ในประเด็นที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยให
แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ โดยมี
เง่ือนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน ดังนี้ 

๑) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคาร 
อยูอาศัยรวม เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

๒) การประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญ หรืออาคารท่ีมีความสูง ไม เกิน ๑๖ เมตรได 
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุม
ขนาด และความสูง ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดั ง และคลั งสินค า  ส วนประเด็นที่  ๑ 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ ไว
ตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

  ๒. ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดในท่ีดินประเภทที่โลง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดย 

๑) ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูง ไมเกิน ๑๖ เมตรได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและ
ความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง 
และคลังสินคา 

๒) ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) และโรงงาน
ลําดับที่ ๔๓ (๒) ไดสวนประเด็นที่ ๒ และ ๓ ยกคํารอง โดยใหคง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๒๗ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
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 และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถ
ประกอบกิจการเก่ียวกับถานหินได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายเอกพล  ศิริประพฤทธิ์ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากผูรองมีโครงการเพ่ือดําเนินกิจการ 

การโรงงานเก่ียวกับถานหิน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากแผนงานโครงการยังไมชัดเจน โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ 
และที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๐ 
และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สี เขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒  
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เรื่องที่ ๒๘ ขอแกไขขอกําหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ บางสวน และท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ จํานวน 
๑๐ ประเด็น ดังนี้  

ที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๑๑ บางสวน 
๑. ขอเพ่ิมโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๓), ๕๐ (๔) 
๒. ขอแกไขการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารพักอาศัยรวม 

เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ขอแกจากระยะเดิม ๓๐ เมตร เปนไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
๓. ขอประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา  ขอแกจากระยะเดิม  
๓๐ เมตร เปนไมนอย ๑๕ เมตร หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสักในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๔. ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงจากระยะไมเกิน 
๑๒ เมตร ขอแกเปนความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร และขอเพ่ิมขอความ “เวนแตอาคาร 
และคลังสินคาที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร และคลังสินคาทั่วไป” 

ที่ดินบริเวณหมายเลข ๕.๒ 
๑. ขอเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) และ ๔๓ (๒) ลําดับที่ ๕๐ (๓) และ ๕๐ (๔) 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหินหรือลิกไนต 
ยกเวนแอสฟลติก 
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 ๒. ขอใหยกเลิกขอหามสถานีขนสงสินคา 
๓. คลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาฯ หรือถนนสาธารณะ 

ที่มีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกไขเปนเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสักในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๔. ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงจากระยะไมเกิน 
๑๕ เมตร และขอเพ่ิมขอความ “เวนแตอาคารและคลังสินคาที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร” 

๕. ขอแกไขที่ดินในบริเวณแนวขนานจากระยะเดิม ๒๐๐ เมตร เปน
แนวขนาน ๑๕ เมตร แมน้ําปาสัก ฝงเหนือ ฝงใต ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก ฯลฯ 

๖. ขอตัดขอความหรือยกเลิกขอความ “การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาฯ ทาเทียบเรือขนสงสินคาในการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงฯ” 

ผูรอง จํานวน ๗ ฉบับ ๗ ราย ไดแก บริษัท ไทยยุโรปฟด จํากัด และรายอ่ืน ๆ 
รวม ๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
รายที่ ๑ และ ๒ บริษัทฯ ผูรอง เปนผูประกอบธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง เพ่ือการสงออก และคลังสินคา ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา เพ่ือรองรับระบบการขนสง 
โลจิสติกส ตามนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงของพ้ืนที่ 
บริเวณสองฝงแมน้ําปาสัก ของอําเภอนครหลวง มีการประกอบกิจการโรงงาน 
คลังสินคา และทาเทียบเรือขนถายและขนสงสินคาจํานวนมาก 

รายที่ ๕ ผูรองประกอบกิจการที่เกี่ยวกับทาเทียบเรือและโกดังสินคา
การเกษตร ประเภทขาวสาร 

รายท่ี ๓, ๔ และ ๖ พ้ืนที่ของผูรองฯ ต้ังอยูในเขตอําเภอนครหลวง 
ซึ่งอําเภอนครหลวงไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่ ในดานภาคการขนสงสินคา 
และคลั งสิ นค า ตามแผนยุ ทธศาสตร ในระดับจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 
และในระดับประเทศการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร 
ของกระทรวงคมนาคม เมื่อพิจารณาลงมาระดับจังหวัดแผนยุทธศาสตรมีความ
เกี่ยวของกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การขนสงและโลจิสติกส (Transport and Logistics Network Optimization) 
ซึ่งมีกลยุทธหลัก ดังนี้ 

๑. พัฒนาโครงขายโลจิสติกส ในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายและ การเชื่อมตอไปสูตางประเทศโดยการพัฒนาระบบการขนสง
เชื่อมโยงหลายรูปแบบ ระบบการขนสงสนับสนุนทางหลวงพิเศษ รวมทั้งศูนย
รวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรภายในประเทศ 

๒. สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัด
พลังงาน เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ โดยใหรัฐ
เปนผูลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการเดินรถไฟ และใหเอกชนเขามามีบทบาทสําคัญ 
ในการจัดหาหัวรถจักร แครบรรทุกสินคา และดําเนินการใหบริการขนสงสินคา เปนตน 
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 ๓. พัฒนาเสนทางการคา สูการเชื่อมโยงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปลายป ๒๕๕๘ ที่มีจุดหมายใหกลุมอาเซียน รวมตัวกันเปนตลาด 
หรือฐานการผลิต และตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ผานทางทะเลอันดามัน 

รายท่ี ๗ บริษัทฯ ประกอบกิจการเก่ียวกับทาเทียบเรือและโรงงาน 
คัดขนาดเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหิน หรือลิกไนตที่แตงแลว และกองเก็บสต็อก
ถานหิน พ้ืนที่บริเวณที่ตั้งของบริษัทตองการพัฒนา เพ่ือพัฒนาการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต เปนการลดตนทุนดานการขนสง
และโลจิสติกส เพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันที่จะสอดคลองกับยุทธศาสตร 
ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนายุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสง
และโลจิสติกสของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเห็นไดจากโครงการศึกษา
สํารวจและออกแบบเขื่อนปองกันตลิ่งและการขุดลอกเพ่ือการเดินเรือในแมน้ําปาสัก 
การพัฒนาระบบการขนสงทางบก การกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๕ 
หมายเลข ๖ และการเชื่อมตอเสนทางอุดรรัถยา เชื่อมตอบางปะอิน – บางปะหัน 
จึงทําใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง 
ที่สมบูรณที่สุด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เพราะบริษัทผูรองทั้ง ๗ ราย ประกอบกิจการอยูแลว 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากเปนโรงงาน 

ที่อยูในบัญชี ตามมาตรการคุมครองความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒ ยกคํารอง 
เนื่องจากเปนอาคารชุมนุมคน ตองการความปลอดภัยในการใชเสนทางคมนาคม 
ขอ ๓ ใหตามคํารอง เฉพาะการลดระยะเขตทางเปน ๑๕ เมตร เทานั้น เพ่ือเปน
การผอนปรน เนื่องจากเขตทางพ้ืนที่ของจังหวัดมีเขตทางไมถึง ๓๐ เมตร (ยกเวน 
ทางหลวงแผนดิน สายประธาน) ขอ ๔ ยกคํารอง สําหรับประเด็นคํารองที่ขอแกไข 
ในบริเวณ ๕.๒ ยกคํารองทั้งหมด    

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ในประเด็นที่ 
๒, ๓ และ ๔ โดยมีเง่ือนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้ 

๑. ใหสามารถอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร ได (จากระยะเดิม ๓๐ เมตร) 

๒. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญหรืออาคารที่มีความสูง ไมเกิน ๑๖ เมตรได เฉพาะอาคารท่ีอยูอาศัย 
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
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 เห็นควรใหตามคํารองบางสวน ในท่ีดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดย 

๑. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูง ไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๒. ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) และโรงงานลําดับที่ 
๔๓ (๒) ได 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารองบางสวน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ในประเด็นที่ ๒, ๓, และ ๔ 
โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน ดังนี้ 

๑) ใหสามารถดําเนินการอาคารอยูอาศัยประเภทอาคารชุด 
หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะ 
ไมนอยกวา 15 เมตร ได (จากระยะเดิม 30 เมตร) 

๒) ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารที่ มีความสูง ไมเกิน 
๑๖ เมตร ได ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้
การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใช
บั งคับอาคารประ เภทไซโล  โกดั ง  และคลั งสิ นค า 
สวนประเด็นที่ ๑ ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ   
๒. ใหตามคํารองบางสวน ในท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ โดยมีเงื่อนไข คือ 

๑) ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูง ไมเกิน ๑๖ เมตรได ทั้งนี้ การควบคุม
ขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดังและคลังสินคา 

๒) ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) 
และโรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) ได 
สวนประเด็นที่ ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ยกคํารอง โดยใหคง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
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   และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  

เรื่องที่ ๒๙ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ บางสวน และที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ บางสวน ใหสามารถใชประโยชนเพื่อกิจการคลังสินคาได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท นิมฟสุวรรณคลังปุย จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท นิมฟสุวรรณคลังปุย จํากัด 

ประกอบกิจการเก่ียวกับคลังสินคาและมีแผนการขยายคลังสินคาเพ่ิม เนื่องจาก
คลังสินคาเดิมมีไมเพียงพอตอการใชงานอาคารที่กอสรางความสูง ไมเกิน ๑๒ เมตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ และที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เน่ืองจากกิจการตามคํารอง ผูรองสามารถ
ดําเนินการและสามารถขยายกิจการตามความประสงคไดตามเง่ือนไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน โดยกิจการที่ดําเนินการมากอนกฎหมายผังเมืองใชบังคับ 
แมขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองจะหามดําเนินการก็ยังสามารถดําเนินการตอไปได 
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ 
และที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่  ๓๐ ขอแกไขขอกําหนดในพ้ืนที่บ ริ เวณหมายเลข ๓.๑๒  
และบริเวณหมายเลข ๕.๓ สามารถจัดสรรเปนทาวเฮาสหรือบานแถว พ้ืนที่ไมต่ํากวา 
๑๖ ตารางวา    

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายชัยวัฒน  กิตติเรืองทอง 

 



- 447 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันผูรองประกอบกิจการบานจัดสรร
เพ่ือการอยูอาศัยในพ้ืนที่บริ เวณนี้  สวนใหญประชาชนเปนผูมีรายไดนอย 
เนื่องจากมีอาชีพหลัก คือ การทําเกษตรกรรม ดังนั้น หากแผนผังและขอกําหนด
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําหนดใหสามารถจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู 
พักอาศัยไดเพียงประเภทเดียว คือ บานเดี่ยวที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตร 
ขึ้นไปน้ัน ในการดําเนินการดังกลาวจะทําใหบานที่ถูกจัดสรรมีราคาสูงมากจนทําให
ประชาชนในเขตนี้ไมสามารถซื้อและเปนเจาของไดเลย ประกอบกับขณะนี้ที่ดินผืนนี้
ยังไดมีการลงทุนไปแลวหลายสวนดวยกัน เชน การออกแบบโครงการและจัดทํา
เอกสารเพ่ือขออนุมัติจัดสรร การถมดิน ทําเขื่อน ทําร้ัว การขยายเขตนํ้าประปา
และไฟฟาเพ่ือรองรับชุมชนในอนาคต  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ และที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ 
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ มีคุณคาควรรักษาไวโดยผังเมืองรวมกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินเปนยานชุมชนท่ีอยูอาศัยและยานพาณิชยกรรมไวรองรับ 
การขยายตัวของชุมชน ในอนาคตอยางเพียงพอและเหมาะสมแลวในหลักการผังเมือง 
ไมสนับสนุนใหมีการพัฒนาพ้ืนที่ เนื่องจากบริเวณที่กําหนดไวเพ่ือเปนแนวรับน้ําหลาก 
(Flood Way) โดยกิจการท่ีดําเนินการมากอนกฎหมายกระทรวงผังเมืองใชบังคับ 
แมขอกําหนดกฎกระทรวงผังเมืองจะหามดําเนินการก็ยังสามารถดําเนินการตอไปได 
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ 
และที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ 
ไว ตามที่ ร า ง ผั ง เ มื อ งรวมจั งห วัดกํ าหนด  ตามม ติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเ มือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่ ๓๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ และที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๓ จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
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 ๑. ขอใหมีการเปดพ้ืนที่ใหมีการปลูกสรางโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บ
สินคาท่ีไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

๒. ขอใหมีการเปดพ้ืนที่สําหรับใหบริการสถานีบริการน้ํามันและกาซ 
๓. ขอใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได ในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน 

๑๒ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญของเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ

เปนชนบทและเกษตรกรรม จึงไมสามารถจัดเก็บภาษีมาพัฒนาทองถิ่นได 
การมีอุตสาหกรรมโรงงานและคลังสินคาที่ไมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจะสราง
รายไดใหแกทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนที่ขอเปดพ้ืนที่ใหมีสถานีบริการนํ้ามันและกาซ
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่เกิดความสะดวกในการใชบริการ  เพราะที่มีอยูมี
ระยะหางไกลจากเขตพ้ืนที่เทศบาลประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และการขอใหแกไขความสูง
เพราะเทศบาลตําบลตลาดเกรียบ มีระบบประปาหมูบาน หอกระจายขาว ระบบ
เสาสัญณาณที่มีความสูงเกินกวา ๙ เมตร ในการกําหนดความสูงอาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๙ เมตร ทําใหสิ่งปลูกสรางในวัดไดรับผลกระทบเพราะมีความสูงเกิน  

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๒ และที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๓ 
และท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓  
ไวตามที่ ร างผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุ 
กรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องท่ี ๓๒ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘  และประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๓ ดังนี้  

๑. ขอใหสามารถดําเนินกิจการ โดยขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณ ๓.๑๘ โดยขอใชขอกําหนดบริเวณ ๓.๑๔ และ ๓.๑๖ แทน  
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 ๒. กรณีถาบริเวณหมายเลข ๕.๓ ท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) เปลี่ยนเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ไดขอใหสามารถดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

 ๑) โรงแรมประเภท ๓ ประเภท ๔ ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 ๒) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 ๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
 ๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
  ๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ 
 ๖) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพักหรืออาคารพักอาศัยรวม 
 ๗) สถานีขนสงสินคา 
 ๘) คลังสินคา 
 ๙) สวนสนุก 
 ๑๐) สนามกอลฟ 
ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก บริษัท วัฒนพัฒนเทรดด้ิง จํากัด 

และผูรองอ่ืน รวม ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด จะดําเนินการ

พัฒนาที่ดินของบริษัทฯ ในรูปแบบใหมภายใตแนวคิด Bangsai Agro Eco Valley 
เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรูและสงเสริมอาชีพเกษตรที่ครบวงจรสรางศูนยกลาง
ตลาดสินคาเกษตรในรูปแบบชุมชนธุรกิจเพ่ือสรางความเจริญ และสรางรายได
ใหกับพ้ืนที่และประเทศชาติ ตองการพัฒนาที่ดินใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนที่ 
โดยมีแผนงานในอนาคตท่ีจะดําเนินการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยแบบอาคารสูง 
คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการโรงแรม สนามกอลฟ และอ่ืน ๆ บริษัทฯ ไดยื่น
โครงการพัฒนาโครงการมาสเตอรแพลนดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตั้งแตป ๒๕๕๕ และมีการปรับแผน 
ในป ๒๕๕๗ ขณะน้ีอยูระหวางรอการอนุมัติ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดยื่นขอรับ 
การสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใต
ประเภทกิจการอุตสาหกรรมบริการ เมื่อป ๒๕๕๗ เพ่ือขอยื่นขอเปนนิคม
อุตสาหกรรมบริการ ตามหลักเกณฑใหมของการนิคมแหงประเทศไทย เน่ืองจากผูรอง
ทั้งสองราย จะดําเนินการพัฒนาที่ดินของบริษัทฯ ในรูปแบบใหมภายใตแนวคิด
Bangsai Agro Eco Valley เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรูและสงเสริมอาชีพเกษตร
พรอมทั้งสรางศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรในรูปแบบชุมชนธุรกิจ เพ่ือสรางความเจริญ
และสรางรายไดใหกับพ้ืนที่และประเทศชาติ และตองการพัฒนาที่ดินใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่  โดยมีแผนงานในอนาคตที่จะดําเนินการพัฒนาเปนที่อยูอาศัย 
แบบอาคารสูง คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการโรงแรม สนามกอลฟและอ่ืน ๆ บริษัทฯ
ไดยื่นโครงการพัฒนาโครงการมาสเตอรแพลนดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ต้ังแตป ๒๕๕๕ และมีการปรับแผน 
ในป ๒๕๕๗ ขณะน้ีอยูระหวางรอการอนุมัติฯ 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเปนการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และที่ดิน
ประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เน่ืองจากผูรองยังไมมี
แผนงานโครงการท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ กําหนดไวเพ่ือเปนแนวรับน้ําหลาก (Flood Way) 
จากแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํานอย โดยผังเมืองรวมไดกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินเปนยานชุมชน ที่อยูอาศัยและยานพาณิชยกรรมไวรองรับการขยายตัว 
ของชุมชนในอนาคตอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว โดยในหลักการผังเมือง 
ไมสนับสนุนใหมีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณที่กําหนดไวเพ่ือเปนแนวรับน้ําหลาก 
(Flood Way) ซ่ึงกิจการที่ดําเนินการมากอนกฎหมายผังเมืองใชบังคับแมขอกําหนด
กฎกระทรวงผังเมืองจะหามดําเนินการ  ก็ยังสามารถดําเนินการตอไปได 
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ตามขอมูลที่เสนอ ผูรองมีแผนงานโครงการท่ีชัดเจนที่จะดําเนินการ 

ซึ่งไดมีการลงทุนไปบางสวนแลว โดยไดมีการจางที่ปรึกษาเพ่ือวางแผน ออกแบบ 
รวมทั้งในเร่ืองของการปองกันน้ําทวม และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ถาหากหาม
ไมใหดําเนินการก็อาจจะเกิดความเสียหายได เพราะไดมีการลงทุนไปแลว 
เนื่องจากเปนผูประกอบการรายใหญ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใหผูรองสามารถ
ดําเนินกิจการบางประเภทท่ีไมมีผลกระทบกับพ้ืนที่มากนัก เชน โรงแรม การจัดสรร
ที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย สวนสนุก และสนามกอลฟ แตควรหามในเร่ืองของอาคารสูง 
และอาคารขนาดใหญ เพ่ือไมใหเปนปญหาและอุปสรรคตอระบบการระบายนํ้าได 

2. เนื่องจากพ้ืนที่ที่รองขอเปนพ้ืนที่มีขนาดกวางใหญ ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร 
ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมาตรการปองกันน้ําทวม และไมควร 
จะมีสิ่งปลูกสรางไปกีดขวางทางน้ําในบริเวณแนวทางน้ําไหล รวมท้ังประชาชน 
ผูที่จะมาซ้ือโครงการดังกลาว ก็ควรจะไดรับทราบวาบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนที่ 
น้ําไหลเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

มติที่ประชุม ๑. ยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๘ ไวตามรางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด  
๒. ยกคํารองประเด็นที่ ๒ โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่โลง เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ 
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 สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ ไวตามราง 
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด แตใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ใหสามารถดําเนินการ
สรางโรงแรมประเภท ๓ ประเภท ๔ ตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย เฉพาะการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยประเภทบานแฝด บานเดี่ยว ที่มีพื้นที่ที่ดิน
ตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป สวนสนุก และสนามกอลฟได 
เฉพาะในพ้ืนที่ของผูรองที่มีกรรมสิทธ์ิที่ดินและไดยื่นคํารองมา 
โดยมีเง่ือนไขในการดําเนินการกอสรางจะตองไมกีดขวาง 
ทางน้ําไหล รวมทั้ง จะตองมีมาตรการและแนวทางการปองกันน้ํา
ทวม นอกนั้น ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดขอหามไว 
ตามรางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากําหนด 

เรื่องที่ ๓๓ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ 
จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอยกเลิกควบคุมความสูง ในท่ีดินบริเวณหมายเลข ๓.๑๘ จากเดิม
หามสรางอาคารสูงเกิน ๙ เมตร 

๒. ยกเลิกขอหามการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ในที่ดินบริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ดังนี้ 

(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๗) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
(๑๐) สวนสนุกหรือสวนสัตว 
(๑๔) สนามกอลฟ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท เจาพระยาริเวอร พรอพเพอรตี้ จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท เจาพระยาริเวอร พรอพเพอรตี้ จํากัด 

มีผูถือหุนสวนรายใหญเปนกลุมเดียวกับบริษัทการทองเท่ียวของประเทศ และมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล – หัวหิน 
รีสอรท สวนน้ําวานา นาวา หัวหิน โครงการคอนโดมิเนียม Park ๒๔ ฯลฯ บริษัทฯ 
มั่นใจวาจะพัฒนาโครงการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหประสบความสําเร็จ  
เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ ประการ  

๑. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว   
๒. พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  
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 ๓. พัฒนาภาคการผลิต การคา และบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้ง 
ยังตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล ขอ ๖ ดานการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ที่ดินโครงการของบริษัทฯ ตั้งอยูระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดปทุมธานี โดยมีคลองเชียงรากนอยกั้นอยู โดยมีพ้ืนที่ ๑๐๐ ไร 
และ ๓๐๐ ไร ตามลําดับ อยูในโครงการเดียวกัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากเพ่ือเปนการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 

คํารองฯ มีความเห็นสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ไว
ตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ บริเวณพ้ืนที่
และกิจกรรมท่ีรองขอแกไขนั้น จะมีลักษณะเหมือนกันและอยูในพ้ืนที่เดียวกัน 
กับคํารองที่ ๓๒ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดพิจารณาใหสามารถดําเนินการได  
ในกิจกรรม ๔ ประเภท ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ไมมีผลกระทบกับพ้ืนที่มากนัก รวมท้ัง
การดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ที่ขอมายังตองผานกระบวนการพิจารณา 
จากหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบดวย ดังนั้น จึงเห็นควรใหสามารถดําเนินการได
โดยมีเง่ือนไขเชนเดียวกับคํารองที่ ๓๒  

มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๘ ใหสามารถดําเนินการโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
สวนสนุก หรือสวนสัตว สนามกอลฟ และใหยกเลิกการควบคุม
ความสูง เฉพาะในพื้นที่ของผู รองที่ มี กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
และไดยื่นคํารองมา โดยมีเงื่อนไขในการดําเนินการกอสราง
จะตองไมกีดขวางทางน้ําไหล รวมทั้งจะตองมีมาตรการ 
และแนวทางการปองกันน้ําทวม  

เรื่องที่ ๓๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ ดังนี้ 

๑. ขอเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) โรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) โรงงานเก็บ
รักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

๒. ขอใหยกเลิกขอกําหนดสถานีขนสงสินคาหรือเวนแตที่ริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาในระยะ ๓ กิโลเมตร 

๓. คลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ํา
ลพบุรี แมน้ํานอย หรือถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกไข 
เปนระยะเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 
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 ๔. ขอใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๙ 
เมตร เปน ขอแกไขระยะความสูงอาคารเปนความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร 

ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ ดังนี้ 

๑) ขอเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) โรงงานลําดับที่ ๔๓ (๒) 
๒) ขอยกเลิกขอกําหนดสถานีขนสงสินคาหรือเวนแตที่ตั้งริมฝงแมน้ํา

เจาพระยาในระยะ ๓ กิโลเมตร 
๓) คลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 

แมน้ํานอย หรือถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกไขเปน
ระยะเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร     

๔) ขอใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงจากเดิม
ไมเกิน ๑๒ เมตร แกไขเปนไมเกิน ๑๕ เมตร 

๕) ขอยกเลิกการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง โดยขอตัดขอความในวรรคสาม 
ที่กําหนดไว ดังนี้ “การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 
แมน้ํานอย คลองเจาเจ็ด – บางยี่หน (คลองบางซาย) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง 
ตามธรรมชาติของแมน้ําไมนอยกวา ๑๒  เมตร ระยะท่ี ๑๒ เมตร ถึงระยะที่ ๕๐ เมตร 
ตามแนวขนานริมฝงตามธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยาแมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี 
แมน้ํานอยคลองเจาเจ็ด - บางย่ีหน (คลองบางซาย) ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัยสูงไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนที่ใชสอยรวมกันในหลังเดียวกันไมเกิน 
๑๕๐ ตารางเมตร มีระยะหางจากอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร และมีระยะหาง 
จากที่ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคม
ทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค การตอเรือ ซอมเรือ ทาเทียบเรือขนสงสินคา”  

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ที พี เค บางไทร จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท ที พี เค บางไทร จํากัด ตั้งอยูใน

พ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ พ้ืนที่ในบริเวณนี้สวนใหญเปนการเก็บสินคาการเกษตร 
ซึ่งจะตองเก็บตามฤดูกาล จึงตองอาศัยเคร่ืองมือแบบลําเลียงสินคาเกษตร 
และคลังสินคา โดยสวนมากไดมีสินคาปุยเคมีนําเขาผานกระบวนการบรรจุปุยเคมี
เพ่ือจัดเก็บและจําหนายตอใหเกษตรกร หากไมพิจารณาเร่ืองโรงงานเก็บรักษา 
หรือแบงบรรจุปุยเคมีก็จะดําเนินการไมได และเปนพ้ืนที่รองรับสินคาภาคการเกษตร
ในพ้ืนที่เพ่ือเปนการสงเสริมดานราคาและรองรับภาคคลังสินคาใหสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เนนดานอุตสาหกรรมสะอาดและเปน
อุตสาหกรรมที่ถือเปนภาคการเกษตรท่ีใชเทคโนโลยีสะอาดและอุตสาหกรรม
ครัวเรือน เน่ืองจากเสนทางถนนสาธารณะที่ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๘ หมายเลข ๕.๓ 
มีขนาดเขตทางไมถึง ๓๐ เมตร เปนสวนใหญ จึงขอปรับแกระยะเขตทางใหสอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริงของพ้ืนที่ เน่ืองจากในพ้ืนที่มีขอจํากัดดานที่ดินเพ่ือการลงทุนที่มี
ขีดการขยายตัวไดนอยมากอยูแลว จึงมีความจําเปนตองขยายตัวในแนวตั้ง โดยขอเพ่ิม
ระยะความสูงอาคารเปนสูงไมเกิน ๑๕ เมตร จึงจะทําใหการพัฒนาพ้ืนที่เปนไปอยาง
กระชับ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการเก่ียวกับโกดังและคลังสินคาอยูแลว  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ และที่ดินประเภท
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๑๘ 
และท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เรื่องที่ ๓๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ และที่ดินประเภทท่ีโล ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอใหประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 
๒. สามารถสรางอาคารท่ีมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร ได 
๓. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สี เขียวออน) บริ เวณหมายเลข ๕.๒ 
ใหสามารถประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ ๕๓ (๑) (๔) ได 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท พรอสแพคอุตสาหกรรม จํากัด  
และนายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. บริษัท พรอสแพคอุตสาหกรรม จํากัด เปนบริษัทฯ ที่ทําโรงงาน

อุตสาหกรรมเก่ียวกับพลาสติก การขึ้นรูปฉีดพลาสติก โรงงานมีแผนการขยาย 
การผลิตเพ่ือรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้น และขยายคลังสินคาสําหรับ
การจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบเพ่ือรองรับกําลังการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น และทางโรงงาน
ไดมีการจายภาษีเพ่ือคืนกําไรสําหรับพัฒนาทองถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ดินที่ผูรองฯ 
ไดเตรียมไวในการขยายการประกอบกิจการโรงงานและคลังสินคาของบริษัท 
พรอสแพคอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบโรงงานข้ึนรูปพลาสติกประเภทชิ้นสวน
รถยนตและฝาน้ําดื่มมีแผนการขยายการผลิตเพ่ือรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่มี  
เพ่ิมมากขึ้นคลังสินคาที่มีอยูไมเพียงพอ จําเปนตองจัดสรางคลังสินคาเพ่ิมสําหรับ
การจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ 

 



- 455 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เพราะบริษัทฯ ประกอบกิจการอยูเดิม ที่ดินทั้งหมด บริษัทฯ และหุนสวนเตรียม
ไวสําหรับการขยายกิจการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และ ๒ 
เนื่องจากไมมีขอมูลที่ชัดเจนในการพิจารณา และเห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๓ 
เนื่องจากประกอบกิจการอยูแลว ไดรับการคุมครอง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติ ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. เห็นควรใหตามคํารองบางสวน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได เฉพาะอาคาร 
ทีอ่ยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ท้ังนี้ การควบคุมขนาดและความสูง
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๒. เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๓ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ในสวน 
ที่เก่ียวของกับประเด็นที่ ๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจาก 

๑) โรงงานลําดับที่ ๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
จากพลาสติกอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง โดยลําดับที่ ๕๓ (๑) การทําเครื่องมือ
เครื่องใช เคร่ืองเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 
และลําดับที่ ๕๓ (๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุง หรือกระสอบเปนโรงงานที่อาจมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

๒) กิจการที่ดําเนินการมากอนกฎหมายผังเมืองใชบังคับ แมขอกําหนด
กฎกระทรวงผังเมืองจะหามดําเนินการก็ยังสามารถดําเนินการตอไปได ตามมาตรา 
๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  

๓. เห็นควรใหตามคํารองบางสวน ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ไมเกิน ๑๖ เมตร ได 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภท
ไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๔. เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๓ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารองโดยมีเง่ือนไข ในประเด็นที่ ๑ และ ๒ โดยให

แกไขขอกําหนดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ใหสามารถดําเนินการหรือ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
หรืออาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ไดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้  การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริ เวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง 
และคลังสินคา และยกคํารองประเด็นที่ ๓ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
๒. ใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๑ และ ๒ โดยใหแกไข
ขอกําหนดในที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ โดยมีเงื่อนไขใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้การควบคุม
ขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว มิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา และยกคํารอง ประเด็นที่ ๓ 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  

เรื่องที่ ๓๖ ขอใหสามารถประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญไดในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๓.๖ และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท พิชัยแสงตะวัน จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท พิชัยแสงตะวัน จํากัด ได
ดําเนินการอาคารคลังสินคาเก็บพืชผลทางการเกษตร เริ่มดําเนินการตั้งแตป ๒๕๓๘ 
จนถึงปจจุบันไดขยายทําการเตรียมกอสรางอาคารคลังสินคาเพ่ือตอบสนองให  
คูคาทําธุรกิจไดอยางตอเนื่อง อีกทั้ง โรงงานไดวางแผนทําโรงอบขาว/ขาวโพด/
มันสําปะหลังเพ่ือใหสามารถปรับปรุงคุณภาพสินคาในชวงฤดูฝน อาคารท่ีกอสราง
ความสูงอกไกเสากลางตองมีความสูงขั้นต่ํา ๒๒ เมตร สวนชายคาไมเกิน ๑๒ เมตร 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับคลังสินคาเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
ตองการอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากไมมีขอมูล 
ที่ชัดเจนในการพิจารณา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารอง 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 
ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
หรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได เฉพาะอาคารท่ีอยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง ในบริเวณดังกลาวมิใหใช
บังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิ งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาด 
และความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกด ัง 
และคลังสินคา เนื ่องจากผู ร องมีแผนงานโครงการที่ช ัดเจนเปนรูปธรรม 
โดยโรงงานของผูรองเปนโรงงานที่เกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรรม ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) มีการต้ังถิ่นฐานเบาบาง เหมาะสมในการดําเนินกิจการ
ตามคํารองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการขยายโรงงานอุตสาหกรรมตามคํารองมีความจําเปน 
ที่ตองดําเนินการในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 

มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 
โดยมีเงื่อนไขใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูง
ไมเกิน ๑๖ เมตร ได ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว 
มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
๒. ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดในที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดยมีเงื่อนไขใหสามารถดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน 
๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เรื่องที่ ๓๗ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) บริ เวณหมายเลข ๓.๖ และที่ดินประเภทท่ี โล ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ จํานวน ๘ ประเด็น ดังนี้ 

๑) เพ่ิมเติมประเภทบัญชีโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม เขาดวยกันหรือผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขากับวัสดุอ่ืน
เฉพาะแอสฟลทติกคอนกรีต ยางมะตอยนํ้า 
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 ๒) ขอใหยกเลิกขอกําหนดเดิม (๒) คลังน้ํามัน สถานท่ีเก็บรักษานํ้ามัน  
ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนาย 

๓) ขอใหยกเลิกขอกําหนดเดิม (๑๑) สถานีขนสงสินคา 
๔) ขอแกไขขอกําหนดเดิม (๑๒) คลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ํา

เจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย หรือถนนสาธารณะที่มีเขตทาง 
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกเปนระยะเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

๕) ขอแกไขขอกําหนดเดิม (๔) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 
๓๐ เมตร ขอแกเปนระยะเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

๖) ขอแกไขขอกําหนดเดิม (๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการได 
ในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร ขอแกไขเปนความสูงไมเกิน ๒๐ เมตร  
และเพ่ิมขอความ “เวนแตอาคารและคลังสินคา” 

๗) ขอแกไขขอกําหนดเดิม (๒) การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินคาใหมีระยะหางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพ
ธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย คลองเจาเจ็ด - 
บางยี่หน (คลองบางซาย) ไมนอยกวา ๒๕ เมตร ขอแกไขเปนระยะไมนอยกวา 
๑๕ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
การตอเรือ ซอมเรือ ทาเทียบเรือขนสงสินคา 

๘) ขอแกไขขอกําหนดที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ จากที่ดินภายในบริเวณ
แนวขนาน ๒๐๐ เมตร กับแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ ฝงใต ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก 
เวนแตที่ดินประเภทชุมชนบริเวณหมายเลข ๑.๓ หมายเลข ๑.๕ หมายเลข ๑.๘ 
และหมายเลข ๑.๑๓ เปนที่ดินในบริเวณแนวขนาน ๑๕ เมตร กับแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ฝงใต ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก เวนแตที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณ
หมายเลข ๑.๓ หมายเลข ๑.๕ หมายเลข ๑.๘ และหมายเลข ๑.๑๓ 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการสรางถังเก็บน้ํามัน

เพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนสถานีเก็บสํารองนํ้ามันตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ  
ความมั่นคงทางพลังงาน เปนศูนยกลางการขนถายสินคาทางน้ํา ลดความแออัด
บนทองถนนตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
กระทรวงคมนาคม บริษัทฯ มีแผนสรางโรงงานยางมะตอยน้ํา เนื่องจากคุณสมบัติ 
ของยางมะตอยนํ้าชวยในการยึดติดระหวางพ้ืนผิวถนนกับยางมะตอยใหมีความคงทน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน ลดระยะเวลาการซอมแซมบํารุงรักษา อีกทั้งประหยัด
งบประมาณใหกับภาครัฐ 
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 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

โดยใหขอ ๑ - ๗ เพราะปจจุบันบริษัทผูรองประกอบกิจการเก่ียวกับคลังน้ํามัน
และทาเทียบเรือ สําหรับการขนถายสินคาเกษตรและสินคาทั่วไป ขอ ๘ ยกคํารอง 
เนื่องจากเปนการขอเปลี่ยนระยะแนวขนานริมฝงแมน้ําซึ่งเปนนโยบายของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการปองกันบรรเทาปญหาน้ําทวม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารองขอ ๑ เนื่องจากอยูในบัญชี
โรงงานตามมาตรการคุมครองความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ 
ยกคํารอง เน่ืองจากผูรองสามารถดําเนินการกิจการไดอยูแลว ขอ ๕ ถึง ขอ ๗ 
ยกคํารอง เน่ืองจากอยูในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงน้ําทวมสูง และขอ ๘ ยกคํารอง 
ตามความเห็นคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดฯ 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
เนื่องจากในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 
ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
หรืออาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได เฉพาะอาคารท่ีอยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใช
บังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗ และ ๘ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖  
ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

เห็นควรใหตามคํารองบางสวน ในที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สี เขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ไมเกิน 
๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับ
อาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗ และ ๘ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดิน ดังนี้ 

๑. ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด เนื่องจากเจตนารมณและวัตถุประสงคในการกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมและเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม การอยูอาศั ย สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

๒. โรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต ยกเวนแอสฟลทติก เปนโรงงาน ๑๒ ประเภท 
ที่มีความเส่ียง ตามมาตรการคุมครองความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  
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 ๓. กิจการที่ดําเนินการมากอนกฎหมายผังเมืองใชบังคับแมขอกําหนด
กฎกระทรวงผังเมืองจะหามดําเนินการ ก็ยังสามารถดําเนินการตอไปได ตามมาตรา 
๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารองโดยมีเงื่อนไข ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ ใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคาร
ขนาดใหญหรืออาคารที่ มีความสูงไม เกิน  ๑๖ เมตร 
ไดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุม
ขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา และยกคํารอง ประเด็นที่ 
๑, ๒, ๓, ๔, ๗ และ ๘ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณ 
หมายเลข ๓.๖ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
๒. ใหตามคํารอง ในท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ โดยมีเงื่อนไขใหสามารถดําเนินการหรือประกอบ
กิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง ไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ 
การควบคุมขนาดและความสูง ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับ
อาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา และยกคํารอง
ประเด็นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗ และ ๘ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  

เรื่องที่ ๓๘ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ และที่ดินประเภทที่ โล ง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๓ จํานวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑) ขอแกไขโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมถานหิน หรือลิกไนต ยกเวนแอสฟลทติกคอนกรีต 

๒) ขอแกไขการอยูอาศัยประเภทอาคารสูง หอพักหรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา จากระยะเดิม ๓๐ เมตร 
เปนไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

๓) ขอแกไขการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกไขเปน 
เขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสัก ในระยะ ๒ กิโลเมตร 
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 ๔) ใหเปนการประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร 
ขอแกเปนความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร และเพ่ิมขอความ "เวนแตอาคารคลังสินคา 
ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรและคลังสินคาทั่วไป" หรือขอยกเวนขอกําหนดความสูงอาคาร 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท อยุธยาเทอรมินอล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินของบริษัทฯ ตั้งอยูในบริเวณที่ตอง 

การพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิตสนับสนุน 
การขนสงวัตถุดิบนําเขาและสินคาสงออกใหกับอุตสาหกรรมตาง ๆ ในภาคกลาง 
ของประเทศไทยเพ่ือใหมีตนทุนคาขนสงและโลจิสติกสที่สามารถแขงขันได  
ในตลาดโลกและทําใหเศรษฐกิจ ในภูมิภาคนี้และชุมชนในบริเวณรอบ ๆ พ้ืนที่ 
มีความมั่งคั่งอยางยั่งยืนและเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดินนี้ที่มีระบบดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
อยางปลอดภัย ใหกับชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการเก่ียวกับถานหินอยูแลว มีโกดังและคลังสินคา 
ทาเทียบเรือขนถายสินคา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่ที่มี 
ความเส่ียงนํ้าทวมสูง 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
โดยมีเง่ือนไข เฉพาะประเด็นที่ ๒, ๓ และ ๔ ใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ ดังนี้  

๑. ใหสามารถอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร ได (จากระยะเดิม ๓๐ เมตร) 

๒. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ีมีความสูง ไมเกิน ๑๖ เมตร ได เฉพาะอาคารที่อยู
ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 

เห็นควรใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่โลง เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  
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 มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารอง เฉพาะประเด็นที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยมี
เงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ ดังนี้ 

๑) ใหสามารถดําเนินการอาคารอยูอาศัยประเภทอาคารชุด 
หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวมที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร ได (จากระยะเดิม 30 เมตร) 

๒) ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารท่ี มีความสู งไม เกิ น 
๑๖ เมตร ไดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ 
การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับ
อาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา และยกคํารอง 
ประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๖ 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
๒. ใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๔ โดยมีเงื่อนไข โดยใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ โดยมี เงื่ อนไขใหสามารถดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน 
๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
และยกคํารองประเด็นที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่ โลงเพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๓๙  
๑. ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณ ๓.๓ และ ๕.๒ ขอให

บริเวณดังกลาวสามารถประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญได  

๒. บริเวณหมายเลข ๕.๒ ขอแกไขใหลดระยะแนวขนาน ๒๐๐ เมตร  
ริมฝงแมน้ําฯ ลง เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ที่มากเกินไป 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท บางปะอิน ไซโล จํากัด 

 



- 463 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจเพ่ือรองรับ
ความตองการของลูกคาจะสรางโกดังสินคาใหสามารถรับสินคาใหไดจํานวนมากพอ 
โดยเฉพาะสินคาบางประเภทท่ีมีน้ําหนักเบา แตตองการเนื้อที่เก็บมาก จําเปนตองใช
พ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ เชน สินคามันสําปะหลัง กากถ่ัว เปนตน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง

ในประเด็นที่ ๑ เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับโกดังและคลังสินคา
เก็บผลผลิตทางการเกษตรกรรม 

เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ เนื่องจากขอลดแนวขนาน ๒๐๐ เมตร
ริมฝงแมน้ําเปนการแกไขสีและขัดกับนโยบายของกรมฯ ตามมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เน่ืองจากอยูในพ้ืนที่ 
ที่มีความเส่ียงน้ําทวมสูงและขอ ๒ การลดแนวขนาน ๒๐๐ เมตร ริมฝงแมน้ํา 
เปนการแกไขประเภทการใชประโยชนที่ดินและขัดกับนโยบายของกรมฯ  
ตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
เฉพาะประเด็นที่ ๑ โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ใหสามารถดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญหรืออาคารที่มีความสูง
ไมเกิน ๑๖ เมตร ไดเฉพาะอาคารท่ีอยูในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากริมแมน้ําปาสัก 
ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล 
โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามท่ีราง
ผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

เห็นควรใหตามคํารองบางสวน โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

มติที่ประชุม ๑. ใหตามคํารอง เฉพาะประเด็นที่ ๑ โดยมีเงื่อนไขใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ใหสามารถดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ
หรืออาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ไดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 จากริมแมน้ําปาสัก ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง 
และคลังสินคา และยกคํารอง ในประเด็นที่  ๒ โดยใหคง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด 
๒. ใหตามคํารอง โดยใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดยมีเงื่อนไขใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
ไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง
และคลังสินคา และยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒ โดยใหคง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 

เรื่องที่ ๔๐ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
จํานวน ๕ ประเด็นยอย ดังนี้ 

รายที่ ๑ 
๑. ขอประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 
๒. ขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดที่ใหประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูง

ไมเกิน ๑๒ เมตร เปนความสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมเกิน ๒๕ เมตร 
๓. ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารท่ีมีพ้ืนที่เกินกวา ๑,๐๐๐ 

ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตอ ๑ อาคาร 
รายที่ ๒ และ ๓ 
๔. ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูง จากระยะ 

ไมเกิน ๑๒ เมตร ขอแกเปนความสูง ไมเกิน ๒๓ เมตร 
๕. ขอดําเนินการหรือประกอบการกิจการไดในอาคารท่ีมีพ้ืนที่อาคาร 

ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขอแกเปนไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก บริษัท พาโนวา จํากัด และผูรองอ่ืน

รวม ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข รายที่ ๑ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนบอขยะ 

สงกล่ินเหม็นและไมถูกสุขลักษณะ ไมไดเปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมอยางแทจริง 
ดวยเหตุนี้เทศบาลตําบลนครหลวง จึงเชิญภาคเอกชนเขามาบริหารจัดการกําจัดขยะ
ในพ้ืนที่ดังกลาว เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาขยะในพ้ืนที่ไดอยางเปนระบบและย่ังยืน
อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
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 รายที่ ๒, ๓ เนื่องจากเปนโครงการความรวมมือขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ทั้ง ๒ แหง เพ่ือดําเนินโครงการบริหารจัดการและกําจัดขยะปจจุบัน
สภาพที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาวเปนที่นาที่ใชในการฝงกลบและเทกองขยะ 
เทศบาลตําบลนครหลวงและองคการบริหารสวนตําบลใชในการท้ิงขยะรวมกัน 
ซึ่งมีสภาพเปนบอขยะฝงกลบมาเปนระยะเวลานานกวา ๒๐ ป สภาพปจจุบัน 
มีลักษณะที่เปนบอขยะที่สงกล่ินเหม็นสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกับชุมชนใกลเคียง
ทั้งนี้  ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนตอโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิต 
เปนพลังงานไฟฟาแลว ที่ประชุมประชาชนมีมติใหความเห็นดวยตอโครงการดังกลาว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

ทั้ง ๓ ราย เน่ืองจากเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนในพ้ืนที่
อําเภอนครหลวงและใกลเคียงสอดคลองกับนโยบายของจังหวัด 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๒, ๓ และ ๔ 
ใหสามารถดําเนินการไดเกินอาคารขนาดใหญไดแลว 

ขอ ๒ ใหตามคํารอง แตไมเกินระยะความสูงอาคาร ๒๓ เมตร เทากับระดับ
ความสูงของอาคารสูง 

ขอ ๓ ใหตามคํารอง กําหนดพ้ืนที่ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรตอ ๑ อาคาร 
ขอ ๔ และขอ ๕ ใหตามคํารอง เฉพาะรายความสูงไมเกิน ๒๓ เมตร 

และขนาดพ้ืนที่อาคาร ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 

ในประเด็นที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ดังนี้ ประเด็นที่ ๒ ใหตามคํารอง แตไมเกินระยะ
ความสูงอาคาร ๒๓ เมตร เทากับความสูงของอาคารสูง ประเด็นที่ ๓ ใหตามคํารอง
กําหนดพ้ืนที่ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตอ ๑ อาคาร ประเด็นที่ ๔ และ ๕  
ใหตามคํารองเฉพาะรายความสูงไมเกิน ๒๓ เมตร และขนาดพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เห็นควรยกคํารอง ในประเด็นที่ ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขยีว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ ๔.๑ เปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ตอการเกิดปญหาน้ําทวม 

มติที่ประชุม ใหตามคํารอง ในประเด็นที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ โดยมีเงื่อนไขใหแกไข
ข อกํ าหนดการใชประโยชนที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๔.๑ ดังนี้ ประเด็นที่ ๒ ใหตามคํารองแตไมเกินระยะ
ความสูงอาคาร ๒๓ เมตร เทากับความสูงของอาคารสูง ประเด็นที่ ๓ 
ใหตามคํารอง โดยกําหนดพื้นที่อาคารไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ตอ ๑ อาคาร  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ประเด็นที่ ๔ และ ๕ ใหตามคํารองเฉพาะราย ความสูง 
ไมเกิน ๒๓ เมตร และขนาดพ้ืนที่อาคารไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
และยกคํารอง ในประเด็นที่  ๑ โดยใหคงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๔๑ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข 
๔.๑ จํานวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอใหสามารถสรางโรงงานลําดับที่ ๖๔ (๑) โรงงานผลิตถังสแตนเลส 
และผลิตภัณฑสแตนเลส 

๒. ขอดําเนินการในอาคารที่มีพ้ืนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๒,๕๐๐ ตารางเมตร ได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท โลหะภัณฑ แสตนเลสเวอรค 
จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ เปนบริษัทผลิตถังสแตนเลส 
และผลิตภัณฑสแตนเลสใหกับทางบริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด 
(สาขาอยุธยา) ซ่ึงชิ้นงานบางสวนมีขนาดใหญยากแกการขนสง จึงจําเปนตอง
กอสรางโรงงานในพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งจะชวยใหไมตองขนสงในระยะไกลและทําให
เกิดผลกระทบทางการจราจร ในกรณีที่ตองขนสงถังขนาดใหญ โดยทางบริษัทฯ 
ไดมีการจางแรงงานสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเสียภาษี
ใหแกทองถิ่นและกรรมวิธีการผลิตถังสแตนเลสของบริษัทฯ ก็ไมกอใหเกิดผลเสีย 
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวอยูใกลนิคมสหรัตนนคร และเปนโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ไมอยูในมาตรการคุมครองความปลอดภัย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๔๒ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ จํานวน ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ขอเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๓) และโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต ยกเวน 
แอสฟลทติกคอนกรีต 

๒. ขอยกเลิกขอกําหนดที่หามคลังสินคาและสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน 
๓. ขอยกเลิกขอกําหนดที่หามการจัดสรรที่ดินประกอบอุตสาหกรรม 
๔. ขอยกเลิกขอกําหนดท่ีหามการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม

ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
๕. ขอยกเลิกขอกําหนดที่หามสถานีขนสงสินคา 
๖. ขอยกเลิกขอกําหนดท่ีหามคลังสินคา 
ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ภัทร - นครหลวง จํากัด 

และบริษัท เอจีอี เทอรมินอล จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากที่ดินของผูรองฯ ตั้งอยูในเขตอําเภอนครหลวง 

ซึ่งอําเภอนครหลวงไดถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่ในดานภาคการขนสงสินคาและคลังสินคา
และมีแผนยุทธศาสตรในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในระดับประเทศ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร ของกระทรวง
คมนาคม เม่ือพิจารณาลงมาระดับจังหวัดแผนยุทธศาสตรมีความเกี่ยวของกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงและโลจิสติกส 
(Transport and Logistics Network Optimization) ซึ่งมีกลยุทธหลัก ดังนี้  

๑) พัฒนาโครงขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ 
ทั้งเครือขายและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศโดยการพัฒนาระบบการขนสงเชื่อมโยง
หลายรูปแบบระบบการขนสงสนับสนุนทางหลวงพิเศษ รวมทั้งศูนยรวบรวม 
และกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรภายในประเทศ  

๒) สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพ่ือการประหยัด
พลังงานเพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ 
โดยใหรัฐเปนผูลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการเดินรถไฟและใหเอกชนเขามา 
มีบทบาทสําคัญในการจัดหาหัวรถจักร แครบรรทุกสินคาและดําเนินการใหบริการขนสง
สินคา เปนตน  

๓) พัฒนาเสนทางการคาสูการเชื่อมโยงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปลายป ๒๕๕๘ ที่มีจุดหมายเพ่ือใหกลุมอาเซียนรวมตัวกันเปนตลาด
หรือฐานการผลิต และตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป  ผานทางทะเลอันดามัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษ
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
และที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ บางสวนไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑ และที่ดินประเภทที่โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัด
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องท่ี ๔๓ ขอแกไขขอกําหนดท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือดําเนินการกิจการคลังสินคาได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท บี. เค. พลาสเตอร แอนด ยิปซั่ม 
คอรปอเรชั่น จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัท บี. เค. พลาสเตอร แอนด ยิปซั่ม 
คอรปอเรชั่น จํากัด ตั้ งอยูที่ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ ๖ ไร ๓ งาน ๖๔ ตารางวา บริษัทฯ ประกอบกิจการ 
เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑยิปซั่มและปูนพลาสเตอร โดยโรงงานไดจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และมีแผนการขยายการผลิตเพ่ือรองรับคําสั่งซื้อ
ของลูกคาที่ เ พ่ิมมากขึ้น และทางโรงงานไดมีการจายภาษีคืนกําไรสําหรับ 
การพัฒนาทองถิ่นมาโดยตลอด   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๔๔ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ จํานวน ๘ ประเด็น ดังนี้ 

รายที่ ๑  
๑. ขอใหเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๕๐ (๔) โรงงานตามประเภทและชนิด 

ที่กําหนดในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร 
ขอแกไขเปนใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 
๑๕ เมตร เวนแตอาคารคลังสินคาที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร และคลังสินคาท่ัวไป 
หรือขอยกเลิกขอกําหนดความสูงของอาคาร 

รายที่ ๒ 
๓. ขอเพ่ิมเติมโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) และ ๔๓ (๒) โรงงานลําดับที่ ๕๐ 

(๓) และ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 
ถานหิน หรือลิกไนต ยกเวนแอสฟลทติก 

๔. ขอแกไขการอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารพักอาศัยรวม 
เวนแตที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ขอแกจากระยะเดิม ๓๐ เมตร เปนไมนอยกวา 
๑๕ เมตร 

๕. ขอประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร ขอแกไขเปน 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสักในระยะ ๒ กิโลเมตร 

๖. ขอดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงจากระยะ 
ไมเกิน ๑๕ เมตร และขอเพ่ิมขอความ “เวนแตอาคารและคลังสินคาที่เกี่ยวกับ 
ภาคการเกษตร” 

รายที่ ๑ และ ๒ 
๗. ขอใหยกเลิกขอกําหนดหามสถานีขนสงสินคา 
๘. หามคลังสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก 

แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย หรือถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
ขอแกไขเปนเขตทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร หรือตั้งอยูหางจากริมแมน้ําปาสัก 
ในระยะ ๒ กิโลเมตร 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ทาเรือพูลสวัสดิ์ จํากัด 
และ บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอรยี่ จํากัด 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากรายที่ ๑ บริษัทฯ ต้ังอยูในบริเวณ 
ที่ตองการพัฒนาเสริมสรางเศรษฐกิจเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต สนับสนุน
การขนสงวัตถุดิบ นําเขาและสินคาสงออกใหกับอุตสาหกรรมตาง ๆ ในภาคกลาง 
ของประเทศเพ่ือใหมีตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส ที่สามารถแขงขันไดในตลาดโลก
และทําใหเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และชุมชนในบริเวณรอบ  ๆพ้ืนที่มีความมั่นคงอยางยั่งยืน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 รายที่ ๒ เนื่องจากการกําหนดขยายพ้ืนที่ประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมากขึ้นจะสงผลใหบริษัทฯ มีพ้ืนที่ในการประกอบ
กิจการและทําประโยชนลดลงและการจํากัดความสูงของอาคารปลูกสรางจะทํา
ใหบริษัทฯ เสียโอกาสในการขยายกิจการอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯ 
หมดโอกาสในการปลูกสรางอาคารสูงเกินกวา ๑๒ เมตร เพ่ือใหการกําหนด 
ผังเมืองสอดคลองกับสภาพกิจการจริง เพ่ือใหการใชที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากประกอบกิจการ
เกี่ยวกับถานหินและคลังสินคา โดยเปนพ้ืนที่แนวรองรับการผันน้ําตามมาตรการปองกัน
บรรเทาปญหาน้ําทวม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรใหตามคํารองบางสวน 
เนื่องจาก บริษัท ทาเรือพูลสวัสด์ิ จํากัด เฉพาะประเด็นที่ ๒ โดยมีเงื่อนไขใหแกไข
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา เห็นควรยกคํารอง 
ประเด็นที่ ๑, ๗ และ ๘ โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

เห็นควรใหตามคํารองบางสวน บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
เฉพาะประเด็นที่ ๑ และ ๖ โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนด การใชประโยชนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๒ ดังนี้ 

๑. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาวมิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

๒. ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียง
พืช เมล็ดพืชหรือผลผลิตจากพืช ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา และโรงงานลําดับที่ ๔๓ 
(๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุยหรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว ได 
มติที่ประชุม ใหตามคํารองบางสวน ดังนี้ 

- ราย บริษัท ทาเรือพูลสวัสด์ิ จํากัด ใหตามคํารองเฉพาะ
ประเด็นที่  ๒ โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบ
กิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาว 
มิใหใชบังคับอาคารประเภทไซโล โกดังและคลังสินคา 
และเห็นควรยกคํารอง ประเด็นที่ ๑, ๗ และ ๘ โดยใหคง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กําหนด 
- ราย บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอรยี่ จํากัด ใหตามคํารอง
เฉพาะประเด็นที่ ๓ และ ๖ โดยมีเงื่อนไขใหแกไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ 
ดังนี้ 
๑. ใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุม
ขนาดและความสูงในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับอาคาร
ประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 
๒. ใหสามารถดําเนินกิจการโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) การเก็บรักษา
หรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลผลิตจากพืช ในไซโล โกดัง 
หรือคลังสินคา และโรงงานลําดับท่ี ๔๓ (๒) การเก็บรักษา
หรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช 
หรือสัตว ได และยกคํารอง ประเด็นที่ ๔, ๕, ๗ และ ๘ 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่ โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 
บริเวณหมายเลข ๕.๒ ไวตามที่รางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

เรื่องที่ ๔๕ ขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข 
๕.๓ โดยขอใหบริเวณดังกลาวสามารถประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญได 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก บริษัท บางปะอินชัย จํากัด 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการจะขยายธุรกิจรองรับ

ความตองการของลูกคาโดยจะขยายทาเทียบเรือที่ ใชขนถายขนสงสินคา 
และจะสรางโกดังสําหรับพักสินคาเพ่ิมเติม เนื่องจากทําเลท่ีตั้งอยูใกลทางหลวง
หลายเสนเชื่อมโยงถึงกันและที่ดินติดแมน้ําเจาพระยาสามารถขนสงสินคาไดทั้ง
ทางบกและทางนํ้า กระจายสินคาไปไดในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ  

 



- 472 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มีแผนงานจะสรางโกดังสินคาเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถเก็บสินคาไดทุกประเภท 
ในปริมาณท่ีเหมาะสม จําเปนตองมีขนาดใหญพอสมควร (เกินกวา ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร) 
เพ่ือรองรับสินคาที่มีน้ําหนักเบาแตใชเนื้อที่มากและท่ีดินที่บริษัทจะใชขยาย
กิจการอยูในทําเลที่เหมาะสมสามารถขนสงสินคาไดทั้งทางบกและทางน้ํา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน 
คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณ
หมายเลข ๕.๓ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมจังหวัดกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๓ ไวตามที่รางผังเมืองรวม
จังหวัดกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา 
คํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องที่  ๔๖ ขอแกไขหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 
จํานวน ๘ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ที่ดินประเภทชุมชนทุกบริเวณ การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงแรม 
อาคารชุด อาคารอยูอาศัยรวมหรือหอพัก และไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
ใหมีระยะหางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยา 
แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี จากขอกําหนดเดิม กําหนดไวไมนอยกวา ๒๕ เมตร  
แกไขเปนไมนอยกวา ๑๕ เมตร 

๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๘ และ ๓.๑๗ 
(๑) เพ่ิมโรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่ ๒ (๕) ลําดับที่ ๔๓ (๒) ตามกฎหมาย

วาดวยโรงงานใหสามารถทําได 
(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมประเภท ๑ 

หรือโรงแรมประเภท ๒ 
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแต 

โรงมหรสพ ประเภท ง 
(๗) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตที่ตั้งอยูริม

ถนนสาธารณะที่มีขนาด เขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
(๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 
๓. การใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข 

๓.๘ และ ๓.๑๗ ใหเปนไปดังตอไปน้ี 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 (๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน 
๑๒ เมตร เวนแตการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ คลังสินคาโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ ๒ (๕) ตามกฎหมายวาดวย
โรงงานที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๔. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๓.๗, ๓.๑๒, 
๓.๑๓ และ ๓.๑๘ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามท่ีกําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) เพ่ิมโรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่  ๒ (๕) ลําดับที่  ๔๓ (๒) 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหสามารถทําได 

(๒) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เวนแตโรงแรมประเภท ๑ 
หรือโรงแรมประเภท ๒    

(๓) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เวนแต 
โรงมหรสพ ประเภท ง 

(๔) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เวนแตที่ตั้งอยูริม
ถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

(๕) การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย เวนแตจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยวที่มีพ้ืนที่ที่ดินตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เปล่ียนเปนที่ดิน
ตัง้แต ๓๒๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 

(๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

(๗) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยูอาศัยรวม 
เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

(๘) สถานีขนสงสินคา เวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ี ในบริเวณหมายเลข ๓.๗, ๓.๑๒, ๓.๑๓ 
และ ๓.๑๘ ใหเปนไป ดังตอไปน้ี 

(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารท่ีมีความสูงไมเกิน 
๑๒ เมตร เวนแตการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพักหรืออาคารอยูอาศัยรวม คลังสินคา 
โรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่ ๒ (๕) ตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีตั้งอยูริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๕. ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ๔.๑, 
๔.๒ และ ๔.๓ ขอแกไข 

(๑) เพ่ิมโรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่  ๒ (๕) ลําดับที่  ๔๓ (๒) 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหสามารถทําได 

(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เวนแต 
โรงมหรสพ ประเภท ง 

๖. การใชประโยชนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม บริเวณ
หมายเลข ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓ ใหเปนไปดังตอไปน้ี 
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 (๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 
๑๒ เมตร เวนแตโรงงานลําดับที่ ๒ (๕) ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ท่ีตั้งอยู 
ริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๗. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณหมายเลข ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕ ขอแกไข ดังนี้ 

(๑) ใหดําเนินการหรือประกอบกิจการไดในอาคารที่มีความสูงไมเกิน  
๑๒ เมตร เวนแตการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หอพักหรืออาคารอยูอาศัยรวม คลังสินคา 
โรงงานอุตสาหกรรมลําดับที่ ๒ (๕) ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ที่ตั้งอยูริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

๘. ขอใหยกเลิก 
(๒) การใชประโยชนที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

วรรคทาย มีขอความ ดังนี้ “การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก 
แมน้ําลพบุรี แมน้ํานอย คลองเจาเจ็ด - บางยี่หน (คลองบางซาย) ใหมีที่วาง 
ตามแนวขนานริมฝงตามธรรมชาติของแมน้ําไมนอยกวา ๑๒ เมตร ระยะท่ี ๑๒ เมตร 
ถึงระยะที่ ๕๐ เมตร คลองเจาเจ็ด - บางยี่หน (คลองบางซาย) ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพ่ือการอยูอาศัยสูง ไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนที่ใชสอยรวมกันในหลังเดียวกันไมเกิน 
๑๕๐ ตารางเมตร มีระยะหางจากอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร และระยะหาง 
จากที่ดินของผูอ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคม 
ทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค การตอเรือซอมเรือทาเทียบเรือขนสงสินคา” 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก หอการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากเมื่อมีการประกาศบังคับ

ใชเปนกฎหมาย จะครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๑๖ อําเภอ 
ในรางผังเมืองดังกลาวมีขอกําหนดขอหามในการใชประโยชนที่ดิน ในหลาย
บริเวณไมสอดคลองกับการใชประโยชนดินในปจจุบัน ซึ่งอาจสงผลกระทบ 
กับผูประกอบการธุรกิจภาคเอกชน ที่ประกอบกิจการดานการผลิต จําหนายการคาขาย 
การใหบริการ การพาณิชยกรรมในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล อาจทําไดไมครบถวน เนื่องจาก 
มีขอจํากัดอยูหลายประการ เชน บุคลากร เคร่ืองมือ ระยะเวลาการดําเนินการ 
การมีส วนร วมของภาคประชาชน  ข อกํ าหนดจึ งไม ควรบั งคั บเข มงวด 
หรือลงในรายละเอียดมากเกินไป เพราะกฎหมายผังเมืองเปนกฎหมายลิดรอนสิทธิ์ 
ของประชาชนดานการต้ังที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพ หากมีการศึกษา 
หรือวิเคราะหขอมูลไมดีพอ อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม 
และประเทศชาติ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
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 ๒. ปจจุบันที่ดินดังกลาวใชประโยชนเพ่ือเปนที่อยูอาศัยของชุมชน  
อาคารพาณิชยกรรม ไซโล โกดัง คลังสินคา สถานีขนสงสินคา โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการเกษตรกรรม วัด โรงเรียน อาคารสํานักงาน 
สถานท่ีราชการตาง ๆ 

๓. พระนครศรีอยุธยามีทําเลต้ังอยูในยุทธศาสตรที่ดี ใกลกรุงเทพมหานคร 
มีเสนทางคมนาคมที่ดีสามารถเชื่อมโยงไปไดทุกภูมิภาคของประเทศ การคมนาคม
ทางบกมีเสนทางคมนาคมทั้งทางลอยาง และทางราง (รถไฟ) มีการคมนาคมขนสงทางนํ้า
ที่สําคัญเปนอันดับหนึ่งของประเทศ สามารถบรรทุกสินคาไดปละประมาณ ๒๗ ลานตัน 
และจะมีแนวโนมการขนสงเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีแมน้ําสายหลัก ๔ สาย คือ 
แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี แมนาเจาพระยา และแมน้ํานอย พระนครศรีอยุธยา
เปนเมืองหลวงเกา มีนักทองเท่ียวปหนึ่งมากกวา ๖ ลานคน มีนิคมอุตสาหกรรม 
๓ แหง มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓ แหง มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 
๒,๐๐๐ โรงงาน สวนใหญเปนโรงงานใชเทคโนโลยีสะอาด และเปนโรงงาน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และมีพ้ืนที่ปลูกขาวมากกวา ๑,๑๐๐,๐๐๐ ไร หรือ
ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นตของพ้ืนที่จังหวัด มีระบบชลประทานเต็มพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน) 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรใหตามคํารอง 

เพ่ือเปนการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดานอสังหาริมทรัพย 
ของจังหวัด รองรับการขยายตัวของกรุงเทพสูเมืองปริมณฑลและการกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง เนื่องจากขอมูลไมมีความชัดเจน 
ขาดแหลงที่มาของขอมูล  

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารองในประเด็นที่ ๑ – ๖  
ประเด็นที่ ๗ เห็นควรยกคํารอง เวนแตในที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดยให
แกไขขอกําหนดใหสามารถดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูงในบริเวณ
ดังกลาว มิใหใชบังคับกับอาคารประเภทไซโล โกดัง และคลังสินคา 

ประเด็นที่ ๘ เห็นควรใหตามคํารอง โดยตัดขอความใน (๒) วรรคทาย  
“และมีพ้ืนที่ใชสอยรวมกันในหลังเดียวกันไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร มีระยะหางจาก
อาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร และมีระยะหางจากที่ดินของผูอ่ืน ไมนอยกวา ๒ เมตร” 
ออกจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

มติที่ประชุม ประเด็นที่ ๑ – ๖ ยกคํารอง  
ประเด็นที่  ๗ ยกคํารอง เวนแตในที่ดินประเภทที่ โลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 บริเวณหมายเลข ๕.๒ โดยใหแกไขขอกําหนดใหสามารถ
ดําเนินการหรือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง
ไมเกิน ๑๖ เมตร ได ทั้งนี้ การควบคุมขนาดและความสูง 
ในบริเวณดังกลาวมิใหใชบังคับกับอาคารประเภทไซโล 
โกดัง และคลังสินคา  
ประเด็นที่ ๘ ใหตามคํารอง โดยตัดขอความใน (๒) วรรคทาย 
“และมีพื้นที่ใชสอยรวมกันในหลังเดียวกันไมเกิน ๑๕๐ 
ตารางเมตร มีระยะหางจากอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร 
และมีระยะหางจากที่ดินของผู อ่ืนไมนอยกวา ๒ เมตร” 
ออกจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

 

53. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด (ปรับปรุงคร้ังที่ ๓) 
ผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ดําเนินการวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวม รวมกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด โดยไดถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองรวม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ครอบคลุมพ้ืนที่ของเทศบาล
เมืองรอยเอ็ดทั้งหมด และพื้นที่บางสวนของเทศบาลตําบลนิเวศน อําเภอธวัชบุรี 
องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง (บางสวน) องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
(บางสวน) องคการบริหารสวนตําบลดงลาน (บางสวน) และองคการบริหารสวนตําบล
ขอนแกน (บางสวน) อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด รวมพ้ืนที่มีพ้ืนที่วางผัง 
๔๖.๘ ตารางกิโลเมตร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นํารางผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ไปปด
ประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อครบกําหนด มีคํารอง ๒ ฉบับ 
๒ ราย ๒ เร่ือง โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง 
และคํารองดานคมนาคมและขนสง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ๑ เรื่อง โดยไดนําคํารอง
เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และเสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๘, ๕.๙, ๕.๑๑, ๕.๑๓ และ ๕.๑๔ บริเวณถนน 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒ (ถนนเลี่ยงเมือง) เปนการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด 
(โดยนายพูลศักดิ์ ทวีกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด และที่ปรึกษา
ผูตรวจราชการภาคประชาชนดานเศรษฐกิจ) 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ ๒๙ ต.ค 58 
วาระท่ี 4.3.1 
หนา 19 - 21 



- 477 - 

  

ลําดับที่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและสงเสริม
เศรษฐกิจของเมือง ดานการอยูอาศัย และประกอบการคา และพาณิชยกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด เห็นควรใหตามคํารอง โดยใหเพ่ิม 

การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทางทิศใตของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒ 
(ถนนเล่ียงเมือง) เพ่ือเปนที่อยูอาศัย ประกอบการคา และพาณิชยกรรม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๘, ๕.๙, ๕.๑๑, ๕.๑๓ และ 
๕.๑๔ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๕.๘, ๕.๙, ๕.๑๑, 
๕.๑๓ และ ๕.๑๔ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

คํารองดานการคมนาคมและขนสง (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอใหยกเลิกถนนโครงการสาย ง ๒ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นายธเนตร ชัยคณารักษกูล 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากถนนโครงการสาย ง ๒ ตามรางผังเมืองรวม

เมืองรอยเอ็ด (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พาดผานเขาไปในเขตท่ีดินและอาคารพักอาศัย 
ของผูรอง ทําใหไดรับความเดือดรอนและที่ดินตามแนวถนนโครงการสาย ง ๒  
ผานแปลงที่ดินจํานวนมาก 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  มีมติสอดคลองกัน คือ 
เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๒ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร  
ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๒ ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร 
ไวตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนสงที่รางผังเมืองรวม
กําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมือง
รอยเอ็ด 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

54. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองตาก จังหวัดตาก (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒)  
ผังเมืองรวมเมืองตาก (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ดําเนินการวางและจัดทําผัง

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผังเมืองรวม รวมกับสํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดตาก โดยไดถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
เมืองตาก เทศบาลตําบลไมงาม และพ้ืนที่บางสวนของเทศบาลตําบลหนองบัวใต
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเหนือ องคการบริหารสวนตําบลปามะมวง 
องคการบริหารสวนตําบลน้ํารึม องคการบริหารสวนตําบลวังหิน และองคการบริหาร
สวนตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก รวมพ้ืนที่ประมาณ ๑๕๑.๔๘ ตารางกิโลเมตร
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
นํารางผังเมืองรวมเมืองตาก (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) ไปปดประกาศ ๙๐ วัน (ครั้งที่ ๒) 
เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูและยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อครบกําหนด มีคํารอง ๖๖ ฉบับ ๖๖ ราย ๒ เร่ือง 
โดยเปนคํารองดานการคมนาคมและขนสงทั้งสิ้น ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองตาก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานคมนาคมและขนสง (จํานวน 2 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ก ๑ ขนาดเขตทาง ๑๒.๐๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นางสาวนาฎยา  สิงหเรือง และผูรองอ่ืน 

จํานวน ๓ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. มีถนนใหเขา – ออก ได ๒ ทางแลว สวนใหญใชทางเล่ียงนี้ เพ่ือรนระยะทาง 

และเพ่ือจะไดไมผานดานตํารวจทางหลวง 
๒. มีถนนสาธารณประโยชนที่เชื่อมทางสาธารณประโยชนดังกลาวแลว  

ซึ่งจะหางจากเสนที่จะตัดใหมประมาณ ๒๐ เมตร 
๓. ขอคงพ้ืนที่ไวเปนที่อยูอาศัยและทํากิน 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองตาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๑ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร ไวตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนสง ตามที่รางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน 
ครั้งที่ ๒ กําหนดไว  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ก ๑ ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร 
ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงตามท่ี 
รางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน (คร้ังที่ ๒) กําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองตาก  

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ ๒๙ ต.ค 58 
วาระท่ี 4.3.2 
หนา 22 - 25 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องท่ี ๒ ขอยกเลิกถนนโครงการสาย ช ขนาดเขตทาง ๖๐.๐๐ เมตร  
ผูรอง จํานวน ๖๓ ฉบับ ๖๓ ราย ไดแก กลุมชาวบาน หมู ๘ และหมู ๑๐ 

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน 

ในพ้ืนที่ ประชาชนตองไปหาที่อยูอาศัยใหม เปนการทําลายระบบนิเวศของหมูบาน 
ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ ทั้งดานเสียง น้ํา อากาศ และฝุนละออง ชุมชนลมสลาย 
อาจทําใหเกิดน้ําทวมขัง เพราะถนนเปนเขื่อนกั้นน้ํา 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ ปรึ กษาผั งเมืองรวมเมื องตาก กรมโยธาธิการและผั งเมื อง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ช ขนาดเขตทาง ๖๐ เมตร ไวตามแผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนสง ตามท่ีรางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วนั 
ครั้งที่ ๒ กําหนดไว  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ช ขนาดเขตทาง ๖๐ เมตร
ไวตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ตามที่ 
รางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน (คร้ังที่ ๒) กําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองตาก 

 

55. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) 
ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม (ปรับปรุงคร้ังที่ ๒) ดําเนินการวางและจัดทํา 

ผังเมืองรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตผังเมืองรวม รวมกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยไดถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ครอบคลุม
ทองที่ในตําบลเกิ้ง ตําบลทาสองดอน ตําบลตลาด ตําบลแกงเลิงจาน และตําบลแวงนาง 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รวมขอบเขตพ้ืนที่วางผังทั้งหมด
ประมาณ ๑๕๕ ตารางกิโลเมตร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ และไดนํารางผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ไปปดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
และยื่นคํารอง ตั้งแตวันที่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เมื่อครบกําหนดมีคํารอง ๑๖๙ ฉบับ ๑๗๒ ราย ๙ เร่ือง โดยเปนคํารองดานการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๑๒๖ ฉบับ ๑๒๒ ราย ๓ เรื่อง และคํารองดานคมนาคม 
และขนสง จํานวน ๑๔ ฉบับ ๒๘ ราย ๑ เร่ือง และคํารอง ดานการแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดิน ๒๙ ฉบับ ๒๒ ราย ๕ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเสนอคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ ๒๙ ต.ค 58 
วาระท่ี 4.3.3 
หนา 25 - 39 



- 480 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑ และ ๖.๒ (ท่ีดินบริเวณสองฟากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๖๗) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง)  

ผูรอง จํานวน ๗๕ ฉบับ ๗๕ ราย ไดแก นางประมวล อุปแสน และผูรองอ่ืน 
รวม ๗๕ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันในพ้ืนที่คํารองมีการปลูกสราง
บานเรือนพักอาศัยอยูเปนจํานวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากเดิมมีความเจริญ 
และการขยายตัวมากขึ้น และในอนาคตขางหนาผูรองและพวก มีโครงการ 
จะกอสรางอาคารพาณิชย ซึ่งเปนอาคารสูงเพ่ิมเติม และจะจัดสรรที่ดินเพ่ือแบงขาย 
ซึ่งจะไมสามารถกระทําการใด ๆ ไดหากมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑ และ ๖.๒ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑ และ ๖.๒ 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม  

เรื่องที่ ๒ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓, ๖.๔, ๖.๖, และ ๖.๗ (ที่ดินบริเวณสองฟากทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๓ (ถนนเลี่ยงเมือง) และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘) 
เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๔๘ ฉบับ ๔๔ ราย ไดแก นายพยงค มาลี และผูรองอ่ืน  
รวม ๔๔ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันในพ้ืนที่คํารองมีการปลูกสราง
บานเรือนพักอาศัยอยูเปนจํานวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง จากเดิมมีความเจริญ 
และการขยายตัวมากขึ้น และในอนาคตขางหนาผูรองและพวกมีโครงการ 
จะกอสรางอาคารพาณิชยซึ่งเปนอาคารสูงเพ่ิมเติม และจะจัดสรรที่ดินเพ่ือแบงขาย 
ซึ่งจะไมสามารถกระทําการใด ๆ ไดหากมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เห็นควรยกคํารอง บริเวณ

หมายเลข ๖.๓, ๖.๖ และ ๖.๗ เนื่องจากบริเวณนี้กําหนดการใชประโยชนที่ดินไว 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ผูรองสามารถใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนใหใชไดไมเกินรอยละสิบ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๔ ใหตาม
คํารอง คือ ใหเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ซึ่งมีระยะหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ระยะ ๑๐๐ เมตร 
เพ่ือรองรับการขยายตัว 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ  
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓, ๖.๔, ๖.๖ และ ๖.๗ ไวตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด  

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กรมโยธาธิการและผังเมืองคงจะตองไปทําความเขาใจกับประชาชน 

เนื่องจากโดยทั่วไปแลวเวลาที่มีการตัดถนนเขาไปในพ้ืนที่ ประชาชนก็จะมีการไปซื้อ
ที่ดินบริเวณที่ติดกับถนน เพราะคิดวาการมีถนนในพ้ืนที่นั้นจะทําใหเกิดความเจริญ
ตามมา และที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น แตถาเปนถนนเลี่ยงเมืองนั้นเจาหนาที่ควรจะตองมี
การลงไปทําความเขาใจและชี้แจงในชวงรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวา  
ถนนเลี่ยงเมืองนั้น มีลักษณะและการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่เปนอยางไรเพ่ือลด
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. การใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 
ไมไดมีการพัฒนา เนื่องจากถนนโครงขายไมไดมีการกอสราง ดั้งนั้น หนาที่  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองวางแผนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือกอสรางถนนเหลานี้ 

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓, ๖.๔, 
๖.๖ และ ๖.๗ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

เรื่องที่ ๓ ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑, ๖.๑๒ และ ๖.๑๕ (ที่ดินบริเวณฟากเหนือ 
และฟากตะวันตกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓ (ถนนเล่ียงเมือง) เปนการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

ผูรอง จํานวน ๓ ฉบับ ๓ ราย ไดแก นายแมนชัย เดนฟานภาพล และ 
ผูรองอ่ืน รวม ๓ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันในพ้ืนที่คํารองมีการปลูกสราง
บานเรือนพักอาศัยอยู เปนจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่องจากเดิม มีความเจริญ 
และการขยายตัวมากข้ึน และในอนาคตขางหนาผูรองและพวกมีโครงการจะกอสราง  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 อาคารพาณิชย ซึ่งเปนอาคารสูงเพ่ิมเติม และจะจัดสรรท่ีดินเพ่ือแบงขายซ่ึ งจะ 
ไมสามารถกระทําการใด ๆ ไดหากมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เห็นควรใหตามคํารอง 

เฉพาะบริเวณหมายเลข ๖.๑๑ สวนบริเวณหมายเลข ๖.๑๒ และ ๖.๑๕ ยกคํารอง 
เนื่องจากสามารถดําเนินการเพ่ือกิจการอ่ืนไดไมเกินรอยละสิบอยูแลว 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 
มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารองโดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑, ๖.๑๒  และ ๖.๑๕ ไว
ตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๑, ๖.๑๒ 
และ ๖.๑๕ ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

ดานการคมนาคมและขนสง (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอยกเลิกการขยายถนนโครงการสาย ง ๑ ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร 
ผูรอง จํานวน ๑๔ ฉบับ ๒๘ ราย ไดแก นางบังอร  พลเรือนทอง และผูรองอ่ืน 

รวม ๒๘ ราย 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากถนนโครงการสาย ง ๑ พาดผานในเขตที่ดิน

และอาคารพักอาศัยของ ผูรองทําใหไมสามารถพัฒนาและกอสรางอาคารพักอาศัยได 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๑ ไวตามแผนผังโครงการคมนาคม 
และขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงถนนโครงการสาย ง ๑ ไวตามแผนผัง 
โครงการคมนาคมและขนสง ที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 

ดานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 5 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๑๑ (๑) โรงงานทุกจําพวก ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
เวนแต โรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวก ที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทาย
ขอกําหนดนี้ (๔) โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (๕) โรงมหรสพ ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร (๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม (๗) การจัดสรรที่ดิน 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม (๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย (๙) การอยูอาศัย 
การประกอบพาณิชยกรรม หรือการประกอบอุตสาหกรรมประเภทอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ (๑๐) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่อาคารทั้งหมด
รวมกันเกินกวา ๓๐๐ ตารางเมตร (๑๑) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว
ตึกแถว หรือบานแถว บริเวณหมายเลข ๖.๓, ๖.๔, ๖.๖, ๖.๙, ๖.๑๑ และ ๖.๑๕ 
(บริเวณสองฟากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๘) 

ผูรอง จํานวน ๒๔ ฉบับ ๑๗ ราย ไดแก นายสมพร โชคยิ่งวัฒนา  
และผูรองอ่ืน รวม ๑๗ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากในปจจุบันพ้ืนที่คํารองไดสรางอาคาร
บานเรือนพักอาศัยและอาคารพาณิชยหนาแนน และในอนาคตขางหนาผูรอง 
มีโครงการจะกอสรางอาคารพาณิชยกรรม ประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว
และจะจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย กอสรางโรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ จัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ซ่ึงจะไมสามารถกระทําการใด ๆ ได 
หากมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม เห็นควรยกคํารองบางสวน 

ตามขอหาม  
(๑) โรงงานทุกจําพวก ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต โรงงาน ตามประเภท 

ชนิด และจําพวกท่ีกําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายขอกําหนดนี้ 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม 
ใหตามคํารอง โดยยกเลิกขอหาม ดังนี้ 
(๔) โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) โรงมหรสพ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๘) การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓, ๖.๔, ๖.๖, 
๖.๙, ๖.๑๑ และ ๖.๑๕ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามการใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ 
(๑), (๔), (๕), (๖), (๗), (๘) และ (๙) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๓, ๖.๔, 
๖.๖, ๖.๙, ๖.๑๑ และ ๖.๑๕ ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอหามการใช
ประโยชนที่ดินขอ ๑๑ (๑), (๔), (๕), (๖), (๗), (๘) และ (๙)
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 เรื่องที่ ๒ ขอยกเลิกขอหามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ขอ ๗ (๖) การอยูอาศัย หรือการประกอบ 
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ บริเวณหมายเลข ๒.๓ 
(บริเวณทางฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวจิณหจุฑา นามมุงคุณ 
เหตุผลในการขอแกไข เนื่องจากปจจุบันพ้ืนที่คํารองไดสรางอาคาร

บานเรือนพักอาศัย และอาคารพาณิชยหนาแนน และในอนาคตขางหนาผูรอง 
มีโครงการจะกอสรางอาคารพาณิชยกรรม ประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ 
ซึ่งจะไมสามารถกระทําการใด  ๆได หากมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย 
(สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน 
ขอ ๗ (๖) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๓ 
ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๗ (๖) ไวตามที่
รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 

เรื่องที่ ๓ ขอยกเลิกขอหามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ขอ ๘ (๖) การอยูอาศัย หรือการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ บริเวณหมายเลข 
๓.๑๑ บริเวณฝงตะวันตกกุดนางใย 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางสาวจิณหจุฑา นามมุงคุณ 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของชุมชน 

การคา การขายซ่ึงสภาพความเปนจริงไดใชประโยชนเพื่อการคาเปนสวนใหญ 
ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนน 
ปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข ๓.๑๑ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน 
ขอ ๘ (๖) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) บริเวณหมายเลข 
๓.๑๑ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๘ (๖) 
ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 

เรื่องที่ ๔ ขอยกเลิกขอหามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทที่โลง 
เพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๑  
ขอ ๗ (๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๑ ราย ไดแก นางบุญรวม สุขข ี
เหตุผลในการขอแกไข ในอนาคตจะมีโครงการกอสรางบานจัดสรรเพ่ือการ 

อยูอาศัยหรือขายท่ีดินใหกับนายทุนที่มีโครงการสรางบานจัดสรรเนื่องจากท่ีดิน 
อยูติดกับพ้ืนที่สีเหลือง 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๑ ในสวนที่
เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๒ (๓) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางสาวจุฑาวรรณ กุศล และนางวันดี กุศล 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการเจริญเติบโตของชุมชน 

การใชประโยชนที่ดินมีความยืดหยุนมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
มีอาคาร ตึกแถว หองแถว เกิดขึ้นมากมาย พ้ืนที่เกษตรกรรมเหลือนอยลง และเพ่ือให
สามารถกอสรางตึกแถว หอพัก บังกะโล ได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยใหคง 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๑ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชน
ที่ดินขอ ๑๒ (๓) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด 

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท 
ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(สีเขียวออน) บริเวณหมายเลข ๗.๑ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใช
ประโยชนที่ดิน ขอ ๑๒ (๓) ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 
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 เรื่องท่ี ๕ ขอแกไขขอหามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ขอ ๑๑ (๑๑) การอยูอาศัย หรือประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทหองแถว ตึกแถว หรือบานแถว แกไขเปน  การอยูอาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรม ประเภทหองแถว และ (๑๒) การอยูอาศัย หรือประเภทหองชุด 
อาคารชุด หอพัก บังกะโล หรืออาคารอยูอาศัยรวม แกไขเปน  การอยูอาศัย หรือ
ประเภทหองชุด อาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวม บริเวณหมายเลข ๖.๑๓ บริเวณ
ฟากใตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก นางสาวจุฑาวรรณ กุศล และนางวันดี  กุศล 
เหตุผลในการขอแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการเจริญเติบโต 

ของชุมชนการใชประโยชนที่ดินมีความยืดหยุนมากข้ึน เนื่องจากปจจุบัน 
มีการเปล่ียนแปลงมาก มีอาคาร ตึกแถว หองแถว เกิดขึ้นมากมาย พ้ืนที่
เกษตรกรรมเหลือนอยลง และเพ่ือใหสามารถกอสรางตึกแถว หอพัก บังกะโล ได 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควรยกคํารอง 
โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
บริเวณหมายเลข ๖.๑๓ ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๑๑) 
และขอ ๑๑ (๑๒) ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมกําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๖.๑๓ 
ในสวนที่เกี่ยวกับขอหามใชประโยชนที่ดิน ขอ ๑๑ (๑๑) 
และขอ ๑๑ (๑๒) ไวตามที่รางผังเมืองรวมกําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 

 

56. เรื่อง คํารองผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการวาง 

และจัดทําผังเมืองรวม โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
๑๕๔ ตารางกิโลเมตร ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เม่ือวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยไดนําไปปดประกาศ ๙๐ วัน ระหวางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ – 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผังเมืองไดมีมติใหแกไขปรับปรุงและนําไปปด
ประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงไดนําไปปดประกาศ 
๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบ
กําหนดมีจํานวนผูรองรวม ๓ ฉบับ ๓๖๐ ราย ๘ เร่ือง เปนคํารองดานขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จํานวน ๑ เรื่อง คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน จํานวน ๓ เรื่อง 
และเรื่องอ่ืน ๆ จํานวน ๔ เรื่อง ไดนําคํารองเสนอคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชน 
บางสะพาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือให 

ครั้งที่ 14/๒๕๕8 
วันที่ ๒6 พ.ย. 58 
วาระท่ี 4.2 
หนา 17 - 34 
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 ความเห็นดานผังเมือง (พิจารณาคํารอง) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เสนอคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ และเสนอคณะกรรมการ
ผังเมือง เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการผังเมืองมีมติให 
กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดประจวบคีรีขันธดําเนินการจัดหาขอมูล 
ที่นําเสนอประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย และบริบทความเชื่อมโยง 
ของพ้ืนที่ใหครบถวนแลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งจังหวัด ไดแจงวา เทศบาลตําบลรอนทอง ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือสอบถามถึงกรณีดังกลาว ปรากฏวา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีหนังสือแจง
วาไมมีนโยบายการพัฒนาดานกิจกรรมอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ในพ้ืนที่ 
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานแตอยางใด รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

คํารองดานการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 3 เรื่อง) 
เรื่องท่ี ๑ ขอคัดคานการแกไขขนาดพ้ืนที่ของที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 

และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ โดยขอใหคงพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) ไวตามนโยบายภาครัฐ (ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖) ตามเดิม 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท 
จํากัด และผูรองอ่ืนรวมจํานวน ๒ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. อางถึงสาระสําคัญตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สมควรไวซึ่งสิทธิในการประกอบ
อุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกได โดยเฉพาะการใหคงพ้ืนที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินคา (สีมวง) ไวตามนโยบายภาครัฐที่เคยไดกําหนดและสงเสริมใหพ้ืนที่
อําเภอบางสะพานเปนพื้นที่อุตสาหกรรม 

๒. อางถึงการครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายในพ้ืนที่บริ เวณ
หมายเลข ๔.๑ รวมกันมีพ้ืนที่กวา ๑,๘๒๘ ไร ซึ่งถือเปนพ้ืนที่สวนมากของพ้ืนที่
บริเวณ ๔.๑ 

๓. การดําเนินการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชน เนื่องจากการดําเนินการโครงการตางๆ ของผูประกอบการอยูภายใต
การทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) มาโดยตลอด 

๔. ผลการศึกษาของโครงการวางและจัดทํานโยบายโครงการและมาตรการ
บรรเทาอุทกภัยลุมน้ําบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และรายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับกลางโครงการ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าเพ่ือบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่  อําเภอบางสะพาน 
ของกรมชลประทาน พบวา ไมมีการระบุใหพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน 
เปนพ้ืนที่รับน้ําและไมมีการระบุใหพ้ืนที่หมายเลข ๔.๑ (บริเวณพ้ืนที่ที่เคย
เตรียมการสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กข้ันตน) เปนพื้นที่ทางไหลของนํ้าแตอยางใด 
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 ๕. นับตั้งแตประกาศพ้ืนที่ชุมน้ําปาพรุแมรําพึง (Ramsar Site) บริษัทฯ 
ยังไมเคยรับทราบแนวเขตของพ้ืนที่ชุมน้ําแตอยางใด ภาครัฐควรจัดทําแผนที่แนว
เขตท่ีชัดเจน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ เพ่ือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ของภาครัฐไดอยางถูกตอง 

๖. การประกาศบังคับใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 
มีขึ้นภายหลังจากที่เครือสหวิริยาไดเขามาดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในพ้ืนที่
อําเภอบางสะพาน กวา ๑๐ ปแลว ซึ่งแตเดิม ภาครัฐไดกําหนดนโยบายสงเสริม
และใหการสนับสนุนแกเครือสหวิริยามาโดยตลอด 

๗. การวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานในครั้ งแรก 
เ พ่ือรองรับ พ้ืนที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยกําหนดให พ้ืนที่ 
ของเครือสหวิริยาเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ยกเวนพ้ืนที่
บริเวณทาเทียบเรือน้ําลึกบางสะพาน ของบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ซึ่งประกอบ
กิจการการทาเทียบเรือน้ําลึกมากอนที่จะมีการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘. ปจจุบันเครือสหวิริยา ไดเขาซื้อสินทรัพยโรงงานถลุงเหล็กและผลิต
เหล็กกลา Teesside Cast Products “TCP” จาก Tata Steel UK Limited 
ประเทศอังกฤษมีการผลิตเหล็กแทงแบน (Slab) จากโรงงานในประเทศอังกฤษ
สงมาประเทศไทยเพ่ือผลิตเหล็ก แผนรีดรอน และเหล็กแผนรีดเย็นชนิดตาง ๆ 
สําหรับจําหนายภายในประเทศ หากแตการดําเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
ตนน้ําในตางประเทศของเครือสหวิริยาไมตอบโจทยความตองการเหล็กและลด
การขาดดุลทางการคาใหแกประเทศไทยแตอยางใด 

๙. เครือสหวิริยา มีแผนการขยายกิจการดานอุตสาหกรรมเหล็กโดยมี
โครงการปรับปรุงระบบการขนสงสินคาและวัตถุดิบ เพ่ือรองรับการนําเขาและสงออก
ของสินคาและวัตถุดิบ มีแผนพัฒนาพ้ืนที่ภายในทาเทียบเรือเพ่ือรองรับการใหบริการ 
โครงการขยายกําลังการผลิตเหล็กขั้นปลายน้ํา (โรงรีดเหล็ก) ในพ้ืนที่ของเครือสหวิริยา 
ที่ยังไมไดใชงานในอนาคตในชวงระยะเวลา ๓ - ๕ ปนี้ โครงการจัดเตรียมระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย ความสะดวกพ้ืนฐานและจัดสรรการใชประโยชนที่ดิน
ใหแกกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยาและกลุมอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ประเภทอ่ืน ๆ 

๑๐. บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจและปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย 
มาโดยตลอด ทั้งในเร่ืองการขออนุมัติอนุญาตประกอบกิจการจากหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ เชน บัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุนตาม พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ใบอนุญาตใหใชทา
เทียบเรือ จากกรมเจาทา หนังสือเห็นชอบ EIA ใบอนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ํา 
ลําน้ํา และประกาศกรมเจาทาและกรมศุลกากร 
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 ๑๑. เน่ืองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูระหวางการดําเนินโครงการ
ยกระดับเขตผอนปรนการคาชายแดนชั่วคราว “ดานสิงขร” ใหเปนดานการคา
ชายแดนถาวรโดยเชื่อมโยงระหวางอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ กับดานการคา
ชายแดนพมา “บานมูดอง” เมืองมะริด ประเทศพมา หากดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
คาดวาจะมีแนวโนมที่จะมีการขยายเสนทางคมนาคมขนสงสินคาทั้งฝงอาวไทย
และฝงอันดามัน    

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
บริเวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ กําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามท่ีราง 
ผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ กําหนด ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 

เรื่องที่ ๒ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ เปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

ผูรอง จํานวน ๑ ฉบับ ๓๕๘ ราย ไดแก นายสมหวัง พิมสอ และพวกรวม 
๓๕๘ ราย 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน ฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ 

กําหนดใหพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๑ สามารถดําเนินกิจการอุตสาหกรรมยานยนต 
โรงงานนํ้าตาล กิจการอูตอเรือขนาดใหญ ซึ่งเปนการกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่มี
ผลกระทบตอกิจการเกษตรกรรม ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองแมรําพึง และพ้ืนที่โดยรอบ 

๒. การกําหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 
๔.๑ ถือเปน การขัดแยงกับวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธที่เนนเรื่อง 
การทองเท่ียว การแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

๓. พ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๒ 
และ ๔.๓ ซึ่งเปนพ้ืนที่ตอเนื่องกับบริเวณหมายเลข ๔.๑ ยังมีพ้ืนที่วางและการใช
อาคารยังไมเต็มพ้ืนที่ จึงไมควรขยายโรงงานไปสูพ้ืนที่ตอนบนปาพรุแมรําพึง 

๔. การวิเคราะหพ้ืนที่ในรายงานผังเมืองรวมระบุวา พ้ืนที่ที่ติดกับปาพรุ  
แมรําพึงเปนพ้ืนที่ลาดเอียงเกินรอยละ ๖ ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดการพังทลาย
ของดิน รวมทั้งระบุเปนพ้ืนที่รองรับการไหลของนํ้าดวย 
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 ๕. การขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมในบริเวณหมายเลข ๔.๑ เหนือปาพรุแมรําพึง 
จะกอใหเกิดความเส่ียงตออันตรายจากมลภาวะ และอุบัติเหตุจากรถบรรทุก 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ใกลชุมชน วัดและโรงเรียน สงผลตอคุณภาพชีวิตสุขภาวะชุมชน 

๖. ชุมชนบางสะพานมีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ตอเนื่องกับพ้ืนที่ปาสงวน 
อันเปนพ้ืนที่ชุมน้ํา ที่เปนระบบนิเวศที่สนับสนุนตอเกษตรกรรม มีเสนทางไหล
ของนํ้าสูอาวบางสะพานที่ปลายแหลมแมรําพึง แหลงวางไขปลาทูที่หนาแนนที่สุด 
ในประเทศอันเปนพ้ืนที่แหลงอาหาร 

๗. การวิเคราะหพ้ืนที่ในรายงานผังเมืองรวม ระบุวาพ้ืนที่บริเวณหมายเลข 
๔.๑ เปนพื้นที่ลุม ไมเหมาะแกการพัฒนาเมือง 

๘. หากกํ าหนดพ้ืนที่ หมายเลข ๔.๑ ใหสามารถดําเนินกิจกรรม 
ดานอุตสาหกรรมจะทําใหเกิดความเส่ียงภัยและกระทบตอระบบนิเวศ 

๙. เอกสารในรายงานการวางผังเมืองรวมฯ ระบุผังนโยบายการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมฯ ไดกําหนดบริเวณพ้ืนที่ปาพรุและพ้ืนที่ตอเนื่องเปนพ้ืนที่
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ จึงควรรักษาคุณภาพพ้ืนที่โดยรอบใหมีระบบนิเวศ 
ใหเชื่อมตอกัน 

๑๐. พ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๗.๗ นับเปนพ้ืนที่ที่มีอิทธิพล 
ตอชุมชนบางสะพาน เชน 

- เปนพื้นที่รับนํ้าของเมือง ปองกันน้ําทวม 
- เปนแหลงพ้ืนที่ปาพรุที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศอาวไทย 
- เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญระดับชาติและระดับโลก 
- เปนพื้นที่แหลงอาหารของประเทศ (ปลาทู) 
- เปนฐานเศรษฐกิจชุมชน เชน สวนมะพราวอินทรีย ปาลม สวนยาง 

พ้ืนที่เล้ียงสัตว 
๑๑. อางอิงรายงานเสนทางปลาทูของกรมประมง และการประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกําหนดหามใชเคร่ืองมือทําการประมง 
บางชนิดทําการประมงในฤดูปลาวางไข ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ชายทะเลบางสะพาน 
เปนหน่ึงในระบบเสนทางของปลาทูและสัตวน้ําที่สําคัญ 

๑๒. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไดเพ่ิมพ้ืนที่ปาพรุ 
แมรําพึงในทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย 

๑๓. อางอิงโครงการสํารวจสถานภาพพื้นที่ชุมน้ําประเภทปาพรุ 
ของประเทศไทยของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ไดระบุใหปาพรุแมรําพึง มีความสําคัญดานเปนตัวแทน หรือมีเอกลักษณเฉพาะ 
เปนพ้ืนที่พรุชายฝงที่ระบบนํ้าไดรับอิทธิพลจากทะเล จึงมีระบบนํ้ากรอย 
และน้ําจืดมีบทบาทสูงในการเก็บกักน้ําฝนและน้ําทา รวมทั้งการปองกันน้ําเค็มรุก 
เขาแผนดินดวย  

๑๔. อางอิงถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ ไดกลาวถึงแผนงานท่ีจะดําเนินการ
เสนอพ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับประเทศ เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนพ้ืนที่ชุมน้ํา   
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 (Ramsar site) เพ่ิมเติม โดยระบุพ้ืนที่ปาพรุแมรําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ใหเปนพ้ืนที่ชุมน้ําระดับชาติ เนื่องจากปาพรุเปนแหลงเก็บคารบอนที่มากที่สุด 
และหากถูกทําลายหรือใชประโยชนอยางไมถูกวิธีก็จะเปนแหลงปลดปลอย
คารบอนไดออกไซดมากท่ีสุดเชนกัน 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ กําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ไวตามที ่
รางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน คร้ังที่ ๒ กําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 

เรื่องที่ ๓ ขอเปลี่ยนแปลงท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๗.๗ บริเวณที่เคยถูกกําหนดเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ (เดิม) เปนที่ดินประเภทเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด และบริษัทในเครือสหวิริยา (Sahaviriya Group of Companies) 

เหตุผลในการขอแกไข 
๑. อางถึงสาระสําคัญตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงใหบังคับใชผังเมืองรวม

ชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหดําเนินการ
ประกอบอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกได โดยควรใหคงพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) ไวตามนโยบายภาครัฐที่เคยไดกําหนดและสงเสริมใหอําเภอบางสะพาน 
เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

๒. อางถึงการครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายในพ้ืนที่บริเวณ
หมายเลข ๔.๑ มีพ้ืนที่รวมกันกวา ๑,๘๒๘ ไร ซึ่งถือเปนพ้ืนที่สวนมากของพ้ืนที่
บริเวณหมายเลข ๔.๑ 

๒.๑ พ้ืนที่ดานทิศเหนือ และดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จดแนว 
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากทางหลวงชนบท ปข.๔๐๔๕ (ถนนบานกลางนา 
-  บานยายพลอย) ฟากใต  ที่ ไดมีมติ ให เปลี่ยนเปนที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนวา ท่ีดินดานทิศเหนือเปนที่ดิน 
ของบริษัทเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดทําขอมูลของบริษัทที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  
ในครั้งนี้มีความผิดพลาดเปนอยางมาก ทําใหขอมูลที่นําเสนอตอคณะกรรมการ 
ผังเมืองมีความบกพรองไมครบถวน 
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 ๒.๒ พ้ืนที่ดานใต จดแนวเขตแปลงที่ดินสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทเครือสหวิริยา และกลุมผูประกอบการ 
ที่ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) นั้น 
ขอเรียนวา การกําหนดขอบเขตยังมีความคาดเคล่ือนมาก ที่ดินดังกลาว ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯ ไดถูกกําหนดใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
มีจํานวนกวารอยไร 

๒.๓ พ้ืนที่ดานทิศตะวันตก พ้ืนที่ที่อยูดานบนของบริเวณหมายเลข ๔.๒ 
ที่มีมติใหเปลี่ยนเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) นั้น บริษัทฯ 
ขอเรียนวา บริษัทฯ และกลุมหรือสหวิริยามีกรรมสิทธิ์ อยูเปนจํานวนมากกวา
๓๐๐ - ๔๐๐ ไร และเปนสวนที่ติดกับสวนของโรงงานเดิม แตกลับไดรับการพิจารณา 
ใหเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทําใหเครือสหวิริยาไดรับ
ความเสียหายเปนอยางมาก   

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ เห็นควร 
ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๗.๗ ไวตามท่ีรางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ กําหนด  

มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงการใชประโยชนที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๗.๗ ไวตามท่ี
รางผังเมืองรวมฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ กําหนด 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
ชุมชนบางสะพาน 

ดานขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (จํานวน 1 เรื่อง) 
เรื่อง ขอคัดคานขอกําหนดของท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

(สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท 

จํากัด และบริษัท ในเครือสหวิริยา (Sahaviriya Group of Companies) 
เหตุผลในการขอแกไข 
๑. การปรับปรุงแกไข/เพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๑ เพ่ือหามการประกอบ
กิจการโรงงานที่กอใหเกิดมลพิษ โดยอางอิงหลักการและแนวทางการกําหนด
ประเภทโรงงานท่ีกอใหเกิดมลพิษตามมาตรการการจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ของคณะกรรมการ ๔ ฝาย เพ่ือแกไขปญหาการปฏิบัติ ตามมาตรา ๖๗ วรรค ๒ 
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมเปนธรรมตอการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 
ในพ้ืนที่อําเภอบางสะพานของเครือสหวิริยา เนื่องจากเครือสหวิริยาตองปฏิบัติ  
ใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะดานสุขภาพ สังคม 

 



- 493 - 

  

ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ชุมชน และสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูภายใตการควบคุม กํากับ ดูแลของหนวยงานภาครัฐ
อยูแลว 

๒. การปรับปรุงแกไข/เพ่ิมเติมขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) เฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๑ เพ่ือรักษาสภาพ
ความเปนพ้ืนที่รับน้ําและการระบายนํ้าตามธรรมชาติ ซึ่งมีผลตอการกําหนดสัดสวน 
ที่วางปราศจากอาคารไมนอยกวารอยละ ๗๐ และตองเปนอาคารท่ียกพ้ืนสูง 
จากระดับพ้ืนดินไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร นั้น สงผลให เกิดความเสียหาย 
ตอทรัพยสินที่ดินที่บริษัทฯ ไดซื้อจัดเตรียมไว ซึ่งการปรับเปล่ียนลักษณะเชนนี้  
ไมเคยปรากฏในหลักสากล สําหรับการจัดทําผังเมืองไมถูกตองในเชิงวิศวกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นตางกัน)   
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน เห็นควรยกคํารอง 

เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๑ โดยสภาพแลวเปนพ้ืนที่ราบลุมรองรับน้ํา 
ในฤดูน้ําทวม น้ําหลาก แตมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอกําหนดในที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ ใน ๒ ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่  ๑ เสนอใหปรับเปลี่ยนขอหามในวงเล็บ ๑๓ วรรคหก 
จาก “กิจการผลิตภัณฑซีเมนต” เปน “โรงงานผลิตภัณฑปูนซีเมนต” เนื่องจาก 
เจตนารมณหลักของการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน บริเวณหมายเลข ๔.๑  
เนนหามกิจกรรมอุตสาหกรรมท่ีเปนมลพิษตอสภาพแวดลอมหรือชุมชนโดยรอบ
เทานั้น ดังนั้น กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต จึงควรหามเฉพาะ 
ที่เปนกิจการผลิตภัณฑปูนซีเมนตเทานั้น สวนกิจกรรมที่มีลักษณะเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑตอเนื่อง เชน การผลิตทอขนาดตาง ๆ จากปูนซีเมนตหรือผลิตภัณฑ 
จากปูนซีเมนตที่สนับสนุนการกอสราง เชน เสาปูน ผนังสําเร็จรูป เปนตน นั้น 
ไมควรกําหนดขอหามไวเพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมอุตสาหกรรมผลิตรองรับการ
ขยายตัวและการกอสรางของชุมชนบางสะพานในอนาคต 

ประเด็นที่ ๒ เสนอขอปรับเปล่ียนขอกําหนด เรื่อง การใชประโยชนที่ดิน
ตามวรรค ๗ (ข) เก่ียวกับการกอสรางอาคารภายในพ้ืนที่บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
ใหปรับเปล่ียนเปน “(ข) จะตองเปนอาคารที่มีชั้นลางเปดโลง โดยยกพ้ืนอาคาร 
ใหเปนใตถุนโลง และมีความสูงจากระดับพ้ืนดินไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร 
โดยอนุโลมหรือยกเวน ใหสามารถถมดินได เฉพาะสวนที่กอสรางอาคารไดไมเกิน
รอยละ ๓๐ ของแปลงท่ีดินที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร และบริเวณที่กอสราง
ถนนเขาสูตัวอาคารโรงงาน เพ่ือใหสามารถรองรับน้ําหนักของเคร่ืองจักรโรงงานได” 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณ
หมายเลข ๔.๑ ไวตามท่ีปดประกาศ ๙๐ วัน คร้ังที่ ๒ เชนเดิม โดยไดพิจารณา
ตามประเด็นขอเสนอแนะของคณะท่ีปรึกษาฯ แลว เห็นวาขอกําหนดดังกลาว  
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 เหมาะสมสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่บริเวณคํารอง ซึ่งเปนพ้ืนที่ลุมต่ํารับน้ํากอนไหล
ลงสูทะเล และมีแนวเขตเชื่อมตอกับพรุแมรําพึง ซึ่งเปนพ้ืนที่ชุมน้ําที่อยูบริเวณ 
ดานเหนือของปาสงวนแหงชาติ ปาคลองแมรําพึง ที่ควรสงวนรักษาระบบนิเวศ
และคุณภาพส่ิงแวดลอม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เห็นควรยกคํารอง โดยมี
เงื่อนไขใหปรับปรุงเงื่อนไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา (สีมวง) ในขอ ๙ วรรคเจ็ด เฉพาะ (ก) และ (ข) ดังนี้ (ก) จากเดิม 
“กําหนดใหมีสัดสวนของที่วางปราศจากอาคารไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของแปลงที่ดิน 
ที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร” แกไขเปน “กําหนดใหมีสัดสวนการใชประโยชน
ที่ดินไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของแปลงท่ีดินที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร” 

(ข) จากเดิม “จะตองเปนอาคารที่มีชั้นลางเปดโลง โดยยกพ้ืนอาคาร 
ใหเปนใตถุนโลง และมีความสูงจากระดับพ้ืนดินไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร” แกไขเปน 
“การปลูกสรางอาคารตองไมปรับปรุงสภาพกายภาพไปกีดขวางทางไหลของนํ้า” 

คณะกรรมการผังเมืองมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งจะเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ 

ในภาคพ้ืนเอเชียตอไป การมีโรงอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ ก็จะสามารถสงออก 
ไปขายตางประเทศได แตเนื่องจากชาวบานกับผูประกอบการมีความเห็นที่ตางกัน 
ฉะนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม คงตองพยายามแกปญหานี้ใหเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับการยอมรับ 
ไมเชนนั้นจะไมสามารถพัฒนาตอไปได 

2. ประเทศไทยควรท่ีจะมีอุตสาหกรรมเหล็กเปนของตนเอง เนื่องจาก 
มีอุตสาหกรรมรถยนต เครื่องใชไฟฟา ซึ่งใชเหล็กทั้งสิ้น จึงจําเปนที่ตองมีพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณนี้  
มติที่ประชุม  ยกคํารอง โดยใหคงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข ๔.๑ 
ไวตามรางผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน ฉบับปดประกาศ ๙๐ วัน
ครั้งที่ ๒ กําหนด แตมีเงื่อนไขใหปรับปรุงขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ในขอ ๙ วรรคเจ็ด เฉพาะ (ก) และ (ข) ดังนี้ (ก) จากเดิม 
“กําหนดใหมีสัดสวนของที่วางปราศจากอาคารไมนอยกวา 
รอยละ ๗๐ ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร” แกไข
เปน “กําหนดใหมีสัดสวนการใชประโยชนที่ดินไดไมเกิน
รอยละ ๓๐ ของแปลงท่ีดินที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร” (ข) 
จากเดิม “จะตองเปนอาคารที่มีชั้นลางเปดโลง โดยยกพื้นอาคาร  
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ใหเปนใตถุนโลง และมีความสูงจากระดับพื้นดิน ไมนอยกวา 
๑.๘๐ เมตร” แกไขเปน “การปลูกสรางอาคารตองไมปรับปรุง
สภาพกายภาพไปกี ดขวางทางไหลของน้ํ า” ต า ม ม ติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ 

คํารองดานอ่ืน ๆ (จํานวน 4 เรื่อง) 
เรื่องที่ ๑ ขอแกไขที่ดินประเภทอุตสาหกรรมท่ัวไปที่ไมเปนมลพิษ 

ตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมและคลังสินคา (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีมวง) บริเวณ
หมายเลข ๖.๒ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
และบริษัทในเครือสหวิริยา (Sahaviriya Group of Companies) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. ผูรอง น.ส.พรเพ็ญ พึงรุงเรืองวัฒนา เจาของที่ดินเอกสารสิทธิ์ นส.๓ ก 

เลขที่ ๓๓๘ เนื้อท่ี ๑๓ – ๓ - ๙๔ ไร อยูบริเวณหมายเลข ๖.๒ ขอแกไขเน่ืองจาก
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับเดิม) ได
กําหนดไวใหที่ดินบริเวณนี้เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเชนกัน และผูรอง 
มีความประสงคจะขายท่ีดินใหแกกลุมอุตสาหกรรมเหล็กของเครือสหวิริยาเทานั้น 
หากพ้ืนที่บริเวณนี้ถูกกําหนดใหดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก จะไดราคาท่ีดิน
สูงตามไปดวย หากพ้ืนที่บริ เวณดังกล าวกระทําได เพียงภาคเกษตรกรรม 
และไมสามารถรองรับอุตสาหกรรมได จะสงผลกระทบตอราคาท่ีดินของผูรอง 
ที่เตรียมจะขายใหแกภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

๒. ผูรองไดจัดเตรียมพ้ืนที่ไวสําหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เหล็ก จึงขอคัดคานและขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เนื่องจากผังเมือง
รวมชุมชนบางสะพาน พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับเดิม) กําหนดใหที่ดินบริเวณดังกลาว 
เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเชนกัน ซึ่งปจจุบันกลุมบริษัทฯ ผูรองมีแผนงาน
สําหรับรองรับการจัดระเบียบที่ดินและการพัฒนา และที่ผานมาบริษัทในเครือ 
ไดลงนามสัญญารวมดําเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
เพ่ือเตรียมการสําหรับพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม 

๓. ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่อยูในแนวเชื่อมตอระหวางทาเรือ 
และพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา 

๔. การวางผังมีเจตนารมณการกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือรองรับ
กิจกรรมตอเนื่องของอุตสาหกรรม เชน การขนสง คลังพักสินคาในอนาคต 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ไมถือเปน
คํารอง เนื่องจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยูในพ้ืนที่ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 มติที่ประชุม ไมถือเปนคํารอง เน่ืองจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยูในพื้นที่
ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 

เรื่องท่ี ๒ ขอแกไขท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๗.๑๘ และ ๗.๒๐ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด และบริษัท
ในเครือสหวิริยา (Sahaviriya Group of Companies) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจากการกําหนดที่ดินบริเวณหมายเลข ๗.๑๘ 
และ ๗.๒๐ เปนพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไมสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนที่ที่แทจริงและวัตถุประสงคในการพัฒนาพ้ืนที่เดิมซึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับ 
ทํากิจการทาเรือมานานแลว 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ไมถือเปน 
คํารอง เน่ืองจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยูในพ้ืนที่ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ 

มติที่ประชุม ไมถือเปนคํารอง เนื่องจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยูในพื้นที่ 
ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 

เรื่องที่ ๓ ขอแกไขที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง 
สีขาว) บริเวณหมายเลข ๙.๑ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด  
และบริษัทในเครือสหวิริยา (Sahaviriya Group of Companies) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. พ้ืนที่ดังกลาวมีความเหมาะสมแหงหนึ่งของประเทศที่จะทําทาเรือน้ําลึก

โดยบริษัทฯ ไดดําเนินกิจการทาเรือมานานกวา ๑๕ ป และบางสวนไดจัดเตรียมพ้ืนที่ไว
สําหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ในพ้ืนที่อําเภอบางสะพานท่ีจะมีขึ้น
เพ่ิมเติมในอนาคต 

๒. บริษัทฯ และบริษัทในเครือไดลงนามสัญญารวมดําเนินการกับ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือเตรียมการสําหรับพัฒนาพ้ืนที่
ใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม 
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ลําดับที ่ เรื่อง/มติ อางอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ไมถือเปนคํารอง 
เนื่องจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยูในพ้ืนที่ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ 

มติที่ประชุม ไมถือเปนคํารอง เนื่องจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยู  
ในพื้นที่ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 

เรื่องท่ี ๔ ขอแกไขที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข ๗.๔, ๗.๗, ๗.๑๑, ๗.๑๔, ๗.๑๘ และ ๗.๒๐ เปนที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ผูรอง จํานวน ๒ ฉบับ ๒ ราย ไดแก บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
และบริษัทในเครือสหวิริยา (Sahaviriya Group of Companies) 

เหตุผลในการขอแกไข เน่ืองจาก 
๑. การกําหนดที่ดินบริเวณคํารองดังกลาว ไมสอดคลองกับแนวทาง 

การพัฒนาพ้ืนที่ที่บริเวณดังกลาวเพ่ือจัดตั้งโครงการโรงผลิตน้ําประปา และทอสง
ลําเลียงนํ้าที่จะใชประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ (บริเวณหมายเลข ๗.๔) 

๒. ที่ดินบริเวณหมายเลข ๗.๗ ๗.๑๑ และ ๗.๑๔ เปนพ้ืนที่ตอเนื่อง 
กับเขตอุตสาหกรรมเดิมไมสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนเขต 
นิคมอุตสาหกรรมที่ทางกลุมบริษัทฯ ผูรอง 

๓. การกําหนดที่ดินบริเวณหมายเลข ๗.๑๘ และ ๗.๒๐ เปนพื้นที่ชนบท 
และเกษตรกรรมไมสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ที่แทจริงและวัตถุประสงคในการพัฒนา
พ้ืนที่เดิม ซึ่งเปนพ้ืนที่สําหรับทํากิจการทาเรือมานานแลว 

๔. ผูรองซึ่ งมีกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้ งอยู ในที่ดินบริ เวณหมายเลข ๗.๑๑ 
ไดจัดเตรียมพ้ืนที่ดังกลาวไวสําหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต 
และผูรองตองการจะขายท่ีดินใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม 

ผลการพิจารณาคํารอง (มีความเห็นสอดคลองกัน)  
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ มีมติสอดคลองกัน คือ ไมถือเปน 
คํารอง เน่ืองจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยูในพ้ืนที่ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ 

มติที่ประชุม ไมถือเปนคํารอง เนื่องจากประเด็นคําคัดคานไมไดอยู 
ในพื้นที่ปดประกาศ ๙๐ วัน ครั้งที่ ๒ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเ มืองพิจารณาคํารองฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 

 



 

รายนามคณะผูจัดทํา 
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3.  น.ส.กนกวรรณ วังจินา  ผูจัดทําและสรุป  
 นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ  เรียบเรียงขอมูล 
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