
 



 
 
 
 

สรุปมติส ำคัญของคณะกรรมกำรผังเมือง 

เล่มที่ 18 
(เดือนมกรำคม – เดือนพฤศจิกำยน 2558) 

 
  



ค ำน ำ 

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

ส าหรับเอกสารสรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเป็นเล่มที่ 18 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – เดือนพฤศจิกายน 2558  
โดยเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องจากเอกสารสรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 1 – 17 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ   
จึงด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้น เพ่ือมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการผังเมือง  
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

กันยำยน 2563 



สารบัญ 

  หน้า 

1. เรื่อง การขออนุมัติให้ท้องถิ่นด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 18   1 - 2  
 1.1 การขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 
 1.2  การขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา 1 

2. เรื่อง  การพิจารณาการขอแก้ไขข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/ 3 - 98 
 เมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
 2.1  ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 3 
 2.2  ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๕๖ 4 
 2.3  ผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2556 12 
 2.4 ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 16 
 2.5 ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕ 23 
 2.6 ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 33 
 2.7  ผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 45 
 2.8 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2555 57 
 2.9 ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 58 
 2.10  ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 66 
 2.11 ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555 72 
 2.12 ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 82 
 2.13 ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 91 
 2.14  ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 92 
 2.15 ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 93 
 2.16 ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2554 94 
 2.17 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 95 

3. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 99 - 100 
ตามมาตรา 26 วรรคสามและวรรคส่ี 

  3.1  ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๑๒ ผัง 99 
 - ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 - ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 - ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 - ผังเมืองรวมเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 - ผังเมืองรวมเมืองโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
  - ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
 - ผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 - ผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา 
 - ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 - ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  
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  หน้า 
3. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน  

ตามมาตรา 26 วรรคสามและวรรคส่ี (ต่อ) 
 - ผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง 
  - ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

  3.2  ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๑๒ ผัง 99 
- ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
- ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี 
- ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก 
- ผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
- ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร  
- ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  
- ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ผังเมืองรวมเมืองยะลา  
- ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย  
- ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองต าลึง จังหวัดชลบุรี 
- ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก – โรงช้าง - มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 101 - 105 
 ตามมาตรา 26 วรรคสี่ และวรรคห้า 
 4.1  ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ 101 
 4.2  ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 102 
 4.3 ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 104 
  ต่อไปอีก ๑ ปี จ านวน ๑๒ ฉบับ 

 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. ๒๕๕4 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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4. เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
 ตามมาตรา 26 วรรคสี่ และวรรคห้า (ต่อ) 

 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

5. เรื่อง  การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 106 - 133 
  5.1  การก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับงานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  106 
   กรณีการก าหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นอนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   เพ่ือกิจการอื่น 
  5.2  ขอทบทวนแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 106 
   ก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
 5.3  ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาแผนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 107 
 5.4 การพิจารณาทบทวนค าร้องผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 107 
  (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
 5.5 การก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับงานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 108 
 5.6 ขอถอนเรื่องการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
  กรณีขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
  บริเวณหมายเลข ๒.๔ ให้สามารถด าเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
  ฮาลาลได้ 
 5.7 ขอความเห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 110 
  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
 5.8 มอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนในศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘ 119 
 5.9 มอบให้กรรมการผังเมืองไปตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ 120 
 5.10 ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา ๙  121 
  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 5.11 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 123 
  คณะที่ ๒ ขอให้ทบทวนการพิจารณาก าหนดระยะห่าง 200 เมตร  
  จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
  ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 5.12 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 126 
  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
 5.13 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดท ารายงาน 128 
  การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
  ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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6. เรื่องอ่ืน ๆ 134 - 181 
 6.1 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  134 

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 6.2 รายงานผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  134 
  ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง 
 6.3 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  135 

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘)  
 6.4  การรวมผังเมืองรวมชุมชนคลองใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก จังหวัดตราด 135 
 6.5 รายงานผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง)  136 
  ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง 
 6.6 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 137 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
 6.7 การจัดท าหนังสือ “สรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ ๑๒” 137 
 6.8 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 

  (ข้อมูลตั้งแตว่ันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)  137 
6.9 การขอยกเลิกข้อก าหนดการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดในท้องที่ 137 
 ที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 

 6.10 การจัดสัมมนาคณะกรรมการผังเมือง 139 
 6.11 รายงานผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน 140 
  แล้วไม่มีค าร้อง 
 6.12 รายงานผลการตรวจสอบกรณีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 140 
  และคลังสินค้า (สีม่วง) ของผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ 
 6.13 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 141 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘) 
 6.14 รายงานผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 4 ผัง 141 
  - ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม 
  - ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 
  - ผังเมืองรวมเมืองโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) 
 6.15 หลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 142 
  หรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 6.16 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 144 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
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 6.17 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 4 ฉบับ 144 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 6.18 รายงานผลการด าเนินการในรอบ ๑ ปี ของคณะกรรมการผังเมือง 145 
 6.19 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 145 
 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 6.20 รายงานสถานภาพการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม 146 
 6.21 รายงานการเตรียมการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 147 
  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม  
  ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภท ค้าปลีก ค้าส่ง 
 6.22 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 3 ฉบับ 148 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558 
 6.23 รายงานผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน 149 
  แล้วไม่มีค าร้อง 
 6.24 แผนปฏิบัติงานในขั้นตอนการพิจารณาค าร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัดตามนโยบาย  149 
  “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 
 6.25 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่.. พ.ศ. .... 149 
 6.26 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 12 ฉบับ 154 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล านารายณ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสกลบาตร จังหวัดก าแพงเพชร 
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 6.27 รายงานผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ฉบับ 154 
  - ผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 6.28 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  155 

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 6.29 การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ านวน 19 ฉบับ 155 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระก า จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จังหวัดล าพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมือง  
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  - กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 6.30 รายงานผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ปิดประกาศ ๙๐ วัน  157 
  แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง 
  - ผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา 
  - ผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา 
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 6.31 รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการผังเมือง 158 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
 6.32 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 158 
 6.33 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 161 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
 6.34 รายงานผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วันแล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 5 ผัง 161 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย 
 6.35 แนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้แก่ 162 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.36  การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 167 
 6.37 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  167 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘) 
 6.38 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี 167 
 6.39 ขอยกเลิกการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 168 
  จงัหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 6.40 รายงานผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนการพิจารณาค าร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัด  168 
  ตามนโยบาย “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” 
 6.41 การขอยกเว้นให้กิจการบางประเภทที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 169 
  สามารถด าเนินการได้ โดยใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
 6.42 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  170 
  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑9 กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
 6.43 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 3 ผัง 171 
  - ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
  - ผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส 
  - ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 6.44 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 171 
 6.45 การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day)  174 
  เรื่อง “ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า” 
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   หน้า 
6. เรื่องอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 6.46 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 174 
  ขอให้พิจารณาด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 
 6.47 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม   179 
 6.48 รายงานผังเมืองรวมจังหวัดที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน 2 ผัง 180 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา 
  - ผังเมืองรวมจังหวัดตราด 
 6.49 รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง  180 

 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
6.50  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 181 

 



 
 
 
 
 

กำรขออนุมัติให้ท้องถิ่นด ำเนินกำรวำงและจัดท ำ 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตำมมำตรำ 18 

 
 
 
 
 
 



1. เรื่อง การขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 18 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

1.1  เรื่อง การขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ด้วยเทศบาลต าบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะด าเนินการวาง

และจัดท าผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลต าบลท่ายางแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖โดยได้บรรจุโครงการ
ผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ไว้ในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลท่ายางเป็นจ านวน ๕,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ทั้ งนี้ 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแนวทาง
ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วโดยได้น าเสนอให้ที่ประชุมสภาแห่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ่านความเห็นชอบของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเสนอให้คณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง ก าหนดว่า เมื่อเห็นสมควรวาง 
และจัดท าผังเมืองรวม ณ ท้องถิ่นใด กรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมของท้องที่นั้นขึ้น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจะวางและจัดท า
ผังเมืองรวมในท้องที่ของตนขึ้นก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดท าเอง
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองก่อน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 10 

1.2 เรื่อง การขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 

๙ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลต าบลนาทับ เทศบาลต าบลบ้านนา เทศบาลต าบลจะนะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าชิง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปียะ องค์การบริหารส่วนต าบลจะโหนง 
และองค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้าจะด าเนินการโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวม
เมืองจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
พัฒนาอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาให้เหมาะสมและยั่งยืน โดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองจะนะ 
และรับผิดชอบเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นจ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีพ้ืนที่วางผังประมาณ ๓๕๐ ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่ระยะแนวขนานกับ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ๓๐๐ เมตร  

จังหวัดสงขลา โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาจึงได้
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวเพ่ือขอความเห็นชอบในการขออนุมัติด าเนินการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมเอง จะต้องได้รับ 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 14 - 15 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 การอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองในการวางผังเสียก่อนโดยได้ เสนอให้ 
กรมโยธาธิการและผั งเมือง ให้ความเห็นชอบ เมื่ อวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
และคณะอนุกรรมการผั งเมืองพิจารณากฎหมายด้านผั งเมือง เมื่ อวันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมในฐานะเจ้าพนักงานการผัง 
ร่วมกันด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองจะนะ ตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำกำรขอแก้ไขข้อก ำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน  

ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 

  



2. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน  
 ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

2.1 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยน ำเสนอคณะกรรมกำรผังเมืองในกำรขอแก้ไข

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม จ ำนวน ๒ ประเด็น 
เมื่อวันที่  ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๗ แล้ว แต่ เนื่องจำกมีบำงประเด็นที่ขอแก้ไขใหม่ 
และยังไม่ได้เสนอคณะกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ โดยประเด็นเพ่ิมเติมใหม่
ดังกล่ำว ได้เสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองพิจำรณำ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ แล้ว รำยละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ประเด็นขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรมและกำรจัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม และจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พำณิชยกรรมได้ในบริเวณหมำยเลข ๒.๔ 

โดยแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม”  
เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม ทั้งนี้ยกเว้นบริเวณหมำยเลข ๒.๔ 

ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม ทั้งนี้ยกเว้นบริเวณหมำยเลข ๒.๔ 

ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำที่ดินส ำหรับรองรับกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมและด้ำนพำณิชยกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในอนำคตอย่ำงเป็นระบบ
และมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เหมำะสม 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
และกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบประกอบอุตสำหกรรม และกำรจัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพ่ือให้
ด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม และจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม
ได้ในบริเวณหมำยเลข ๒.๔ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล 
เท่ำนั้น 

คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. จังหวัดเชียงใหม่และหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ำในอนำคตนิคม

อุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมฮำลำลจะเป็นประโยชน์ต่อไป จึงเห็นสมควร 
ที่จะสนับสนุนในโครงกำรนี้เพ่ือรองรับเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 
วันที่ 19 ม.ค. ๕8 
วำระท่ี ๓.1.1 
หน้ำ 5 – 7 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันทีป่ระชมุ) 

 
 
 
 
 

2. ในอนำคตเมื่อเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะท ำให้มีนักท่องเที่ยว
โดยเฉพำะชำวมุสลิม ซึ่งมีมำกกว่ำร้อยละ ๖๐ ของประชำกรในภูมิภำคอำเซียน 
จะเข้ำมำท่องเที่ยวในทุกจังหวัดของประเทศไทยจึงควรจะต้องเตรียมรองรับ ไว้ 
จึงเห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม และจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบพำณิชยกรรมได้ในบริเวณหมำยเลข ๒.๔ ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรม 
หรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม และจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พาณิชยกรรมได้ในบริเวณหมายเลข ๒.๔ ในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามมติ
คณ ะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่ อพิ จารณ าด้ านผั งเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2.2 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยกประกำศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๕ 

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดนครนำยก มีพ้ืนที่ประมำณ ๒,๑๒๒ ตำรำงกิโลเมตร 
แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๔ อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองนครนำยก อ ำเภอปำกพลี 
อ ำเภอบ้ำนนำ และอ ำเภอองครักษ์ มีหมู่บ้ำน ๔๐๘ หมู่บ้ำน กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบำลเมืองนครนำยก เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองนครนำยก 
เทศบำลต ำบลเกำะหวำย อ ำเภอปำกพลี เทศบำลต ำบลบ้ำนนำ และเทศบำลต ำบล
พิกุลออก อ ำเภอบ้ำนนำ และเทศบำลต ำบลองครักษ์ อ ำเภอองครักษ์ นอกจำกนี้ยังมี
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๓๙ แห่ง  

หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก 
ปรำกฏว่ำ สภำพกำรณ์ของจังหวัดนครนำยกปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงไป 
ท ำให้กำรใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่
จังหวัดนครนำยก นั่นคือบัญชีท้ำยกฎกระทรวงไม่ครอบคลุมอุตสำหกรรม 
ที่จะด ำเนินกำรเพ่ือกำรพัฒนำในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดในปัจจุบัน ดังนั้น 
เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดนครนำยกจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุง 
ผั งเมืองรวมจั งหวัดนครนำยก พ .ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก
มีควำมเหมำะสมต่อแผนกำรพัฒนำของจังหวัด 

ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยก ำหนดเป็นข้อห้ำม 
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 
วันที่ 19 ม.ค. ๕8 
วำระท่ี ๓.1.2 
หน้ำ 7 – 16 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรม ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 
และกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด 

คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- พ้ืนที่ของจังหวัดนครนำยกมีค่อนข้ำงจ ำกัด คุณภำพดินส่วนใหญ่ไม่เหมำะสม 

แก่กำรท ำกำรเกษตร ทำงจังหวัดนครนำยกควรก ำหนดให้บริเวณที่มีลักษณะดินเปรี้ยว 
เป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรม ส่วนบริเวณพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมที่จังหวัดมีโครงกำร 
จะท ำเป็นเมืองบริวำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งขณะนี้ได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำให้ด ำเนินกำร
ศึกษำวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ไว้แล้วนั้น กำรปรับปรุงผังครั้งนี้จึงควรน ำข้อมูล
ดังกล่ำวมำปรับปรุงผังให้สอดคล้องด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 

ประเด็นที่ ๒ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีประเด็นย่อย 
๕ ประเด็น ดังนี้ 

๒.๑) ขอปรับปรุงแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจ ำนวน ๓ ประเภท ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรม ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล
และกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด  

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ห้ำมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ตำมที่ก ำหนด

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ โดยขอแก้ไขให้ด ำเนินกิจกำรโรงงำนได้จ ำนวน 
๗๑ ประเภท หรือชนิดโรงงำน ดังนี้ 

“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องมำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๗ (๑)  
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๔)โรงงำนล ำดับที่  ๕๐ (๔ ) (เฉพำะกำรประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
จำกปิโตรเลียม) และโรงงำนล ำดับที่ ๙๒ 

(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนล ำดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, 
๓๒ , ๓๘ , ๔๔ , ๔๕ (๑) (๒), ๔๘ (๔), ๔๙ , ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๗ , ๕๙, ๘๘ 
(เฉพำะโรงงำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนประเภทถ่ำนหิน หรือลิกไนต์ 
นิวเคลียร์ ก๊ำซธรรมชำติ), ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖ และ ๑๐๗ 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีควบคุม 
กำรปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน และห้ำมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม อีกจ ำนวน ๓๖ 
ประเภทหรือชนิดโรงงำน ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๙, 
๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๘, ๔๒ (๑), ๔๒ (๒), ๔๓ (๑), ๔๓ (๒), ๔๔, ๔๕ (๑), ๔๕ (๒), ๔๕ (๓), 
๔๘ (๔), ๔๘ (๖), ๔๙ , ๕๐ (๑), ๕๐ (๒), ๕๐ (๓), ๕๐ (๕), ๕๗, ๕๙ , ๘๘ , ๘๙ , 
๙๑ (๒), ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖ และ ๑๐๗ 

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้  
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน”  

เป็นข้อก ำหนดใหม่ โดยขอแก้ไขให้ด ำเนินกิจกำรโรงงำนได้ จ ำนวน 
๗๘ ประเภทหรือชนิดโรงงำน ดังนี้ 

“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้  
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องมำตรกำรคุ้มครอง

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) เว้นแต่ โรงงำนล ำดับที่ 
๗ (๑) (๔) โรงงำนล ำดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงำนล ำดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงำนล ำดับที่ ๕๐ (๔) 
(เฉพำะกำรประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม) โรงงำนล ำดับ ๘๙ 
โรงงำนล ำดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงำนล ำดับที ่๙๒ 

(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนล ำดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๘, 
๔๔, ๔๕ (๑) (๒), ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๗, ๕๙, ๘๘ (เฉพำะโรงงำนกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำจำกพลั งงำนควำมร้อนประเภทถ่ำนหิน หรือลิกไนต์  นิ วเคลียร์ 
ก๊ำซธรรมชำติ), ๙๙, ๑๐๑ (เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๒.๑), ๑๐๔, ๑๐๕ (เฉพำะบริเวณ
หมำยเลข ๒.๑), ๑๐๖ และ ๑๐๗ 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีควบคุมกำรปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
และห้ำมประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม อีกจ ำนวน ๒๙ ประเภทหรือชนิดโรงงำน 
ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๘, ๔๔, ๔๕ (๑),  
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๔๕ (๒), ๔๕ (๓), ๔๘ (๔), ๔๘ (๖), ๔๙, ๕๐ (๑), ๕๐ (๒), ๕๐ (๓), ๕๐ (๕), ๕๗, ๕๙, 
๘๘, ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖ และ ๑๐๗ 

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้  
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้วยโรงงำน เว้นแต่ โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ โดยขอแก้ไขให้ด ำเนินกิจกำรโรงงำนได้จ ำนวน ๗๗ 
ประเภทหรือชนิดโรงงำน ดังนี้ 

“ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 
ดังต่อไปนี้  

(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องมำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่  ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ 
๗ (๑) (๔) โรงงำนล ำดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงำนล ำดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงำนล ำดับที่ 
๕๐ (๔) (เฉพำะกำรประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม) โรงงำนล ำดับ 
๘๙ โรงงำนล ำดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงำนล ำดับที ่๙๒ 

(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนล ำดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, 
๓๒ , ๓๘ , ๔๔, ๔๕ (๑) (๒), ๔๘ (๔), ๔๙ , ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๗, ๕๙ , ๘๘ 
(เฉพำะโรงงำนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนประเภทถ่ำนหิน 
หรือลิกไนต์ นิวเคลียร์ ก๊ำซธรรมชำติ), ๙๙, ๑๐๑ (เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๓.๑ 
และ ๓.๒), ๑๐๔, ๑๐๕ (เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๓.๑ และ ๓.๒), ๑๐๖ และ ๑๐๗ 

(๓) โรงงานประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) ที่ ไม่มีระบบวิธีควบคุม 
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน และห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอีกจ านวน ๓๐ ประเภท
หรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานล าดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, 
๓๒, ๓๘, ๔๔, ๔๕ (๑), ๔๕ (๒), ๔๕ (๓), ๔๘ (๔), ๔๘ (๖), ๔๙, ๕๐ (๑), ๕๐ (๒), 
๕๐ (๓), ๕๐ (๕), ๕๗, ๕๙, ๘๘, ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖ และ ๑๐๗ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนด

เกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน โดยก ำหนดเป็นข้อห้ำม
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว 
มีกรอบมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนโดยก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
แต่ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เนื่องจำก
เป็นพ้ืนที่ชลประทำน และเป็นแนว น้ ำหลำก (Flood Way) อีกทั้ง ได้เห็นชอบ 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ในที่ดิน ๒ ประเภท แล้ว ได้แก่ ประเภทชุมชน (สีชมพู) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนั้น จึงควรสงวนรักษำพ้ืนที่
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไว้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงาน 
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินประเภทชนบทและอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) อนุญาตให้เฉพาะกิจการ
โรงงานที่อนุญาตให้สามารถด าเนินการได้ ในกฎกระทรวงฯ 
ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้กองนิติการตรวจสอบในการเขียนข้อก าหนด
ให้ถูกต้องตามมติที่ประชุมก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

๒.๒) ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยเป็นกิจกรรมหลักในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำผลกระทบต่อกำรขออนุญำต
ปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยของประชำชนซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์  

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม  
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

กำรท่องเที่ยว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละแปดสิบของที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม

กำรอยู่ อ ำศัย  กำรท่ องเที่ ยว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบั นรำชกำร 
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน 
ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร 
กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญำต”  

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้  
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

กำรอยู่อำศัย สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำร และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง  เห็นชอบให้ เพ่ิมเติม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรอยู่ อำศัยเป็นกิจกรรมหลักในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเป็นกิจกรรม
หลักในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว) ตามที่ เสนอ ตามมติคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 

๒.๓ ขอยกเลิกข้อก ำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ ำ ล ำคลอง แหล่งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๖ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขำวมีกรอบมีเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) 
และท่ีดินประเภทอนรุักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ ำตำลอ่อน)  

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เห็นชอบให้ยกเลิก
ข้อก ำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ ำล ำคลอง แหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้ควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง ๖ ประเภท แต่ให้คงข้อควำม 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำนครนำยกตำมแนวขนำนริมฝั่งแม่น้ ำตำมสภำพ
ธรรมชำติของแม่น้ ำนครนำยก ระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ห้ำมใช้ประโยชน์เพ่ือด ำเนิน
กิจกำรใด ๆ อันเป็นกำรกีดขวำงทำงน้ ำ เว้นแต่มีช่องระบำยน้ ำ” ในที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ โดยให้ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง ๖ ประเภท ยกเว้น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
มีเส้นทแยงสีเขียว) ให้คงข้อความ “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ง
แม่น้ านครนายกตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ าตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ านครนายก ระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ห้ามใช้ประโยชน์
เพื่อด าเนินกิจการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางทางน้ า เว้นแต่ 
มีช่องระบายน้ า” ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 

๒.๔ ขอยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมสูงอำคำรในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทที่อยู่ด้ำนใต้ของทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๓ ทั้งหมด  

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในพ้ืนที่ชุมชนซึ่งประกอบด้วยย่ำนกำรค้ำ
ใจกลำงเมือง และพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวของเมือง จ ำเป็นต้องรองรับกำรเพ่ิมขึ้น
ของอำคำรประเภทต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรชุมชนที่มีควำมหลำกหลำย  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทบริเวณด้ำนใต้ของทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๓ เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ เกิดในอนำคต 
เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับถนนสำยหลักของจังหวัดและได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ
เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของตัวเมือง 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

เห็นชอบให้ยกเลิกกำรควบคุมควำมสูงของอำคำรในที่ดินประเภทชุมชนและกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทที่อยู่ด้ำนใต้ของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓ ตำมที่เสนอ 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เห็นชอบให้ยกเลิก 
กำรควบคุมควำมสูงของอำคำรในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกกำรควบคุมควำมสูงของอำคำร
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
บริเวณด้ำนใต้ของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกการควบคุมความสูงของอาคาร ดังต่อไปนี้ 
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๒.๑ ให้คงข้อก าหนดเรื่องความสูงไว้ตามเดิม 

๒.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมสูงอำคำรในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขำว) ยกเว้นกำรควบคุมควำมสูงของอำคำรส ำหรับกิจกำรบำงประเภท ซึ่งเป็นกิจกำร
ที่จ ำเป็นต่อกำรบริกำรชุมชน  

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในทุกบริเวณมีพ้ืนที่ต่อเนื่องกับอุทยำน
แห่งชำติเขำใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ มีควำมจ ำเป็นต้องรักษำ 
สภำพธรรมชำติและทัศนียภำพที่สวยงำมไว้แต่ขณะเดียวกัน พ้ืนที่ดังกล่ำวมีกำรขยำยตัว
ของชุมชนสูง จ ำเป็นที่ต้องมีบริกำรต่ำง ๆ เช่น เสำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ซึ่งอำคำรเหล่ำนี้ 
มีขนำดควำมสูงมำกกว่ำ ๑๒ เมตร ขึ้นไป โดยมีบริเวณที่ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนด
เกี่ยวกับควำมสูงอำคำร ดังนี้ 

๒.๕.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
เพ่ิมเติมข้อก ำหนด ดังนี้ 
“บริเวณหมำยเลข ๒.๑ ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำร 

ที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๑๕ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับ 
ใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ 
ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้ำว ปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำร
ทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”  

๒.๕.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

เพ่ิมเติมข้อก ำหนด ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง

สีเขียว) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 
๑๒ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง โครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้ำว 
ปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร 
ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่ว หรือปั้นหยำ 
ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

๒.๕.๓ ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

เพ่ิมเติมข้อก ำหนด ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำ

คุณภำพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร และกำรอยู่อำศัยในอำคำรซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดินและมีควำมสูง
อำคำรไม่ เกิน ๖ เมตร เท่ำนั้น แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ 
ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ 
ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่ว หรือปั้นหยำ 
ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

๒.๕.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) 
เพ่ิมเติมข้อก ำหนด ดังนี้ 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภท
บ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดิน โดยมีขนำดพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร 
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง โครงสร้ำงส ำหรับ 
ใช้ ในกำรรับส่งวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิ ด หอถังส่ งน้ ำประปำ 
เสำส่งไฟฟ้ำ กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ 
ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับควำมสูงอำคำร  ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) 
ตำมที่เสนอ 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เห็นชอบให้เพ่ิมเติม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับควำมสูงอำคำร ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
และที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
แต่ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับควำมสูงอำคำรในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) อีกท้ังควรให้จ ำกัดควำมสูงของอำคำรไว้ด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
อาคาร โดยไม่ให้หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่ง
วิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังส่งน้ าประปา 
เสาส่งไฟฟ้า ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ 
ยกเว้นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขาว) ให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 

2.3 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2556 
ผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำงประกำศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดล ำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๓๐ 
ตอนที่  ๘๐ ก มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่  ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 
๑๑ กันยำยน ๒๕๖๑ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ ๑๓,๕๔๐.๙๔ ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ ๘,๔๖๓,๐๒๕ ไร่ ประกอบด้วย ๑๓ อ ำเภอ ๑๐๐ ต ำบล และ ๙๓๘ หมู่บ้ำน 
มีประชำกรรวม ๗๕๔,๓๕๗ คน 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วำระท่ี ๓.1. 
หน้ำ 7 – 13 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง ปรำกฏว่ำ 
สภำพกำรณ์ของจังหวัดล ำปำงในปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงไป ท ำให้กำรใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่  หรื อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่รัฐบำลส่งเสริม เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง 
บนหลังคำ (Solar Rooftop) ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดล ำปำง 
จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง 
มีควำมเหมำะสมต่อแผนกำรพัฒนำของจังหวัดต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยขอปรับบัญชีท้ำย
กฎกระทรวงฯ และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้ เกิดควำมยืดหยุ่นและส่งเสริมกำรพัฒนำ 
ตำมแนวทำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และจังหวัดล ำปำงในกำรเพ่ิมโอกำสกำรลงทุน
ด้ำนอุตสำหกรรม เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน มีกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแลกำรป้องกันเหตุเดือดร้อนร ำคำญและอันตรำย 
ตำมระดับควำมรุนแรงของผลกระทบต่อประชำชนหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดล ำปำง กรมโยธำธิกำรและผัง เมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวง โดยปรับบัญชีท้ำยกฎกระทรวงออก 
และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เพ่ือให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรบังคับใช้มำกกว่ำ อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงโดยก าหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) และที่ ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
๒.๑ ขอแก้ไขและยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน

อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน 
๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
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ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 “(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 
ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้  
“(๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่ก ำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศ

กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๘๙ เฉพำะที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง
จำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โดยเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในบริเวณโรงงำนเดิมเท่ำนั้น 

(๒) โรงงำนล ำดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๓๘ (๑), ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๕๙, 
๖๐, โรงงำนล ำดับที่ ๘๘ เว้นแต่ กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ 
และกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพเฉพำะที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำก
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โดยเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในบริเวณโรงงำนเดิมเท่ำนั้น 
และโรงงำนล ำดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
(๓) โรงงำนประเภทอ่ืน ๆ นอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม

กำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน” 

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด 
“(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน มีกฎหมำยว่ำด้วย

โรงงำนเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแล กำรป้องกันเหตุเดือดร้อนร ำคำญและอันตรำย
ตำมระดับควำมรุนแรงของผลกระทบต่อประชำชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยจะก ำหนด 
ห้ำมเฉพำะอุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขและยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และยกเลิกข้อก าหนดที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามที่เสนอ 

๒.๒ ขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
ในข้อก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดสรร
ที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรมได้ ในบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๑๘ และ ๓.๒๓  
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โดยแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม” 
เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมำยเลข 

๓.๑๕ หมำยเลข ๓.๑๘ และหมำยเลข ๓.๒๓” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำที่ดินส ำหรับรองรับ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดล ำปำงในอนำคตอย่ำงเป็นระบบและมีโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่เหมำะสม 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดล ำปำง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ ดิน เพ่ือประกอบอุตสำหกรรม 
ในข้อก ำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, 
๓.๑๘ และ ๓.๒๓ โดยพิจำรณำกำรก ำหนดระยะแนวกันชนที่เหมำะสมระหว่ำง 
พ้ืนที่อุตสำหกรรมกับชุมชนเพ่ิมเติมด้วย ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดล ำปำง
ได้พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดระยะแนวกันชนของพ้ืนที่อุตสำหกรรมกับชุมชน 
จำกเอกสำรข้อเสนอ เรื่อง “กำรจัดกำรปัญหำระยะห่ำงระหว่ำงอุตสำหกรรมและ
ชุมชน ในพ้ืนที่มำบตำพุด และกำรเผยแพร่ข้อมูลผลกำร พิจำรณำของคณะกรรมกำร
ผั งเมือง” โดยคณะกรรมกำรแก้ ไขปัญหำกำรปฏิบัติ ตำมมำตรำ ๖๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้  

“(๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมำยเลข 
๓.๑๕ หมำยเลข ๓.๑๘ และหมำยเลข ๓.๒๓ โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) ต้องมีระยะห่ำงจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สี เขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ ำตำล) 
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตร 

(ข) ต้องมีระยะห่ำงจำกเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑ ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำง
จำกเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๓๕ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๓๖ 
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑๕๗ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ เมตร” 

คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กำรอ้ำงอิงถึงที่มำของเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ก ำหนดเป็นข้อห้ำมกำรจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือประกอบอุตสำหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ควรมำจำก 
มตขิองคณะกรรมกำรผังเมืองหรือเป็นมำตรฐำนที่ก ำหนดขึ้นมำโดยชัดเจน สำมำรถใช้
อ้ำงอิงได้ 

2. กำรก ำหนดระยะห่ำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตรนั้น 
ไม่ควรก ำหนดตำยตัว ควรค ำนึงถึงประเภท/ชนิดของโรงงำน เช่น โรงงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง 
อำจจะก ำหนดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร แต่ถ้ำเป็นโรงงำนที่มีควำมเสี่ยงน้อยอำจจะ
ก ำหนดระยะน้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตร 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 3. เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ทำงกรมโยธำธิกำรและผังเมืองก ำหนดสำมำรถปรับเปลี่ยน
ได้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ ซ่ึงมีศักยภำพไม่เหมือนกันเมื่อเห็นสมควร 
ที่จะขยำยหรือลดก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ เป็นเพียง
แนวทำงปฏิบัติเท่ำนั้น ดังนั้นเมื่อกระทรวงอุตสำหกรรมได้ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ 
ซึ่งได้มีกำรก ำหนดระยะห่ำงกำรใช้ประโยชน์ที ่ดินด้วยนั้น จึงควรใช้หลักเกณฑ์ 
ของกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นหลักในกำรพิจำรณำเรื่องโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดยควรมีกำรจัดประชุมหำรือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมในข้อก าหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เพื่อให้ด าเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ได้ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๕ , ๓.๑๘ และ ๓.๒๓ ตามมติ 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
๒. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการก าหนดระยะแนวกันชนที่ เหมาะสมระหว่างพื้ นที่
อุตสาหกรรมกับชุมชน ถนน แม่น้ าล าคลอง และอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการวางและจัดท าผังเมืองรวม และเป็นแนวทาง 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองต่อไป 

 

2.4 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้

บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๖ 
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย ปรำกฏว่ำ 
ในปัจจุบันสภำพกำรณ์ของจังหวัดเชียงรำยมีควำมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ท ำให้กำรใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำยไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัด 
เช่น บัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ไม่ครอบคลุมอุตสำหกรรมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำ 
ในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดในปัจจุบัน รวมทั้งข้อก ำหนดบำงส่วนมีผลกระทบ
ต่อกำรอยู่อำศัย และกำรประกอบอำชีพของประชำชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง
หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะในเขตจังหวัดเชียงรำย ดังนั้น  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว จังหวัดเชียงรำยจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงรำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำยมีควำมสอดคล้องต่อแนวทำง 
กำรพัฒนำของจังหวัดต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ กำรขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยขอปรับบัญชี 
ท้ำยกฎกระทรวงฯ และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม 
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ครั้งที ่4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วำระท่ี ๓.2.1 
หน้ำ 191 - 201 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ไม่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัด และยังไม่ครอบคลุมประเภทของโรงงำน
อุตสำหกรรมที่จะด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของจังหวัดในปัจจุบัน จึงท ำให้ไม่สำมำรถ
ขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดเชียงรำยเพ่ือรองรับกำรเปิด
ประตูอำเซียนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชีท้ำยกฎกระทรวงออก 
และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงออก และก าหนดเป็นข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่  ๒ กำรขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน 
๔ ประเด็นย่อย ดังนี้ 

๒.๑ ขอแก้ไขและยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้ 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่ก ำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศ

กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) โรงงำนล ำดับที่ ๑๑ (๖), ๑๖, ๑๗, ๒๗ (๒), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๒), 
๓๘ (๑) (๒), ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), ๕๓ (๖), ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๕๙, ๖๐ โรงงำนล ำดับที่ 
๘๘ (เฉพำะที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล (Fossil) หรือก๊ำซธรรมชำติ) โรงงำนล ำดับ
ที่ ๙๘ (เฉพำะที่มีกำรฟอกย้อมสี) โรงงำนล ำดับที่ ๑๐๑ (เฉพำะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วหรือน้ ำทิ้งตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕) โรงงำนล ำดับที่ ๑๐๓ (๑) (๒) (๔) ๑๐๕ และ ๑๐๖ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๓) โรงงำนประเภทอ่ืน ๆ นอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน” 

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่ก ำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศกระทรวง

อุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๘๙, ๙๑ (๒) และ ๙๒ 

(๒) โรงงำนล ำดับที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๘ (๑) (๒), ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕), 
๕๙ และ ๑๐๓ (๑) (๒) (๔) 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืน ๆ  นอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม 
กำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน” 

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
ขอยกเลิกข้อห้ำมในข้อก ำหนด 
“(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่ โรงงำน

ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำน และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชี 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมชุมชน” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ไม่สอดคล้อง 
กับแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของจังหวัด และยังไม่ครอบคลุมประเภท 
ของโรงงำนอุตสำหกรรม ที่จะด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของจังหวัดในปัจจุบัน จึงท ำให้ไม่สำมำรถ
ขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดเชียงรำยได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้แก้ไขและยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขและยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ 

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
โดยขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ

ยี่สิบของที่ดินในแต่ละต ำบล และให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญำต ทั้ งนี้  ต้องจัดที่ว่ำงดังกล่ำวเป็นพ้ืนที่สี เขียวส ำหรับปลูกต้น ไม้ 
เพ่ือเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
และสัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสำหกรรม” 

เป็นข้อก ำหนดใหม ่ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีที่ว่ำง 

เป็นพ้ืนที่สีเขียวส ำหรับปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบ 
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกมีกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแล 
กำรใช้พ้ืนที่ว่ำงของกำรด ำเนินกิจกำรอุตสำหกรรม เช่น กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
ได้ก ำหนดให้โรงงำนต้องด ำเนินกำรตำมชนิดและประเภท และกฎหมำยควบคุมอำคำร 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจำรณำกลั่นกรองก่อนกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ดังนี้ “กำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีพ้ืนที่ว่ำงเป็นพ้ืนที่สีเขียวส ำหรับ 
ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญำต” ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างของแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาต ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนี้ “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่สีเขียว ส าหรับ
ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” ตามที่เสนอ 

๒.๒.๒ ขอยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่น 
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอยกเลิกข้อก าหนด ดังนี้ 
“... ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ดังต่อไปนี้ 
... 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนให้เต็มศักยภาพ (การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม) สามารถ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ภายในการก ากับดูแลจากกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้ก าหนดการใช้พ้ืนที่ว่างของการด าเนินกิจการอุตสาหกรรม เช่น กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ได้ก าหนดให้โรงงานต้องด าเนินการตามชนิดและประเภท และกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณากลั่นกรองก่อนการอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามท่ีเสนอ 

๒.๓ ขอยกเลิกข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภท
อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ 

๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
โดยขอยกเลิกข้อห้ำม 
“(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรือ

อำคำรขนำดใหญ่” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
๑) ที่ดินประเภทชุมชนเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเพ่ือกำรพำณิชยกรรม

และกำรอยู่อำศัย ควรจะเปิดโอกำสให้เกิดกำรพัฒนำในแนวรำบเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

๒) เนื่องจำกมีกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลกำรก่อสร้ำงอำคำร 
เช่น กฎหมำยควบคุมอำคำร  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม
ประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในข้อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๓.๒ ขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม
ประเภทอำคำรขนำดใหญ่ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่” 
เป็นข้อก ำหนดใหม ่ดังนี้ 
“(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 

ยกเว้นในท้องทีอ่ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงแสน และอ ำเภอเชียงของ” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
๑) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงรำยได้เสนอพ้ืนที่กับส ำนักคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ เพ่ือประกำศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และดึงดูดกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงรำยและนักลงทุน
ต่ำงชำติ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยและรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

๒) บริเวณพ้ืนที่ ๓ อ ำเภอ มีจุดผ่ำนแดนถำวร จุดผ่อนปรน และจุดผ่ำนแดน
ชั่วครำว ซึ่งจะได้รับกำรพัฒนำวำงแผนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมต่อไป  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมเกี่ยวกับ

กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ในข้อก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบ
พำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ให้ด ำเนินกำรได้ในบริเวณท้องที่  อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอ 
เชียงแสน และอ ำเภอเชียงของ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ให้ด าเนินการได้ในบริเวณท้องที่อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ ตามมติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๔ ขอยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพ
ธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน 
๖ ประเภท คือ ที่ดนิประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ ำตำล) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อม 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ ำตำลอ่อน) ดังนี้ 

๒.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ ำตำล) 

โดยขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 

ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมและขนส่ง 
ทำงน้ ำหรือสำธำรณูปโภค 

๒.๔.๒ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
โดยขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำง

ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของล ำคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค” 

๒.๔.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ ำตำลอ่อน) 

โดยขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน

ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
(๑) เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรำย มีแม่น้ ำ ล ำคลอง 

ที่ส ำคัญหลำยสำย เช่น แม่น้ ำกก แม่น้ ำอิง แม่น้ ำค ำ แม่น้ ำลำว แม่น้ ำสำย แม่น้ ำรวก
และแม่น้ ำโขง มีแหล่งน้ ำชลประทำน ๒๐๘ โครงกำร และแหล่งน้ ำสำธำรณะล ำเหมือง
กระจำยเต็มพ้ืนที่จังหวัดท ำให้กำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง สภำพธรรมชำติ
ของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ กระทบต่อกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่อำศัย
ของประชำชนที่มีที่ดินอยู่ริมแหล่งน้ ำสำธำรณะ 

(๒) มีกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๔ เรื่องแนวอำคำร
และระยะต่ำง ๆ ของอำคำร ได้ก ำหนดให้อำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำ
สำธำรณะต้องร่นแนวอำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะต้องร่น
แนวอำคำรให้ห่ำงจำกแหล่งน้ ำสำธำรณะ ทั้งนี้ ในกำรอนุญำตก่อสร้ำง มีหน่วยงำน  
ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมดูแล เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค เป็นต้น 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจ ำนวน ๖ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สี เขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ ำตำล) ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์สภำพแวดล้อม 
เพ่ือกำรท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ 
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ ำตำลอ่อน) ตำมที่เสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๖ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(สีน้ าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ 

 

2.5 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกำศ 

ใช้บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ ปรำกฏว่ำ
สภำพกำรณ์ของจังหวัดยะลำ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ของจังหวัดยะลำ เช่น บัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงฯ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและ
คลังสินค้ำ ข้อก ำหนดกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พำณิชยกรรม และกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
กำรก ำหนดที่ว่ำงริมทำงหลวงและทำงหลวงชนบท และกำรก ำหนดที่ว่ำงริมฝั่งแม่น้ ำ 
คลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะในจังหวัดยะลำ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำ
ดังกล่ำว จังหวัดยะลำจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดยะลำมีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัด
ยะลำต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ กำรขอปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต จ ำนวน 
๒ ประเด็นย่อย 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒ ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ครั้งที ่4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วำระท่ี ๓.2.2 
หน้ำ 201 - 212 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
๑) เนื่องจำกผังเมืองรวมจังหวัดยะลำใช้ระยะเวลำในกำรออกเป็นกฎกระทรวง 

ท ำให้พ้ืนที่ดังกล่ำวซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน ได้มีกำรพัฒนำก่อสร้ำงอำคำรพักอำศัย 
และอำคำรพำณิชย์เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน  

๒) มีกำรปรับแก้ไขข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับอุตสำหกรรมให้สำมำรถประกอบ
กิจกำรได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
ได้มำกขึ้นกว่ำผังเดิม จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบกำรขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖ ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข  เนื่องจำกที่ดินประเภทนี้ เป็นพ้ืนที่ เขตกันชน 
(Buffer Zone) ของที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) หำกยกเลิก
ที่ดินประเภทนี้จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจั งหวัดยะลำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบกำรขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนำกำร 
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สี เขียวอ่อน) ให้ เป็นที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๒ กำรขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวง โดยก ำหนดเป็นข้อห้ำม
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลที่ขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้มีปัญหำควำมไม่สงบ 
ในพ้ืนที่ มีกำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย ควรจะต้องส่งเสริมกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรม 
เพ่ือกระตุ้นกำรลงทุนในพ้ืนที่ และส่งเสริมไม่ให้ประชำชนในพ้ืนที่อพยพย้ำยถิ่นฐำน
ในจังหวัดยะลำ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจั งหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ  
๑. เห็นชอบกำรยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

โดยก ำหนดเป็นข้อห้ำมประกอบกิจกำรโรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
เรื่องมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จ ำนวน ๑๘ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน  

๒. เห็นชอบกำรยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ ำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
โดยให้ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดยะลำได้พิจำรณำประเภทหรือชนิด 
ของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องกำรระบุห้ำมไว้ในข้อก ำหนดแทน 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยก าหนดเป็นข้อห้ามประกอบ
กิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จ านวน ๑๘ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน  
๒. เห็นชอบการยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) โดยให้
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาได้พิจารณา
ประเภทหรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการระบุ 
ห้ามไว้ในข้อก าหนดแทน ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดยะลา กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๓ กำรขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินฯ จ ำแนกเป็น 
๗ ประเด็นย่อย ดังนี้  

๓.๑ ขอแก้ไขและยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ข้อก ำหนดเดิม โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่

โรงงำนตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน  

ข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้  
(1) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง 

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๑๘ ประเภท/ชนิด 
มีรำยละเอียด ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๕ (๑) 
(๒) (๓) (๔), ๔๘ (๖), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงำนล ำดับที่ ๙๙ 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข ส่งเสริมและเพ่ิมโอกำสในกำรลงทุนอุตสำหกรรม 
ของจังหวัดยะลำ เพ่ือกระตุ้นกำรลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และส่งเสริมไม่ให้
ประชำชนในพ้ืนที่อพยพย้ำยถิ่นฐำนในจังหวัดยะลำ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวัดยะลำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้  ข้อห้ำมโรงงำนตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตำมท่ีเสนอ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้  ข้อห้ามโรงงาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ 

๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ข้อก ำหนดเดิม  
โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท

ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำน
บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 

ข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๘ ประเภท ดังนี้ 
๔๒ (๑) ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๘๙ และโรงงำนล ำดับที่ ๙๙  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ ห้ำมโรงงำนตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๘ ประเภท/ชนิด ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๔๒ (๑), ๔๓ (๑) (๒), 
๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๘๙ และโรงงำนล ำดับที่ ๙๙ 

 



- 27 - 
 

ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ ห้ามโรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   
จ านวน ๘ ประเภท/ชนิด ดังนี้ โรงงานล าดับที่ ๔๒ (๑), ๔๓ 
(๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๘๙ และโรงงานล าดับที่ ๙๙ 

๓) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) 

ข้อก ำหนดเดิม โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่
โรงงำนตำมประเภทชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 

ข้อก ำหนดใหม่ ก ำหนดเป็นกำรห้ำมกิจกำรโรงงงำนอุตสำหกรรม ดังนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง 

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๑๐ ประเภท/ชนิด 
ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙ และ
โรงงำนล ำดับที่ ๙๙  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจั งหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ ไขเป็นข้อก ำหนดใหม่  ดั งนี้  ห้ ำมประกอบกิจกำรโรงงำน 
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เรื่องมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 
ในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จ ำนวน ๑๐ ประเภท/ชนิด ดังนี้ (โรงงำน
ล ำดับที่ ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙ และโรงงำนล ำดับที่ ๙๙ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ ห้ามประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จ านวน ๑๐ ประเภท/ชนิด ดังนี้ โรงงานล าดับที่ ๔๒ (๑) (๒), 
๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙ และโรงงาน
ล าดับที่ ๙๙ 

๓.๒ ขอยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงริมเขตทำงหลวงแผ่นดินและ 
ทำงหลวงชนบท จ ำนวน ๔ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ข้อก ำหนดเดิม  
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงชนบท 

ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร ” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลที่ขอแก้ไข ปัจจุบันมีกำรใช้บังคับกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องคือ กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจั งหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบกำรขอยกเลิกข้อก ำหนด “กำรใช้ประโยชน์ที่ ดินริมทำงหลวงแผ่นดิน 
และทำงหลวงชนบทให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร” ในที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่ วง) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอยกเลิกข้อก าหนด “การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ ว่างตาม
แนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และ
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๓ ขอยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง
แม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข มีกำรใช้บังคับกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  
ข้อก ำหนดเดิม 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 

ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำ 
หรือกำรสำธำรณูปโภค” 

๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ข้อก ำหนดเดิม 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ให้มีที่ว่ำง

ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ไม่น้อยกว่ำ 
๒๐ เมตร และที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะอ่ืน ให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค” 

 



- 29 - 
 

ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ให้มีที่ว่ำง 

ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ไม่น้อยกว่ำ 
๑๒ เมตร และที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะอ่ืน ให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ เห็นชอบกำรขอยกเลิกกำรก ำหนด

ที่ว่ำงริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ในประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  (สีขำว       
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด “กำรใช้

ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน 
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”  

๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ไม่เห็นชอบให้ยกเลิก
ข้อก ำหนดเดิม โดยให้ทำงส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดยะลำได้พิจำรณำ 
ถึงควำมเหมำะสมของพ้ืนที่เกี่ยวกับในกำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนที่ว่ำงริมฝั่ง
แม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ  

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด “กำรใช้

ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”  

๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เห็นชอบให้แก้ไข 
เป็นข้อก ำหนดใหม ่ดังนี้ 

“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำปัตตำนีและแม่น้ ำสำยบุรี ไม่น้อยกว่ำ 
๑๒ เมตร และที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะอ่ืน ให้มีที่ว่ำง 
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือ แหล่งน้ ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือ
กำรสำธำรณูปโภค” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
เว้นแต่ เป็ นการก่อสร้างเพื่ อการคมนาคมทางน้ าหรือ 
การสาธารณูปโภค” 
๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว) เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อก าหนดใหม่ ดังนี้ 
“การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรี 
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า
ปัตตานีและแม่น้ าสายบุรีไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และที่ดินริมฝั่ง
แ ม่น้ าล าคลอง หรือแหล่ งน้ าสาธารณ ะอ่ืน ให้ มีที่ ว่ าง 
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง 
หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค” 
ตามมติของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๓.๔ ขอยกเลิกข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
พำณิชยกรรม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้ 

ข้อก ำหนดเดิม 
๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
“จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม” 
๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง

สีเขียว)  
“จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ที่มีปัญหำควำมไม่สงบ

ในพื้นที่มีกำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย ควรส่งเสริมให้มีกำรประกอบกิจกำร
จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรมได้ และส่งเสริมไม่ให้ประชำชนในพ้ืนที่ 
อพยพย้ำยถิ่นฐำนในจังหวัดยะลำ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำม “กำรประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม” 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้าม “การประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพาณิชยกรรม” ในที ่ด ินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสเีขียว) 

๓.๕ ขอยกเลิกข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ดังนี้ 

ข้อก ำหนดเดิม 
1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   
“จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย” 
๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม   
“จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ที่มีปัญหำควำมไม่สงบ
ในพื้นที่มีกำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย ควรส่งเสริมให้มีกำรประกอบกิจกำร
จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยได้ และส่งเสริมไม่ให้ประชำชนในพ้ืนที่อพยพย้ำยถิ่นฐำน
ในจังหวัดยะลำ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ามการประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัยในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

๓.๖ ขอยกเลิกข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรประกอบกิจกำรกำรอยู่อำศัยหรือ
ประกอบพำณิชยกรรม ประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ ที่มีปัญหำควำมไม่สงบ
ในพ้ืนที่มีกำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย ควรส่งเสริมให้มีกำรอยู่อำศัยหรือประกอบ
พำณิชยกรรม ประเภทอำคำรขนำดใหญ่ได้ในพ้ืนที่และต้องกำรส่งเสริมไม่ให้ประชำชน
ในพ้ืนที่อพยพย้ำยถิ่นฐำนในจังหวัดยะลำ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจั งหวัดยะลำ  กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำม “กำรประกอบกิจกำรกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม
ประเภทอำคำรขนำดใหญ่”ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้าม “การประกอบกิจการการอยู่อาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่” ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๓.๗. ขอปรับปรุงข้อก ำหนดขนำดพ้ืนที่อำคำร และควำมสูงของอำคำร 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) 

ข้อก ำหนดเดิม   
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรสงวนและ

คุ้มครองดูแลรักษำหรือบ ำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ ำ ล ำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป่ำไม้กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเท่ำนั้น 

“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกำรอยู่อำศัยในอำคำร
ประเภทบ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดินโดยมีขนำดพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร 
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  

ข้อก ำหนดใหม่  
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรสงวนและ

คุ้มครองดูแลรักษำหรือบ ำรุง ป่ำไม้ สัตว์ป่ำต้นน้ ำ ล ำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป่ำไม้ กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเท่ำนั้น 

“ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภท
บ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดินโดยมีขนำดพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน ๔๐๐ ตำรำงเมตร 
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๘ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับ
พ้ืนดิน ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
๑. จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ ที่มีปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่และมี

กำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย จึงควรให้โอกำสกับประชำชนเพ่ือกำรอยู่อำศัยโดยมี
กำรเพ่ิมขนำดของอำคำรและควำมสูงของอำคำรในที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชน 
เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดิน 
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ล าดับที่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๒. ข้อก ำหนดปรับปรุงใหม่ได้ผ่อนปรนให้ประชำชนสำมำรถขยำยพ้ืนที่
อำคำรเพ่ิมขึ้นหนึ่งเท่ำจำกข้อก ำหนดเดิม ที่ระบุขนำดพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร 
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร เป็นขนำดพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน ๔๐๐ ตำรำงเมตร 
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๘ เมตร เพ่ือเป็นกำรด ำรงชีพขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับ 
กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวที่มิใช่กำรจัดสรรที่ดิน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก ำหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ในวรรคสอง ดังนี้ 

“ทีด่ินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว 
ซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดิน โดยมีขนำดพ้ืนที่อำคำรไม่เกิน ๔๐๐ ตำรำงเมตร และมีควำมสูง
ของอำคำรไม่เกิน ๘ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำง 
ถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
ในวรรคสอง ดังนี้  “ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัยในอาคารประเภทบ้านเดี่ยว 
ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๔๐๐ 
ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๘ เมตร การวัด
ความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น
ดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด” 

 

2.6 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ได้ประกำศใช้บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ก มีผลบังคับใช้ ๕ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ หลังจำกกำรประกำศใช้
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์และข้อเท็จจริง
ของพ้ืนที่จังหวัดได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเป็น พ้ืนที่ที่มีก ำลังกำรขยำยตัวในกำรพัฒนำ 
หลำย ๆ  ด้ำน ทั้งเป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัวจำกกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่มีก ำลังกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดจำกกำรเข้ำถึงของระบบโลจิสติกส์ 
ทั้งระบบถนน ระบบรำง รถไฟทำงคู่และรถไฟควำมเร็วสูง ในอนำคตหำกมีกำรใช้บังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป อำจท ำให้เกิดปัญหำ 
ในกำรใช้บังคับ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดฉะเชิงเทรำจึงได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ 
วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดฉะเชิงเทรำต่อไป 

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.3.1 
หน้ำ 32 - 47 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่  ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ แล้วก ำหนดเป็นข้อห้ำม 
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที ่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที ่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและ 
ปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้เกิดควำมยืดหยุ่นและส่งเสริมกำรพัฒนำ 
เพ่ิมโอกำสกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม โดยก ำหนดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม 
ไว้ในข้อก ำหนดแทน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ แล้วก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) 

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้  
๒.๑ ขอปรับปรุงข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน มีกฎหมำยว่ำด้วย

โรงงำนเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแล กำรป้องกันควำมเดือดร้อนร ำคำญ และอันตรำย
ตำมล ำดับควำมรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจะก ำหนดห้ำมเฉพำะ
อุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ ยงสูงซึ่ งจะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่  โดยอำจยกเว้นโรงงำน 
บำงประเภทหรือบำงชนิดโรงงำนที่จ ำเป็นต่อพ้ืนที่ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมำยเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๖ 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 

พำณิชยกรรม เกษตรกรรม สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร 
กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน 
ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตที่ดินประเภทนี้ 
ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 
ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) ......... 
          ...ฯลฯ... 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ ำมใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
๑. โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก ำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงำน  
ที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมบริกำรหรืออุตสำหกรรมที่ให้บริกำรแก่ชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ 
วันที่  ๑๕ มีนำคม ๒๕๔๕) ทั้ งนี้  ไม่ได้หมำยควำมรวมถึงโรงงำนล ำดับที่  ๘๘  
(เฉพำะกำรประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นวัตถุดิบ) และกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับโรงงำนดังกล่ำวไม่หมำยควำมรวมถึงบริเวณหมำยเลข ๑.๔ 

ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมำยเลข ๑.๔ 
ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรโรงงำนตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

๑) ประเภทหรือชนิดของโรงงำนตำมบัญชีท้ำยประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน 

๒) โรงงำนเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ 
๓) โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษจำกไม้ เศษผ้ำ หรือเส้นใย 
๔) โรงงำนอุตสำหกรรมคลอ-แอลคำไลน์ (Chlor-Alkaline Industry) 

ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตโซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพ
คลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Power) 

๕) โรงงำนผลิตสำรออกฤทธิ์หรือสำรที่ใช้ป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์โดยกระบวนกำรทำงเคมี 

๖) โรงงำนผลิต ดัดแปลง หรือซ่อมแซมวัตถุระเบิด 
๗) โรงกลั่นปิโตรเลียมหรือโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
๘) โรงไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง 
๙) โรงงำนผลิตซีเมนต์ 
๑๐) โรงงำนผลิตโลหะขั้นต้น 
๑๑) โรงงำนผลิตถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอรี่ 
๑๒) โรงงำนผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
๑๓) โรงงำนรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่ำและน ำตะก่ัวกลับมำหลอมใหม่ 
๑๔) โรงงำนผลิตโซดำแอช 
๑๕) โรงงำนเกี่ยวกับหนังสัตว์และฟอก/ย้อมสีขนสัตว์ 
๑๖) โรงงำนฟอกและย้อมสีด้ำยหรือสิ่งทอ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนช (สีชมพู) บริเวณ
หมำยเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๖ ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๖ 
ตามที่เสนอ 

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 
๓.๑ ถึง ๓.๒๗ 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ 
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญำต 

ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 

(๒) ......... 
...ฯลฯ... 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรประกอบอุตสำหกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่ก ำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒) โรงงำนเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ 
๓) โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษจำกไม้ เศษผ้ำ หรือเส้นใย 
๔) โรงงำนอุตสำหกรรมคลอ - แอลคำไลน์ (Chlor - Alkaline 

Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตโซเดียมคำร์บอเนต 
(Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) 
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Power) 

๕) โรงงำนผลิตสำรออกฤทธิ์หรือสำรที่ใช้ป้องกันหรือก ำจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนกำรทำงเคมี 

๖) โรงงำนผลิต ดัดแปลง หรือซ่อมแซมวัตถุระเบิด 
๗) โรงกลั่นปิโตรเลียมหรือโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
๘) โรงไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๙) โรงงำนผลิตซีเมนต์ 
๑๐) โรงงำนผลิตโลหะขั้นต้น 
๑๑) โรงงำนผลิตถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอรี่ 
๑๒) โรงงำนผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
๑๓) โรงงำนรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่ำ และน ำตะกั่วกลับมำหลอมใหม่ 
๑๔) โรงงำนผลิตโซดำแอช 
๑๕) โรงงำนเกี่ยวกับหนังสัตว์และฟอก/ย้อมสีขนสัตว์ 
๑๖) โรงงำนฟอกและย้อมสีด้ำยหรือสิ่งทอ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ ำมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๑ ถึง ๓.๒๗ ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง ๓.๒๗ ตามาที่เสนอ 

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๕ 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
ข้อ ๑๒ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือปศุสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ 

กำรอยู่อำศัย กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญำต 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ ำมใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ ก ำหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท 
ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำน
บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน 

(๒) ......... 
...ฯลฯ... 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ทีป่ระกอบเกี่ยวกับอุตสำหกรรมบริกำรหรืออุตสำหกรรมที่ให้บริกำรแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำฉบับประกำศทั่วไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๔๑ วันที่ 
๑๕ มีนำคม ๒๕๕๕) ทั้งนี้ ไม่ได้หมำยควำมรวมถึงโรงงำนล ำดับที่ ๘๘ (เฉพำะกำรประกอบ
กิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ที่ใช้ถ่ำนหินเป็นวัตถุดิบ) และโรงงำนล ำดับที่ ๙๑ (๒) 
กำรบรรจุก๊ำซและยกเว้นโรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมและยกเว้น
โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดประเภทและชนิดโรงงำน
อุตสำหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๐ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๕ ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีม่วงอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕ ตามที่เสนอ 

๒.๒ ขอแก้ไขกำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำได้ก ำหนด 
ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้มีพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินมำกเกินไป จนไม่สำมำรถ
ที่จะประกอบกิจกำรได้  โดยเฉพำะแปลงที่ดินที่มีขนำดเล็ก  ๆ และเพ่ือรองรับ 
กำรขยำยตัวด้ำนทีอ่ยู่อำศัยและกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์และเป็นไปตำมข้อเสนอ
ของท้องถิ่น 

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณ
หมำยเลข ๒.๔ 

ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้มีที่ว่ำง จำก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละเจ็ดสิบ เป็น ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขกำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดิน  
ที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔ โดยให้แก้ไข
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขกำรก ำหนด
พ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 แต่เห็นควรให้ยกเลิกกำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในข้อก ำหนดของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขการก าหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
บริเวณหมายเลข ๒.๔ แต่เห็นควรให้ยกเลิกการก าหนดพื้นที่
ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอ่ืน ในข้อก าหนดของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมติคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพำะในเขตต ำบล
แปลงยำว ต ำบลหัวส ำโรง และต ำบลวังเย็น 

ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้มีที่ว่ำง จำก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละแปดสิบ เป็น ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้แก้ไขกำรก ำหนด

พ้ืนที่ ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพำะในเขตต ำบล
แปลงยำว ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เฉพำะในเขตต ำบลแปลงยำว ต ำบลหัวส ำโรง และต ำบลวังเย็น ตำมท่ีเสนอ 

กรมโยธำธิกำรและผังเม ือง เห็นชอบให้แก้ไขกำรก ำหนดพ้ืนที่ ว่ำง 
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำสิบ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๓.๒๐ และ ๓.๒๒ 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไข 
กำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขี ยว) 
เฉพำะในเขตต ำบลแปลงยำว ต ำบลหัวส ำโรง และต ำบลวังเย็น แต่เห็นควรให้ยกเลิก
กำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอ่ืน ในข้อก ำหนดของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำตำมมติคณะกรรมกำร 
ผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขการก าหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
เฉพาะในเขตต าบลแปลงยาว ต าบลหัวส าโรง และต าบลวังเย็น 
แต่ เห็นควรให้ยกเลิกการก าหนดพื้นที่ ว่างของแปลงที่ดิน 
ที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนในข้อก าหนด
ของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติคณะกรรมการ 
ผังเมือง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓ ขอยกเลิกข้อก ำหนดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท ได้แก ่
๒.๓.๑ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณ

หมำยเลข ๒.๔ 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
ข้อ ๘ (๓) กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 
ข้อ ๘ (๔) กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. เนื่องจำกปัจจุบันบริเวณสองฟำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓๑ 

และถนนเข้ำนิ คม อุตสำหกรรมเกต เวย์ซิตี้  มี กำรขยำยตั วของที่ พั กอำศัย 
อำคำรพำณิชยกรรมเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนมำก 

๒. เพ่ือให้เป็นแหล่งรองรับด้ำนที่พักอำศัย กำรพำณิชยกรรมและกำรบริกำร
แก่แรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรมของนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์และบริเวณใกล้เคียง 

๓. เป็นไปตำมข้อเสนอของท้องถิ่นและภำคเอกชนที่ต้องกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของแรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวสูง  
ในพ้ืนที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด 

เรื่อง กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม และกำรห้ำมจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัยในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
บริเวณหมำยเลข ๒.๔ โดยให้ยกเลิกเฉพำะบริเวณพ้ืนที่ที่ห่ำงจำกเขตทำงในระยะ 
๑,๐๐๐ เมตร ถนนทำงเข้ำนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ และถนนหนองครก – แปลงนกเป้ำ 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด 
เรื่อง กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม และกำรห้ำมจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัย ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ 
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔ เนื่องจำกกำรอยู่อำศัยและกำรประกอบพำณิชยกรรม
ที่ไม่ได้เข้ำข่ำยจัดสรรก็สำมำรถท ำได้ในเงื่อนไขของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด เรื่อง การห้ ามจัดสรรที่ ดิน 
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมและการห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
บริ เวณหมายเลข ๒.๔ ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณ
พื้นที ่ระยะห่ำง ๑ กิโลเมตร จำกศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๘๑ 
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๒๔ 

ขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
๑๐ (๖) กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่ 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยและมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้ำ 
ของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 

๑๐ (๗) กำรห้ำมกำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ ่
๑๐ (๘) กำรห้ำมกำรอยู่อำศัย หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทตึกแถว

หรือบ้ำนแถว เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยและมีพ้ืนที่
ไม่เกินร้อยละห้ำของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 

๑๐ (๙) กำรห้ำมกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. เนื่องจำกพ้ืนที่ในบริเวณอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยวอยู่ติดกับกรุงเทพมหำนคร

และใกล้กับจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้รับผลกระทบจำกกำรขยำยตัวทำงด้ำนที่อยู่อำศัย
และกำรขยำยตัวจำกภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำในพ้ืนที่ โดยเฉพำะบริเวณริมสองฟำก 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๘๑ และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๒๔ 

๒. เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์
และเป็นไปตำมข้อเสนอของท้องถิ่น 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด 

ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพื้นที่
ระยะห่ำง ๑ กิโลเมตร จำกศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๘๑ และ 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๒๔ 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพื้นที่ระยะห่ำง 
๑ กิโลเมตร จำกศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๘๑ และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๑๒๔ เนื ่องจำกยังไม่มีป ัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อกำรเปลี ่ยนแปลง  
ของพื้นที่ที่ชัดเจน และขณะนี้ในพ้ืนที่ดังกล่ำวก ำลังด ำเนินกำรวำงผังเมืองรวมชุมชน
บำงน้ ำเปรี้ยว ซึ่งเป็นผังรำยละเอียด จึงควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพื้นที่ระยะห่าง 
๑ กิโลเมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๔๘๑ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๔ ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๗ 
และ ๓.๑๐ (เฉพำะต ำบลหนองยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๒๐, ๓.๒๑ 
และ ๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอ ำเภอแปลงยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๗ และ ๓.๘ 
(เฉพำะต ำบลบ้ำนซ่อง) 

ขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
ข้อ ๑๐ (๔) ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
ข้อ ๑๐ (๖) ห้ำมจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่ 

เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้ำของ
พ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 

ข้อ ๑๐ (๗) ห้ำมกำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
ข้อ ๑๐ (๘) ห้ำมกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภท

ตึกแถวหรือบ้ำนแถว เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด 

ข้อ ๑๐ (๙) ห้ำมกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. เนื่องจำกผังภำคตะวันออกได้ก ำหนดพ้ืนที่บริเวณอ ำเภอแปลงยำว 

เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมควบคู่ไปกับเมืองกบินทร์บุรี เมืองแหลมฉบัง 
เมืองมำบตำพุด รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งสินค้ำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
๓๓๑ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๔ และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓ ท ำให้มี
แรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรมและจำกภำคกำรบริกำรเข้ำมำพักอำศัย จึงจ ำเป็นต้อง
เตรียมที่พักอำศัย แต่เนื่องจำกผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำได้ก ำหนดเป็นพ้ืนที่
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จึงไม่สำมำรถก่อสร้ำงที่พักอำศัยได้ 

๒. เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์
และเป็นไปตำมข้อเสนอของท้องถิ่น 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด 

ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๗ 
และ ๓.๑๐ (เฉพำะต ำบลหนองยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๒๐, ๓.๒๑ และ 
๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอ ำเภอแปลงยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๗ และ ๓.๘  
(เฉพำะต ำบลบ้ำนซ่อง) ดังนี้ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ยกเลิกข้อก ำหนดกำรห้ำม ข้อ ๑๐ (๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
ข้อ ๑๐ (๖) จ ัดสรรที ่ด ินเพื ่อประกอบพำณิชยกรรม เว ้นแต่เป ็นส่วนหนึ ่งขอ ง 
กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู ่อำศัย และมีพื ้นที ่ไม่เกินร้อยละห้ำของพ้ืนที่โครงกำร
ทั้งหมด ข้อ ๑๐ (๗) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ข้อ ๑๐ (๘) 
กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทตึกแถวหรือบ้ำนแถว เว้นแต่ 
เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำ
ของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด ข้อ ๑๐ (๙) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุดหรือ
หอพัก ในพ้ืนที่บริเวณหมำยเลข ๓.๗, ๓.๘ (เฉพำะต ำบลหนองยำว), ๓.๑๔, ๓.๒๐, 
๓.๒๑ และ ๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอ ำเภอแปลงยำว) และยกเลิกข้อก ำหนดข้อ ๑๐ (๘) 
กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทตึกแถวหรือบ้ำนแถว เว้นแต่ 
เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยและมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้ำ 
ของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด ในพ้ืนที่บริเวณ ๓.๗ และ ๓.๘ ของต ำบลบ้ำนซ่อง 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๗ 
และ ๓.๑๐ (เฉพำะต ำบลหนองยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๒๐, ๓.๒๑ 
และ ๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอ ำเภอแปลงยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๗ และ ๓.๘ 
(เฉพำะต ำบลบ้ำนซ่อง) เนื่องจำกยังไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ของพ้ืนที่ที่ชัดเจน จึงควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงน ำไปใช้  
ในกำรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำในระยะต่อไป 

คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
- กำรวำงผังเมืองต้องค ำนึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบอ่ืน ๆ มำกมำย เช่น 

พ้ืนที่มีควำมต่ำงกัน ซึ่งควำมจริงแล้วในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จะอนุญ ำตให้ ท ำเกษตรกรรมเท่ ำนั้ น แต่กำรให้ ท ำที่ อยู่ อำศัย  ทำงผั งเมือง 
ก็เป็นข้อยกเว้นให้อยู่แล้ว หรือให้ท ำได้บ้ำงแต่ต้องไม่เต็มพ้ืนที่ ประกอบกับเป็น 
ผังเมืองระดับจังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่กว้ำงใหญ่มำก หำกอนุญำตให้สำมำรถท ำได้ก็ควรจะ
เป็นเพียงแค่บำงบริเวณหรือควรไปปรับแก้ไขในผังเมืองรวมระดับเมืองหรือชุมชน 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๗ และ 
๓.๑๐ (เฉพาะต าบลหนองยาว) และบริเวณหมายเลข ๓.๑๕, 
๓.๒๐, ๓.๒๑ และ ๓.๒๒ (เฉพาะในเขตอ าเภอแปลงยาว) และ
บริเวณหมายเลข ๓.๗ และ ๓.๘(เฉพาะต าบลบ้านซ่อง) เนื่องจาก
ยังไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ชัดเจน
จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงน าไปใช้
ในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราในระยะต่อไป 
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๓.๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๙ 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
ข้อ ๑๐ (๕) ห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

ได้เริ่มวำงแผนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของพ้ืนที่ดังกล่ำว มำตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
และได้ด ำเนินกำรขยำยพ้ืนที่กำรพัฒนำเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของกลุ่มนักลงทุน 
อย่ำงต่อเนื่อง และบริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนในกิจกำรเขตอุตสำหกรรมประเภท ๗.๘ กิจกำรพัฒนำพ้ืนที่ส ำหรับกิจกำร
อุตสำหกรรม ดังปรำกฏตำมแผนผังแสดงพ้ืนที่ดินของบริษัท บริเวณที่ประสงค์ 
จะประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ 
จ ำกัด กับบริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลวำงผังพ้ืนที่ เพ่ือยื่นขออนุญำตจัดสรรที่ดิน 
เพ่ืออุตสำหกรรมในเขตที่ดินของบริษัทตำมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน พร้อมทั้ง 
ได้ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมขออนุญำตต่ำง ๆ 
รวมทั้งท ำแผนกำรตลำดเสนอขำยพ้ืนที่ เขตอุตสำหกรรมของบริษัทให้กับลูกค้ำ 
นักลงทุนที่มีควำมสนใจ กำรริเริ่มและด ำเนินกำรดังกล่ำวต่ำง ๆ ข้ำงต้นนั้น 

๒. แผนผังกำรพัฒนำที่ดินตำมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ 
ของบริษัทตำมที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริมกำรลงทุนได้รับผลกระทบจำกกำรประกำศใช้ 
ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยปรำกฏพ้ืนที่บำงส่วนมีข้อก ำหนดในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมำยเลข ๓.๙ และเขตที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
หมำยเลข ๔.๙ นั้น มีสภำพที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและติดต่อกับสวนอุตสำหกรรม 
๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสำหกรรมเดิมของบริษัทอยู่แล้ว ดังนั้น
กำรพัฒนำพ้ืนที่ดังกล่ำวตำมแผนพัฒนำโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ ส ำหรับ
กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมเพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรจัดสรรที่ดิน
เพ่ืออุตสำหกรรมจะสำมำรถดึงดูดนักลงทุนให้มำลงทุนด ำเนินกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม 
ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำว และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมดูแลโรงงำนอุตสำหกรรม 
ให้ประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยโรงงำน และอุตสำหกรรม 
ตำมควำมประสงค์ของรัฐ ประกอบกับเขตอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล 
ปำร์ค ๒ ของบริษัทนั้นมีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมและ
นับตั ้งแต่มีกำรเปิดด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุน 
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก อำทิ กลุ่มธุรกิจพลังงำนที่ได้ 
มีกำรติดต่อขอลงทุนประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำส่งกระจำย 
ไปยังบ้ำนพักอำศัยของประชำชนในชุมชนบริเวณโดยรอบเขตอุตสำหกรรม 
และสนับสนุนแหล่งพลังงำนให้แก่โรงงำนในเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๙ เฉพำะบริเวณพ้ืนที่ที่บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ 
จ ำกัด ที่ขอแก้ไขมำ ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๙ 
เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่บริษัท ๓๐4 อินดัสเตรียล ปาร์ค ๒ จ ากัด 
ตามที่เสนอ 

๒.๓.๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๙ 

ขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
ข้อ ๑๑ (๕) ห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

ได้เริ่มวำงแผนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของพ้ืนที่ดังกล่ำว มำตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
และได้ด ำเนินกำรขยำยพ้ืนที่กำรพัฒนำเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของกลุ่มนักลงทุน 
อย่ำงต่อเนื่อง และบริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนในกิจกำรเขตอุตสำหกรรมประเภท ๗.๘ กิจกำรพัฒนำพ้ืนที่ส ำหรับกิจกำร
อุตสำหกรรม ดังปรำกฏตำมแผนผังแสดงพ้ืนที่ดินของบริษัท บริเวณที่ประสงค์ 
จะประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ 
จ ำกัด กับบริษัทฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลวำงผังพ้ืนที่ เพ่ือยื่นขออนุญำตจัดสรรที่ดิน 
เพ่ืออุตสำหกรรมในเขตที่ดินของบริษัทตำมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน พร้อมทั้ง 
ได้ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมขออนุญำตต่ำง ๆ 
รวมทั้งท ำแผนกำรตลำดเสนอขำยพ้ืนที่เขตอุตสำหกรรมของบริษัทให้กับลูกค้ำนักลงทุน
ที่มีควำมสนใจ กำรริเริ่มและด ำเนินกำรดังกล่ำวต่ำง ๆ ข้ำงต้นนั้น 

๒. แผนผังกำรพัฒนำที่ดินตำมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ 
ของบริษัทตำมที่ได้รับสิทธิ์ส่งเสริมกำรลงทุนได้รับผลกระทบจำกกำรประกำศใช้ 
ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยปรำกฏพ้ืนที่บำงส่วนมีข้อก ำหนดในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมำยเลข ๓.๙ และเขตที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) หมำยเลข ๔.๙ 
นั้นมีสภำพที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและติดต่อกับสวนอุตสำหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียล 
ปำร์ค ๒ ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสำหกรรมเดิมของบริษัทอยู่แล้ว ดังนั้นกำรพัฒนำพ้ืนที่
ดังกล่ำวตำมแผนพัฒนำโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ ส ำหรับกำรจัดสรรที่ดิน
เพ่ือกำรอุตสำหกรรมเพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรจัดสรรที่ดินเพ่ืออุตสำหกรรม
จะสำมำรถดึงดูดนักลงทุนให้มำลงทุนด ำเนินกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่ำว และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมดูแลโรงงำนอุตสำหกรรมให้ประกอบกิจกำร
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยโรงงำนและอุตสำหกรรมตำมควำมประสงค์ 
ของรัฐ ประกอบกับเขตอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ ของบริษัทนั้น 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม และนับตั้งแต่มีกำรเปิดด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
เป็นจ ำนวนมำก อำทิ กลุ่มธุรกิจพลังงำนที่ได้มีกำรติดต่อขอลงทุนประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำส่งกระจำยไปยังบ้ำนพักอำศัยของประชำชนในชุมชน
บริเวณโดยรอบเขตอุตสำหกรรมและสนับสนุนแหล่งพลังงำนให้แก่โรงงำนในเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด ข้อ ๑๑ (๕) ห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสำหกรรม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๙  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด ข้อ ๑๑ (๕) ห้ามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๙ 

๒.๓.๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓ 

ขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
ข้อ ๑๑ (๔) ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. เนื่องจำกปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้มีสถำนประกอบกำรท ำธุรกิจ 

ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดตั้งอยู่ ไม่สำมำรถก่อสร้ำง 
และขยำยกิจกำรได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ 
กำรขยำยตัวและระบบเศรษฐกิจ จึงขอยกเลิกข้อก ำหนดดังกล่ำว 

๒. เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวด้ำนที่พักอำศัย ส ำหรับนักท่องเที่ยว 
และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น 

๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรำที่ก ำหนดให้พ้ืนที่บริเวณอ ำเภอบำงคล้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ
และมีโรงแรมให้นักท่องเที่ยวได้พักอำศัยดังเดิมได้ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด 

ข้อ ๑๑ (๔) ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓  

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนด ข้อ ๑๑ (๔) 
ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓ 
โดยให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะโรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒ เท่ำนั้น 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด ข้อ ๑๑ (๔) ห้ามโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓ โดยให้ด าเนินการได้เฉพาะ
โรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒ เท่านั้นตามมติกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ด้านผังเมือง 

๒.๔ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเรื่องควำมสูงของอำคำรของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอื่น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓ 

ขอแก้ไขข้อก ำหนดเรื่องควำมสูงของอำคำรของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอ่ืนให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 
เป็นควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ 
กำรขยำยตัวและระบบเศรษฐกิจ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนด 

เรื่องควำมสูงของอำคำรของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ด ำเนินกำรหรือ
ประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขี ยว) 
บริเวณหมำยเลข ๔.๓  

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเรื่องควำมสูง
ของอำคำร ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำร
ได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเรื่องความสูงของอาคาร ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม  (สี ขาวมี กรอบ 
และเส้นทแยงสี เขียว) บริ เวณหมายเลข ๔ .๓ ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๕ ขอปรับปรุงข้อก ำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ ำ ล ำคลอง และแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๖ ประเภท ดังนี้ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) และที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) โดยให้ควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในที่ดินทุกประเภท 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก ำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ ำล ำคลอง และแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ ำนวน ๖ ประเภท ดังนี้  ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม 
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทชนบท
และปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ 
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง และ
แหล่งน้ าสาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๖ ประเภท 
ดังนี้ ที่ดินประเภทชุมชน(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

2.7 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศ 

ใช้บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๙ ก มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่
วันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๑ หลังจำกกำรประกำศใช้
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตรำด ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์ของจังหวัดตรำด 
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด 
และไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดตรำด ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนใหญ่เป็นภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจบำงประเภทซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ต่อไปได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดตรำดจึงได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดตรำด 
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดตรำดต่อไป 

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.3.5 
หน้ำ 47 - 58 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ 
และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคเศรษฐกิจ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
เพ่ือเป็น พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ ตำมนโยบำยกำรพัฒนำของจังหวัดตรำด 
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ แล้วก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วก าหนดเป็น
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน ๙ ประเด็น ดังนี้ 
๒.๑ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยโรงงำนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว

ของภำคเศรษฐกิจ และภำคอุตสำหกรรม รวมถึงเป็นกำรบรรเทำปัญหำผลกระทบ 
ต่อกำรประกอบธุรกิจบำงประเภทของประชำชน และผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ห้ำมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง 

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๙๒ 
(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนล ำดับที่ ๘ (๑) (๒) (จ ำพวกที่ ๒ และ ๓ เว้นแต่บริเวณ
หมำยเลข ๑.๖), ๔๘ (๗) (เว้นแต่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับธูปเท่ำนั้น), ๕๘ (๑), ๘๘ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (เว้นแต่โรงงำนที่ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เท่ำนั้น), ๑๐๕ (เว้นแต่
ผู้มีใบอนุญำตค้ำของเก่ำเท่ำนั้น) และ ๑๐๖ 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีควบคุมกำร
ปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ ่งใดที ่ม ีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยโรงงำน” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และ

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผั งเมือง ม ีควำมเห ็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)  

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ห้ำมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้  ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๗ 
(๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๘๙ (เว้นแต่โรงงำนที่ผลิตก๊ำซจำกก๊ำซชีวภำพเท่ำนั้น), ๙๑ (๒) และ ๙๒ 

(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ โรงงำนล ำดับที่ ๔๘ (๗) (เว้นแต่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ 
ธูปเท่ำนั้น), ๘๘ (เว้นแต่โรงงำนที่ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ น้ ำ 
และลมเท่ำนั้น) และ ๑๐๕ (เว้นแต่ผู้มีใบอนุญำตค้ำของเก่ำเท่ำนั้น) 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุมกำรปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๒ ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรขยำยพ้ืนที่โรงงำนที่ได้รับอนุญำต 
ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ 

ขอเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดเดิมเป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนส ำหรับโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร

อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้
บังคับ และยังประกอบกิจกำรอยู่ สำมำรถขยำยพื้นที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตได้เฉพำะ
ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ ดินที่ เป็นที่ตั้ ง 
ของโรงงำนเดิม ซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่
ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ 
หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้ำของโรงงำนเดิมอยู่” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำข้อก ำหนดเรื่องร้อยละ 
ที่ว่ำงของแปลงที่ดินในกำรขยำยพ้ืนที่โรงงำนของผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม 
ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรก่อนวันประกำศกฎกระทรวงฯ  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรขยำยพ้ืนที่โรงงำนที่ได้รับอนุญำต
ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ตำมที่เสนอ 
โดยให้ขยำยพื้นท่ีโรงงำนได้ไม่เกินหนึ่งเท่ำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ เรื่องการขยายพื้นที่
โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ตามที่เสนอ โดยให้ขยาย
พื้นที่โรงงานได้ไม่เกินหนึ่งเท่า 

๒.๓ ขอยกเลิกข้อก ำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ ำ ล ำคลอง แหล่งน้ ำสำธำรณะในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อน 
และเส้นทแยงสีขำว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ ำ ล ำคลอง แหล่งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้  (สีเขียวอ่อน 
และเส้นทแยงสีขำว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ว่างริมแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๕ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินป ระเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและ
เส้นทแยงสีขาว) ตามทีเ่สนอ 

๒.๔ ขอยกเลิกข้อก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงถนน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงถนน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ถนน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๕ ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม... ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 

กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำร
ทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม... ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 

ยกเว้นอำคำรหรือโครงสร้ำงเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม (เฉพำะบริเวณ
ที่ดินหมำยเลข ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓) กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ยกเว้นแปลงที่ดินที่สร้ำงอำคำรหรือโครงสร้ำงเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม 
(เฉพำะบริเวณท่ีดินหมำยเลข ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓)” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทน 
ซึ่งเป็นนโยบำยหลักของประเทศ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริม 
การพัฒนาพลังงานลม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๖ ขอแก้ไขข้อก ำหนดให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรโรงงำนล ำดับที่ ๓๔ (๔) (๕), 
๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ 
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) บริเวณพ้ืนที่ทุ่งศำลำสำธำรณประโยชน์ ต ำบล 
บ่อพลอย อ ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรโรงงำนก ำจัดขยะ คัดแยก
ขยะ และแปรรูปขยะได้ ในพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ บริเวณ
พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ทั้ งนี้  เพ่ือตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล 
เรื่อง “กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนด 

ให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรโรงงำนล ำดับที่ ๓๔ (๔) (๕), ๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ 
๑๐๖ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) 
บริเวณพ้ืนที่ทุ่งศำลำสำธำรณประโยชน์ ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดให้สำมำรถด ำเนินกิจกำร
โรงงำนล ำดับที่ ๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ยกเว้นโรงงำนล ำดับที่ ๓๔ (๔) (๕) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) บริเวณ
พ้ืนที่ทุ่งศำลำสำธำรณประโยชน์ ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด (เฉพำะบริเวณ
พ้ืนที่ด ำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย เนื้อท่ีประมำณ ๑๓ ไร่) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดให้สามารถด าเนินกิจการโรงงาน
ล าดับที่  ๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ เฉพาะที่
ด าเนินการหรือควบคุมโดยภาครัฐเท่านั้น ยกเว้น โรงงานล าดับที่ 
๓๔ (๔) (๕) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียว
อ่อนและเส้นทแยงสีขาว) บริเวณพื้นที่ทุ่งศาลาสาธารณะ
ประโยชน์  ต าบลบ่ อพลอย อ าเภอบ่ อไร่  จั งห วัดตราด 
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่) ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๗ ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมสูงอำคำร โดยยกเว้น 
กำรควบคุมควำมสูงของอำคำรส ำหรับกิจกำรบำงประเภทซึ่งเป็นกิจกำรที่จ ำเป็น 
ต่อกำรบริกำรชุมชน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขำว) 

จำกข้อก ำหนดเดิม 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 

ทั้งนี้กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับ
อำคำรทรงจั่วหรือทรงปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 

ยกเว้นอำคำรหรือโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำร
ทุกชนิด หอถังส่งน้ ำประปำ และเสำส่งไฟฟ้ำ ทั้งนี้กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือทรงปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในบริเวณพ้ืนที่เกำะช้ำงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติและชำวไทยมำท่องเที่ยว 
ในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำก มีกำรขยำยตัวของชุมชนค่อนข้ำงสูง ท ำให้ระบบสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรไม่เพียงพอ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องให้มีระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ิมขึ้น 
เช่น เสำรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หอถังส่งน้ ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งอำคำรเหล่ำนี้
มีขนำดควำมสูงมำกกว่ำ ๑๒ เมตรขึ้นไป 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมสูงอำคำร โดยยกเว้น 
กำรควบคุมควำมสูงของอำคำรส ำหรับกิจกำรบำงประเภทซึ่งเป็นกิจกำรที่จ ำเป็น 
ต่อกำรบริกำรชุมชน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสีขำว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
อาคาร โดยยกเว้นการควบคุมความสูงของอาคารส าหรับกิจการ
บางประเภทซึ่งเป็นกิจการที่จ าเป็นต่อการบริการชุมชน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง 
สีขาว)  

๒.๘ ขอเพ่ิมข้อก ำหนด “ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้ผู้ที่ถือครองสิทธิ์หรืออยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ 
สำมำรถด ำเนินกิจกำรหรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรเกษตรกรรมได้ตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก ำหนด “ที่ดินประเภทนี้ ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มข้อก าหนด “ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ 

๒.๙ ขอเพ่ิมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือผ่อนผันข้อก ำหนดบำงประกำร ให้สอดคล้อง 
กำรจัดตั้งพ้ืนที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด 
ซึ่งเป็นนโยบำยกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจชำยแดนของรัฐบำล 

๒.๙.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย... 

ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 

๑๕ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน... 
(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย... 

ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 

๑๕ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ที่ดินประเภทนี้  ห้ ำมใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน... 
(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
ทั้งนี้ ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ไม่ให้ใช้บังคับในท้องที่ 

ที่ได้ประกำศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ 

๒.๙.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จำกข้อก ำหนดเดิม 
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม... ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 
๑๒ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน... 
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
เป็นข้อก ำหนดใหม ่ดังนี้ 
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม... ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 
๑๒ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน... 
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” 
ทั้งนี้ ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ไม่ให้ใช้บังคับในท้องที่

ที่ได้ประกำศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพ่ิมข้อก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เพิ่มข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่ องการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

 

2.8 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2555 
ด้วยกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และจังหวัดตำก มีควำมประสงค์ขอแก้ไข

ข้อก ำหนดในกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตำก ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำว ก ำหนดให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำหรือบ ำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ ำล ำธำร 
และทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืน ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป่ำไม้ 
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
แต่ เนื่องจำกข้อก ำหนดดังกล่ำว ที่ ก ำหนดไว้ภำยในแนวเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีนั ้น ไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ภำยใน
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก ซึ่งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ได้พิจำรณำจัดสรรพ้ืนที่ไว้ จ ำนวน ๑๔,๘๕๘ ไร่ ไว้เพ่ือกำรดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มีกำร
แก้ไขกฎกระทรวงฯ เฉพำะประเด็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณแนวเขตป่ำไม้ถำวร
ตำมมติคณะรัฐมนตรี (ป่ำแม่สอด) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษได้ ดังนี้ “ควำมในวรรคแรก วรรคสอง และวรรคสำม ไม่ให้ใช้บังคับในบริเวณ
พ้ืนที่ป่ำไม้ถำวร ตำมมติคณะรัฐมนตรีป่ำแม่สอด ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคท้าย  

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.3.6 
หน้ำ 58 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ดังนี้ “ความในวรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ให้ใช้บังคับ
ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าแม่สอด 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

 

2.9 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกำศใช้

บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี หมดอำยุกำรใช้บังคับวันที่ ๒๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจำก
กำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์
ของจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดจันทบุรี 
ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจบำงประเภท 
ซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดจันทบุรี
จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ 
ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรีมีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดจันทบุรีต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ กำรขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต  
๑.๑ ขอขยำยพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในเขตต ำบล 

ทับไทรและต ำบลโป่งน้ ำร้อน ตั้งแต่หลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ จำกแนวทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๓ ทำงทิศใต้ ออกไปเป็นระยะทำง ๒ กิโลเมตร ตลอดแนว 
หลักเขตที่ระบุ 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือวำงแผนรองรับกำรขยำยตัวของอ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 
ตลอดจนเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอขยำยพื้นที่กำรใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในเขตต ำบลทับไทรและต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
ตั้งแต่หลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ จำกแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๓ 
ทำงทิศใต้ ออกไปเป็นระยะทำง ๒ กิโลเมตรตลอดแนวหลักเขตท่ีระบุ 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบกำรขอขยำยพ้ืนที่กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในเขตต ำบลทับไทรและต ำบลโป่งน้ ำร้อนตั้งแต่
หลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ จำกแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๓ ทำงทิศใต้ 
ออกไปเป็นระยะทำง ๒ กิโลเมตร 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ในเขตต าบลทับไทรและต าบลโป่งน้ าร้อน ตั้งแต่ 
หลักเขตที่  ๖ ถึงหลักเขตที่  ๑๑ จากแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๙๓ ทางทิศใต้ ออกไปเป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
ตลอดแนวหลักเขตที่ ระบุ ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.1 
หน้ำ 6 - 17 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๒ กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)  

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือวำงแผนรองรับกำรขยำยตัวของอ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 
และอ ำเภอสอยดำวให้สำมำรถแข่งขันทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (กัมพูชำ) ได้ 
ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรขยำยตัวและมีกำรพัฒนำเมืองอย่ำงมำก ตลอดจนเป็นกำรเตรียม 
ควำมพร้อมที่จะเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยปัจจุบันมีกำรค้ำขำย 
ผ่ำนแดนมูลค่ำประมำณ ๕,๐๐๐ ล้ำนบำทต่อปี และมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
มีกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยเฉพำะระบบโลจิสติกส์ กำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร สถำบันกำรศึกษำ ที่อยู่อำศัย ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

๑.๒.๑ ในเขตต ำบลคลองใหญ่ ต ำบลเทพนิมิต และต ำบลหนองตำคง 
อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน (ท้ังต ำบล)  

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ในเขตต ำบลคลองใหญ่ ต ำบลเทพนิมิต และต ำบลหนองตำคง อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 
(ท้ังต ำบล)  

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เฉพำะในเขตต ำบล
คลองใหญ่ และต ำบลหนองตำคง (ทั้งต ำบล) เท่ำนั้นแต่ไม่เห็นชอบในเขตต ำบลเทพนิมิต 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะในเขตต าบลคลองใหญ่ และ
ต าบลหนองตาคง (ทั้งต าบล) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
เท่านั้น ส่วนในเขตต าบลเทพนิมิตไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๒.๒ ในเขตต ำบลทุ่งขนำนและต ำบลสะตอน อ ำเภอสอยดำว (ทั้งต ำบล) 
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลง 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ในเขตต ำบลทุ่งขนำนและต ำบลสะตอน อ ำเภอสอยดำว (ท้ังต ำบล) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ในเขตต ำบลทุ่งขนำนและต ำบลสะตอน อ ำเภอสอยดำว (ท้ังต ำบล) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในเขตต าบลทุ่ งขนาน 
และต าบลสะตอน  อ าเภอสอยดาว (ทั้งต าบล) เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๑.๒.๓ ในเขตต ำบลทรำยขำว ต ำบลทับช้ำง และต ำบลปะตง อ ำเภอ
สอยดำว (บำงส่วนของต ำบล) 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลง 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ในเขตต ำบลทรำยขำว ต ำบลทับช้ำง และต ำบลปะตง (เพ่ิมเติมบำงส่วน) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ในเขตต ำบลทรำยขำว ต ำบลทับช้ำง และต ำบลปะตง (เพ่ิมเติมบำงส่วน) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตต าบลทรายขาว ต าบลทับช้าง 
และต าบลปะตง (บางส่วน) อ าเภอสอยดาว เป็นที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู ) ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๒ กำรขอแก้ไขปรับปรุงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมี
ประเด็นย่อย ๕ ประเด็น ดังนี้ 

๒.๑ ขอแก้ไขข้อห้ำมในข้อก ำหนดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจำกข้อห้ำมในข้อก ำหนดเดิม 
“ข้อ ๘ (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ 

หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเพ่ือกำรค้ำ” 
เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ข้อ ๘ (๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ 

หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเพ่ือกำรค้ำ ยกเว้น 
สัตว์น้ ำที่ก ำหนดเป็นสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
เพ่ือกำรค้ำ” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอแก้ไขก ำหนด

เกี่ยวกับข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ไม่เห็นชอบกำรขอแก้ไขก ำหนดเกี่ยวกับข้อห้ำม 

ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็นชอบกำรขอแก้ไข
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ทั้งนี้ 
เห็นควรให้ผู้วำงผังศึกษำหำข้อมูลเพ่ือระบุประเภทของสัตว์น้ ำ และเหตุผลควำมจ ำเป็น
ที่จะต้องขอยกเว้นให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงเสนอเป็นข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมกำรผังเมือง
ได้พิจำรณำต่อไป 

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ประสำนกับประมง
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือขอให้ระบุประเภทของสัตว์น้ ำ ตำมที่คณะอนุกรรมกำรผั งเมือง
เพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมืองได้ให้ไปด ำเนินกำรแล้ว ปรำกฏว่ำประมงจังหวัดจันทบุรี 
แจ้งว่ำไม่สำมำรถระบุประเภทของสัตว์น้ ำดังกล่ำวได้ เนื่ องจำกมีจ ำนวนมำก 
และบำงครั้งอำจมีกำรเพิ่มเติมหรือยกเลิกประเภทสัตว์น้ ำดังกล่ำว 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดข้อห้ามการเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร 
แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า โดยเพิ่มเติมข้อความ
“ยกเว้น สัตว์น้ าที่ก าหนดเป็นสัตว์ป่าตามก าหมายว่าด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า” ในที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู ) โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒ ขอแก้ไขข้อห้ำมกำรประกอบกิจกำรประเภทน้ ำมันเชื้อเพลิง และ
กิจกำรประเภทก๊ำซ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกจังหวัดจันทบุรี มีกำรประกอบกิจกำร 
ด้ำนเกษตรกรรม และอุตสำหกรรมอยู่เป็นจ ำนวนมำก มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรักษำ
น้ ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น หม้อต้มไอน้ ำ กำรอบแห้งผลิตผล
ทำงกำรเกษตร ยำงพำรำ และผลไม้ ซึ่งในกำรเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ 
ผู้ประกอบกิจกำรต้องขออนุญำตกระทรวงพลังงำนในกำรเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมกฎกระทรวง 
และประกำศที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัดอยู่แล้ว 

ขอแก้ไขจำกข้อห้ำมในข้อก ำหนดเดิม 
“ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกับคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง 

และสถำนที่ที่ ใช้ในกำรเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง ที่ ไม่ ใช่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือจ ำหน่ำยที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง” 

“ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่บรรจุก๊ำซ และ
ห้องบรรจุก๊ำซ ส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ไม่หมำยรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซ และสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกับคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง 

และสถำนที่ที่ ใช้ในกำรเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง ที่ ไม่ ใช่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ก๊ำซธรรมชำติเพ่ือจ ำหน่ำยที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงและสถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำ
น้ ำมันเชื้อเพลิง” 

“ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่บรรจุก๊ำซ และ 
ห้องบรรจุก๊ำซ ส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ไม่หมำยรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่เก็บและใช้ก๊ำซ 
และสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบกำรขอแก้ไขข้อห้ำมกำรประกอบกิจกำรประเภทน้ ำมันเชื้อเพลิงและกิจกำร
ประเภทก๊ำซ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
แต่ไม่เห็นชอบกำรขอแก้ไขกำรประกอบกิจกำรประเภทน้ ำมันเชื้อเพลิง และกิจกำร
ประเภทก๊ำซในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว  
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามการประกอบกิจการประเภทน้ ามัน
เชื้อเพลิง และกิจการประเภทก๊าซ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ยกเว้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบมีเส้นทแยงสีเขียว) ให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓ ขอแก้ไขข้อห้ำมให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมได้ ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินจ ำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 

๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตต ำบลบ่อ 
ต ำบลเกวียนหัก อ ำเภอขลุง, ต ำบลช้ำงข้ำม อ ำเภอนำยำยอำม , ต ำบลเกำะขวำง 
อ ำเภอเมืองจันทบุรี, ต ำบลปะตง ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอสอยดำว , ต ำบลเขำวงกต 
อ ำเภอแก่งหำงแมว, ต ำบลพลวง อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ, ต ำบลทับไทร ต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน, ต ำบลเขำแก้ว ต ำบลคลองขุด ต ำบลตะกำดเง้ำ อ ำเภอท่ำใหม่ , 
ต ำบลวังใหม่  ต ำบลสนำมไชย ต ำบลกระแจะ อ ำเภอนำยำยอำม , ต ำบลปั ถวี 
อ ำเภอมะขำม, ต ำบลตรอกนอง ต ำบลบ่อเวฬุ  ต ำบลตกพรม อ ำเภอขลุง , ต ำบล 
บำงกะไชย อ ำเภอแหลมสิงห์ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกเป็น พ้ืนที่ที่ ได้รับกำรส่งเสริมให้ ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรท่องเที่ ยว และกำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ และปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก แต่สถำนที่พักไม่เพียงพอ ในกำรรองรับปริมำณนักท่องเที่ยว
ท ำให้ข้อก ำหนดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบโดยให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมได้  เฉพำะโรงแรมประเภทที่ ๑ 
และประเภทที่ ๒ เท่ำนั้น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ในเขตต ำบลบ่อ ต ำบลเกวียนหัก อ ำเภอขลุง, ต ำบลช้ำงข้ำม อ ำเภอนำยำยอำม, 
ต ำบลเกำะขวำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี, ต ำบลปะตง ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอสอยดำว, 
ต ำบลเขำวงกต อ ำเภอแก่งหำงแมว, ต ำบลพลวง อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ, ต ำบลทับไทร 
ต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน, ต ำบลเขำแก้ว ต ำบลคลองขุด ต ำบลตะกำดเง้ำ 
อ ำเภอท่ำใหม่ , ต ำบลวังใหม่ ต ำบลสนำมไชย ต ำบลกระแจะ อ ำเภอนำยำยอำม , 
ต ำบลปัถวี อ ำเภอมะขำม, ต ำบลตรอกนอง ต ำบลบ่อเวฬุ ต ำบลตกพรม อ ำเภอขลุง , 
ต ำบลบำงกะไชย อ ำเภอแหลมสิงห์  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดข้อห้ามให้สามารถประกอบกิจการ
โรงแรมได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินจ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
ในพื้นที่ตามที่ เสนอ โดยให้สามารถประกอบกิจการโรงแรม 
ได้เฉพาะโรงแรมประเภทท่ี ๑ และประเภทที่ ๒ เท่านั้น ตามมติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓.๒ ที่ ดินประเภทที่ โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในเขตต ำบลคลองขุด อ ำเภอท่ำใหม่ และต ำบลคลองพลู 
อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกอ่ำงเก็บน้ ำคลองศำลทรำย 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข ตำมนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี 
และตำมนโยบำยของกรมธนำรักษ์ในกำรพัฒนำที่ดินรำชพัสดุแปลงที่มีศักยภำพให้เกิด 
ควำมเหมำะสมและประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอแก้ไขข้อห้ำม 

ให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมได้ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในเขตต ำบลคลองขุด อ ำเภอท่ำใหม่ 
และต ำบลคลองพลู อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกอ่ำงเก็บน้ ำคลองศำลทรำย 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบโดยให้สำมำรถประกอบกิจกำร
โรงแรมได้เฉพำะโรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ เท่ำนั้น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในเขต
ต ำบลคลองขุด อ ำเภอท่ำใหม่ และต ำบลคลองพลู อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ ระยะ ๒๐๐ เมตร 
จำกอ่ำงเก็บน้ ำคลองศำลทรำย  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดข้อห้ามให้สามารถประกอบกิจการ
โรงแรมได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท 
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) ในพื้นที่ตามที่เสนอ โดยให้สามารถประกอบ
กิจการโรงแรมได้ เฉพาะโรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ 
เท่านั้น ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๔ ขอแก้ไขข้อก ำหนดให้สำมำรถประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ 
โรงงำนอุตสำหกรรม ที่พักอำศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ ในที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตต ำบลเทพนิมิต ต ำบลคลองใหญ่ ต ำบลหนองตำคง 
ต ำบลทับไทร และต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชำ มีกำรติดต่อ
ค้ำขำยกันมำยำวนำน โดยมีจุดผ่ำนแดนถำวร ๒ แห่ง และจุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำ ๑ แห่ง 
ซึ่งมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ขยำยช่องทำง
กำรจรำจรจำก ๒ ช่องทำง เป็น ๔ ช่องทำง อีกทั้งมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทุน ด้ำนอุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว และเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นกำรรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอแก้ไขให้สำมำรถ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงงำนอุตสำหกรรม 
ที่พักอำศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขต
ต ำบลเทพนิมิต ต ำบลคลองใหญ่ ต ำบลหนองตำคง ต ำบลทับไทร และต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบกำรขอแก้ไขให้สำมำรถใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงงำนอุตสำหกรรม 
ที่พักอำศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ในเขตต ำบลคลองใหญ่ และต ำบลหนองตำคง แต่ไม่เห็นชอบ กำรขอแก้ไขให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงงำนอุตสำหกรรม 
ที่พักอำศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขต
ต ำบลเทพนิมิต ต ำบลทับไทร และต ำบลโป่งน้ ำร้อน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ให้สามารถประกอบกิจการคลังสินค้า อาคารพาณิชย์ 
โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ เฉพาะในเขต
ต าบลคลองใหญ่  และต าบลหนองตาคง ตามมติกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ด้านผังเมือง ส่วนต าบลเทพนิมิต และต าบลทับไทร ให้คง
ข้อก าหนดไว้ตามเดิม 

๒.๕ ขอแก้ไขข้อก ำหนดให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำร 
เพ่ือกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพักได้  ในที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตต ำบลคลองขุด ต ำบลโขมง อ ำเภอท่ำใหม่ 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกมีมหำวิทยำลัยในพ้ืนที่ และจ ำนวนหอพัก
ไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักศึกษำ และมีแนวโน้มว่ำปริมำณนักศึกษำจะเพ่ิมมำกข้ึน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
ควำมเห็นคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอแก้ไข 

ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประกอบกิจกำรเพ่ือกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด 
อำคำรชุด หรือหอพักได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขต
ต ำบลคลองขุด ต ำบลโขมง อ ำเภอท่ำใหม่ 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบโดยให้สำมำรถประกอบกิจกำร
เฉพำะหอพักได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตต ำบลคลองขุด 
ต ำบลโขมง อ ำเภอท่ำใหม่ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) ในเขตต าบลคลองขุด ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการเพื่อการอยู่อาศัย
ประเภทห้องชุด อาคารชุด ยกเว้นการประกอบกิจการหอพัก 
ให้สามารถด าเนินการได้ ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๓ กำรปรับปรุงบัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด
จันทบุรี โดยกำรเพ่ิมเติมประเภท/ชนิด และโรงงำนจ ำพวกที่ ๑, ๒ และ ๓ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
๑. เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี ประสิทธิภำพกำรผลิต 
๒. เพ่ือให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

 



- 66 - 
 

ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบกำรปรับปรุงบัญชีแนบท้ำย
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี โดยกำรเพ่ิมเติมประเภท/ชนิด และโรงงำน
จ ำพวกที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยมีควำมเห็น ดังนี้  

- ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ห้ำมโรงงำนควำมเสี่ยงสูง ๑๒ ประเภท 
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 
ในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ำมโรงงำนควำมเสี่ยงสูง 
๑๒ ประเภท ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 
ในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นประเภทโรงงำนที่มีควำมจ ำเป็น 
ในจังหวัดเท่ำนั้น 

ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมเติมประเภท/ชนิด และโรงงำนจ ำพวกที่ ๑, ๒ และ ๓ 
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยให้คงไว้เฉพำะที่มีอยู่ในบัญชี 
ท้ำยกฎกระทรวงฯ เดิมอยู่แล้ว  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประเภท/ชนิด และโรงงานจ าพวกที่ 
๑, ๒ และ ๓ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขี ยว) โดยห้ ามโรงงานที่ มี ความเสี่ ยงสู ง ๑๒ ประเภท 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส าหรับ
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข โดยให้คง
บัญชีโรงงานไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 

2.10 เรื่อง การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้

บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์
ของจังหวัดน่ำนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่
ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดน่ำน เช่น ปัจจุบัน
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงส่วนมีผลกระทบต่อกำรอยู่อำศัยและกำรประกอบอำชีพ
ของประชำชนที่อำศัยอยู่ตำมแนวขนำนริมฝั่งแม่น้ ำและแนวขนำนริมเขตทำงหลวง
แผ่นดินรวมทั้งมีกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงบดบังทัศนียภำพของแหล่งโบรำณสถำน ดังนั้น 
เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดน่ำนจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำง 
กำรพัฒนำของจังหวัดน่ำนต่อไป 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที ่24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.2 
หน้ำ 17 - 24 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นกำรขอแก้ไข ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน 
๖ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็น ๑ ขอยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ ง 
ตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) 

โดยขอยกเลิกข้อก ำหนด ดังนี้ 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 

ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรคมนำคมทำงน้ ำหรือ
กำรสำธำรณูปโภค” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง
แม่น้ ำตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 
๑๐ เมตร มีผลกระทบต่อที่ดินขนำดเล็กที่อยู่ใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะ ท ำให้เหลือพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์น้อยลงหรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เลย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ 
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) 

คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในกรณีที่คูคลองท ำเขื่อนเรียบร้อยแล้ว จะมีแนวชัดเจนที่สำมำรถจะ 

ขุดลอกได้ ฉะนั้นถอยร่น ๓ เมตร ก็สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรได้ แต่ถ้ำถอยร่น ๖ เมตร 
อำจมำกเกินควำมจ ำเป็น และสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนได ้

2. ข้อมูลจำกกรมเจ้ำท่ำกล่ำวว่ำไม่สำมำรถน ำเครื่องมือเข้ำไปด ำเนินกำรได้ 
ยิ่งเมืองน่ำนเป็นเมืองน้ ำ แหล่งน้ ำยังเป็นธรรมชำติอยู่ ยังต้องมีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
อีกมำก ถ้ำลดระยะถอยร่นเหลือเพียง ๓ เมตร ก็ไม่สำมำรถน ำเครื่องจักรเข้ำไป
ด ำเนินกำรได้ จะเป็นปัญหำต่อจังหวัดเวลำที่จะพัฒนำต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับที่ว่างตามแนวขนาน 
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ า
สาธารณะในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) 
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำน 
ริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

โดยขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำง

ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้  
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำง

ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร และให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงสำธำรณะที่ไม่ขึ้นทะเบียน 
เป็นทำงหลวงไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำง
หลวงแผ่นดิน ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ขนำดเล็กที่อยู่ติดกับ 
เขตทำงหลวงแผ่นดิน ท ำให้เหลือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์น้อยลงหรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เลย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับ

กำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมืองมีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คงข้อก ำหนดไว้ตำมเดิม 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดที่ว่างตาม
แนวขนานริมเขตทางหลวงแผ่นดินในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คงข้อก าหนดไว้
ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๓ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรก ำหนดควำมสูงในระยะ ๕๐๐ เมตร 
โดยรอบโบรำณสถำน ที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใด ๆ ในระยะ ๕๐๐ เมตร 

โดยรอบโบรำณสถำน ที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ในบริเวณที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ ให้มีควำมสูง
ของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำง 
ถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรใด ๆ ในระยะ ๕๐๐ เมตร 

โดยรอบโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ในบริเวณที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ ให้มีควำมสูง
ของอำคำรไม่เกิน ๙ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพ้ืนดิน 
ที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
จะเป็นกำรก่อสร้ำง ๒ ชั้น ยกพ้ืนสูง ท ำให้เกินกว่ำควำมสูงที่ก ำหนดและด้วยสภำพพ้ืนที่
จ ำกัดจะต้องมกีำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำในแนวดิ่งเพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคต 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับ

กำรก ำหนดควำมสูงในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรก ำหนดควำมสูงในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คง
ข้อก ำหนดไว้ตำมเดิม 

คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ปัจจุบันเมืองน่ำนกลำยเป็นเมืองที่มีกำรเติบโตทำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สูงมำก ซึ่งในปลำยปีนี้จะมีกำรประชุมเวทีระหว่ำงประเทศว่ำด้วยชุมชนปลอดภัย  
ซึ่งนำนำชำติยกให้เมืองน่ำนเป็นชุมชนปลอดภัย เป็นชุมชนน่ำอยู่ โดยจะให้เทศบำล
เมืองน่ำนเป็นต้นแบบ เพรำะฉะนั้นจึงอยำกให้อนุรักษ์เมืองไว้ก่อน 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดความสูง 
ในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบโบราณสถานที่ขึ ้นทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด ้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
ให้มีความสูงของอาคารจากไม่เกิน ๖ เมตร เป็นให้มีความสูง 
ของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา 
ด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๔ ขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพ่ือให้
ด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยได้ในบริเวณท้องที่ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอเมืองน่ำน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 โดยขอแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย” 
เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
ด้ำนเหนือ จดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ ฟำกใต ้
ด้ำนตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองน่ำน ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔๕ 

(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแนวเขต 
ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเขำน้อย 

ด้ำนใต ้ จดเส้นขนำนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลำงทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ 

ด้ำนตะวันตก จดเส้นตั้งฉำกกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ ฟำกใต้ 
ที่จุดซึ่งอยู่ห่ำงจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน ๓๐๓๘ 
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทำง ๒,๑๗๗ เมตร 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกปัจจุบันบริเวณที่ก ำหนดให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บำงบริเวณเป็นพ้ืนที่รองรับกำรขยำยตัว  
ของเมืองที่สำมำรถพัฒนำให้เป็นพ้ืนที่รองรับกำรเติบโตของชุมชนในอนำคต แต่ข้อก ำหนด
ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้ก ำหนดข้อห้ำมกำรจัดสรรที่ดิน
เพ่ือกำรอยู่อำศัยก็อำจส่งผลต่อกำรพัฒนำในอนำคตได้ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยได้ ในบริเวณท้องที่ต ำบลไชยสถำน 
อ ำเภอเมืองน่ำน ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัย ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อให้ด าเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยได้ ในบริเวณท้องที่ต าบลไชยสถาน อ าเภอ
เมืองน่าน ตามที่เสนอ 

ประเด็นที่ ๕ ขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ ในข้อก ำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

โดยขอแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อก ำหนดเดิม 
“(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเพ่ือกำรค้ำ” 
เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู หรือจระเข้ เพ่ือกำรค้ำ 

ส ำหรับสัตว์ป่ำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ บำงชนิดในปัจจุบันได้มีกำรเลี้ยงเป็นจ ำนวนมำกและบำงส่วนก็เป็นไป 
เพ่ือกำรค้ำ เช่น นกกรงหัวจุก ดังนั้น กำรก ำหนดข้อห้ำมสัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือกำรค้ำควรก ำหนด
เป็นประเภทที่ไม่เหมำะสมในชุมชนเท่ำนั้น ส ำหรับสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำก็ให้เป็นไปตำมกฎหมำยของกำรคุ้มครองสัตว์ป่ำโดยเฉพำะ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับ 

กำรเลี้ยงสัตว์ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ

ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับ 
กำรเลี้ยงสัตว์ ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให้คง
ข้อก ำหนดไว้ตำมเดิม 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในข้อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให้คง
ข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

ประเด็นที่ ๖ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับเกษตรกรรม ในที่ดินประเภท 
ที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ) 

โดยขอแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดิน เพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมกำรประมง กำรท่องเที่ยว หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น” 

เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
เกษตรกรรม กำรประมง กำรท่องเที่ยว หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบริเวณที่ก ำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ) นั้น มีกำรประกอบอำชีพประมงเป็นหลัก 
และมีบำงส่วนที่ท ำกำรเกษตรด้วย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับ

เกษตรกรรมในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ) 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 

ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ในที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ) โดยให้คง
ข้อก ำหนดไว้ตำมเดิม 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดโดยเพิ่มค าว่าเกษตรกรรมเป็น
กิจกรรมหลัก ในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผั งเมือง และคณะอนุ กรรมการผั งเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 

2.11 เรื่อง การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกำศใช้

บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๘๑ ก ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๕ 
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร ปรำกฏว่ำ 
สภำพกำรณ์ของจังหวัดยโสธร ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
กำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด
ยโสธรเช่นสภำพกำรณ์ปัจจุบันมีกำรขยำยตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจท ำให้กำรประกอบกิจกำรบำงประเภทไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดยโสธรจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร 
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดยโสธรต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ 
ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยกำรปรับบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ 

ออกและก ำหนด เป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล และกำรพัฒนำพ้ืนที ่
ของจังหวัด รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้ได้มำตรฐำน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร กรมโยธำธิ กำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ และก ำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อก ำหนดกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็น 
ข้อห้ามในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ 
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว 
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

ครั้งที ่6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.3 
หน้ำ 24 - 38 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้ 
๒.๑ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยโรงงำนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม 

ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล และกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด 
รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้ได้มำตรฐำน 

๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๙๒ 
โรงงำนห้องเย็น 

(๒) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่ 
(ก) ให้ด ำเนินกำรได้เฉพำะในจ ำพวกท่ี ๑ (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จ ำนวน ๑๑๘ 
ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๒ (๘) (๙) (๑๑), ๓ (๓), ๔ (๒) (๗), ๕ 
(๔) (๕) (๖), ๖ (๒), ๘ (๑) (๒), ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๑๐ (๑) (๒) (๓), ๑๑ (๑) (๒) 
(๕) (๗), ๑๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑), ๑๓ (๕) (๖) (๗) (๘), ๒๒ (๑) 
(๒), ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔), ๒๔, ๒๕, ๒๖ (๑) (๒), ๓๒ (๑), ๓๓, ๓๕, ๓๖ (๓) (๕), 
๓๙, ๔๐ (๒), ๔๗ (๓) (๔), ๕๕, ๕๖, ๕๘ (๓), ๖๑, ๖๒, ๖๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), ๖๔ 
(๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๔), ๖๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘), ๖๘, ๖๙, ๗๔ 
(๑) (๒) (๓) (๔), ๗๕ (๑) (๒),๗๖ (๑) (๒), ๗๙ (๑) (๒), ๘๑ (๑) (๒) (๓), ๘๒, ๘๓, ๘๕, ๘๖, 
๘๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗), ๙๓, ๙๔, ๙๕ (๔), ๙๖, ๙๗, ๑๐๐ (๓) และ ๑๐๓ (๓) 

(ข) ให้ด ำเนินกำรได้ในจ ำพวกที่ ๒ (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จ ำนวน ๖ ประเภท
หรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๑๔, ๒๐ (๒) (๓), ๕๓ (๗) และ ๖๔ (๑๒) (๑๓) 

(ค) ให้ด ำเนินกำรได้ในจ ำพวกที่  ๑ และจ ำพวกท่ี ๒ (ตำมบัญชีท้ำย
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จ ำนวน ๒๒ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๒๐ (๑) (๔), ๒๘ (๑) (๒), 
๔๑ (๑), ๕๑, ๖๔ (๙), ๖๕, ๖๖, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๗ (๑) (๒), ๗๘ (๑) (๒), ๘๐, 
๘๔ (๑) (๒) (๓) และ ๙๘ 

(ง) ให้ด ำเนินกำรได้ในจ ำพวกที่ ๒ และจ ำพวกที่ ๓ (ให้ด ำเนินกิจกำร
โรงงำนได ้จ ำนวน ๑ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๒ (๑) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (จ) ให้ด ำเนินกำรได้ในทุกจ ำพวก (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จ ำนวน ๑ ประเภทหรือ
ชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๙๑ (๑) 

(ฉ) ให้ด ำเนินกำรได้ในจ ำพวกที่ ๓ (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จ ำนวน ๓ ประเภท
หรือชนิดโรงงำน) ดังนี้  โรงงำนล ำดับที่  ๙๕ (๑) (เฉพำะที่ไม่มีกำรพ่นสี), ๙๕ (๒) 
(เฉพำะที่ไม่มีกำรพ่นสี) และ ๑๐๑ (เฉพำะโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียของชุมชน) 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำร
ควบคุมกำรปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด  ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนด

เกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำร
โรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ยกเว้นโรงงำนล ำดับที่ ๒ (๑) กำรต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 
เนื่องจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกิจกำรนี้อำจก่อให้เกิดมลภำวะต่อกำรด ำรงชีวิต 
ของประชำชนในชุมชนโดยรอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ยกเว้นโรงงานล าดับที่ ๒ (๑) การต้ม นึ่ง 
หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเว้นแต่โรงงำนตำมประเภท 
ชนิด และจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง 

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๘๙ 
เฉพำะที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย, ๙๑ (๒) และ ๙๒ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 (๒) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ำมโรงงำน 
จ ำนวน ๙ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๑๖, ๑๗, 
๑๙ (๒), ๕๗ (๑), ๘๘ เว้นแต่โรงงำนผลิตไฟฟ้ำที่ ใช้วัตถุดิบ หรือแหล่งพลังงำน 
จำกแสงอำทิตย์ พลังงำนลม และพลังงำนชีวภำพ และ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงำนบ ำบัด 
น้ ำเสียรวมของชุมชน 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเว้นแต่โรงงำน 

ตำมประเภท ชนิด และจ ำพวกท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
และโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน” 

เป็นขอ้ก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง

ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๘๙ 
เฉพำะที่ เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย และ ๙๒ เฉพำะที่ ใช้
แอมโมเนียเป็นสำรท ำควำมเย็น จ ำนวน ๑๖ ประเภทหรือชนิดโรงงำน 

(๒) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ำมโรงงำน 
จ ำนวน ๓๕ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๑๖, ๑๗, ๑๙ 
(๒),๒๒ (๑) เว้นแต่โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ และ ๒, ๒๒ (๒) เว้นแต่สิ่งทอพ้ืนเมือง, ๒๒ (๓) 
เว้นแต่สิ่งทอพ้ืนเมือง, ๒๒ (๔) เว้นแต่สิ่งทอพ้ืนเมือง, ๒๔ เว้นแต่โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ 
และ ๒, ๒๗ (๒), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๒), ๓๘ (๑) (๒), ๕๓ (๖) เว้นแต่โรงงำนจ ำพวก
ที่ ๒, ๕๗ (๑), ๕๙, ๖๐, ๗๕ (๑) เว้นแต่โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๕ (๒) เว้นแต่  
โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๕ (๓), ๗๖ (๑) เว้นแต่โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๖ (๒) 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 เว้นแต่โรงงำน จ ำพวกท่ี ๑ และ ๒, ๗๘ (๑) (๒), ๘๘, ๙๘ เว้นแต่โรงงำนจ ำพวกที่ ๑, 
๑๐๑ เว้นแต่โรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน, ๑๐๒, ๑๐๕ เฉพำะที่เป็นของเสีย
อันตรำย และ ๑๐๖ เฉพำะที่เป็นของเสียอันตรำย 

(๓) โรงงำนประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เห็นชอบให้แก้ไข
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) ทั้งนี้ ควรเน้นเฉพำะประเภทหรือชนิดโรงงำนที่ไม่ส่งผลกระทบ หรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) โดยให้เน้นเฉพาะประเภทหรือชนิดโรงงานที่ไม่ส่งผล
กระทบหรือที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒ ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ให้ ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน...” 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย 

สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน...” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพกำรณ์ปัจจุบันชุมชนเมืองและชนบท 
มีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรขยำยตัว
ทำงด้ำนเศรษฐกิจตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลและกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ของจังหวัด ประกอบกับจังหวัดยโสธรมีลักษณะชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท 
ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนจึงกระจำยอยู่ตำม
พ้ืนที ่
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ชนบทโดยทั่วไปใกล้แหล่งประกอบอำชีพ กำรก ำหนดให้กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทกำรอยู่อำศัยเป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ท ำให้กำรก่อสร้ำง
อำคำรบ้ำนพักอำศัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ว่ำง คือ ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนที่มี 
แปลงที่ดินขนำดเล็ก ไม่สำมำรถก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยได้ เพรำะกำรก ำหนดให้มีที่ว่ำง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตส่งผลให้ เหลือพ้ืนที่ 
ไม่เพียงพอส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนพักอำศัย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้เพิ ่มเติมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติม “การอยู่อาศัย”เป็นกิจกรรมหลักในข้อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 

๒.๓ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูง
ของอำคำรในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ 

๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรปรับปรุง กำรขยำย และกำรก่อสร้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมให้สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนกำรผลิต 
ให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลตำมยุทธศำสตร์จังหวัด นโยบำยของรัฐบำลและ 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูง 
ของอำคำร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) จำก “อำคำรที่มีควำมสูง 
ไม่เกนิ ๑๕ เมตร” เป็น “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
เกี่ยวกับความสูงของอาคารในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) จากให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เป็นความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร 
ตามที่เสนอ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๓.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๙ เมตร” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรปรับปรุง กำรขยำย และกำรก่อสร้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมให้สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนกำรผลิต 
ให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลตำมยุทธศำสตร์จังหวัด นโยบำยของรัฐบำล และ 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จำก “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๙ เมตร” 
เป็น “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร” 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ให้แก้ไขข้อก ำหนดเป็น “ห้ำมประกอบกิจกำร 
ในอำคำรสูงและอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ” แทน เนื่องจำกกำรก ำหนดขนำดของอำคำร
เพ่ิมเติมนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรปรับสภำพพ้ืนที่จนท ำให้สภำพกำรระบำยน้ ำ 
ตำมธรรมชำติเปลี่ยนแปลง และป้องกันกำรรุกล้ ำพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มำกเกินไป 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไข
ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และให้ปรับแก้ข้อควำมโดยใช้
ค ำว่ำ “เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร” แทน อำทิ โรงสี ไซโล ฯลฯ ทั้งนี้ ในกำรเขียนร่ำง 
ข้อก ำหนดให้หำรือกองนิติกำรด้วย 

โดยได้เขียนเป็นข้อก ำหนด ดังนี้  “กำรใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจกำรอื่น 
ให้ด ำเนินกำรได้ในอำคำรที่ มีควำมสูงไม่ เกิน ๙ เมตร เว้นแต่กำรประกอบกิจกำร 
ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรเกษตร” (โรงงำน ๗ ล ำดับ จ ำนวน ๒๕ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
เกี่ ยวกับความสู งของอาคารในการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น 
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากให้ด าเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร
เป็น ความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร เว้นแต่การประกอบกิจการ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ได้แก่ โรงงานล าดับที่ ๒ (๑) (๒) (๔) 
(๕) (๖) (๙) (๑๐), ๔ (๒) (๕), ๖ (๑) (๒) (๓), ๘ (๑) (๒), ๙ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๑๐ (๓) และ ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔)” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๓.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๖ เมตร” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร” 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
จำก “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๖ เมตร” เป็น “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร” 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำรในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) และให้แก้ไขเป็น “ห้ำมประกอบ
กิจกำรในอำคำรสูงและอำคำรขนำดใหญ่” แทน เนื่องจำกกำรก ำหนดขนำดของอำคำร
เพ่ิมเติมนั้นเป็นกำรป้องกันกำรปรับสภำพพ้ืนที่  จนท ำให้สภำพกำรระบำยน้ ำ 
ตำมธรรมชำติเปลี่ยนแปลงและป้องกันกำรรุกล้ ำพื้นท่ีเกษตรกรรมชั้นดีที่มำกเกินไป 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
เกี่ยวกับความสูงของอาคารในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบมีเส้นทแยงสีเขียว) 
จากให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูง 
ไม่เกิน ๖ เมตร เป็น ความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร แต่ให้แก้ไข 
เป็น “ห้ามประกอบกิจการในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่” 
แทน ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๔ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับที่ว่ำง
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ 

๒.๔.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
๒.๔.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ 

มีเส้นทแยงสีเขยีว) 
ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรปรับปรุง กำรขยำย และกำรก่อสร้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมให้สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนกำรผลิต 
ให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลตำมยุทธศำสตร์จังหวัด นโยบำยของรัฐบำล และเพ่ือเป็น
กำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัดในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบในหลักกำรขอแก้ไขข้อก ำหนด 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนเกี่ยวกับที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง 
สีเขียว) โดยไม่ต้องก ำหนดเงื่อนไขที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน เนื่องจำกบำงพ้ืนที่ขนำดแปลงที่ดินมีขนำดเล็กไม่สำมำรถ
ปลูกสร้ำงอำคำรได ้รวมทั้งมีพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน
เกี่ยวกับที่ ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสี เขียว) 
แต่ให้ยกเลิกการก าหนดเงื่อนไขที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เนื่องจากบางพื้นที่
ขนาดแปลงที่ดินมีขนาดเล็กไม่สามารถปลูกสร้างอาคารได้ 
รวมทั้งมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ
อยู่แล้ว ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๕ ขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงแรมตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงแรม ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
ห้ำม “โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม” 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
ห้ำม “โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ยกเว้น โรงแรมประเภท ๑ และ ๒” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพกำรณ์ปัจจุบันชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
มีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น อีกทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรขยำยตัว
ทำงด้ำนเศรษฐกิจตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล  
และกำรพัฒนำพ้ืนที่ของจังหวัด และเพ่ือใช้เป็นสถำนที่บริกำรที่พักส ำหรับผู้มำเยือน
ประกอบกับอำคำรที่ใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมประเภท ๑ โรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะ
ห้องพัก และประเภทที่ ๒ โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพักและห้องอำหำรหรือสถำนที่
ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับ 

กำรประกอบกิจกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่ เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับ 
กำรประกอบกิจกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมในข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำก
ควรอนุรักษ์พ้ืนที่ดังกล่ำวไว้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ 
มีเส้นทแยงสีเขียว) โดยให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผั งเมืองและคณะอนุกรรมการผั งเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๖ ขอเพ่ิมเติมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้โรงงำนที่ได้รับอนุญำต 
ให้ประกอบกิจกำรอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจกำรอยู่ให้สำมำรถขยำยพ้ืนที่ โรงงำน 
และก ำลังกำรผลิตได ้

โดยให้เพิ่มเติมข้อก ำหนด ดังนี้ 
“ให้โรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 

มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจกำรอยู่ ขยำยพ้ืนที่โรงงำนได้เฉพำะในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่ เป็นที่ตั้ งของโรงงำนเดิม 
ซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพ้ืนที่ ในที่ดินที่ เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ของเจ้ำของโรงงำนเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งเท่ำ
ของพ้ืนที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตเดิม” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกเมื่อมีกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร ท ำให้โรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกำรอยู่ได้รับผลกระทบ 
ไม่สำมำรถขยำยพ้ืนที่ประกอบกำรและก ำลังกำรผลิตหรือปรับปรุงโรงงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กำรผลิตให้ได้มำตรฐำนสำกล เช่น กำรก ำหนดให้ข้ำวสำรมี อย. หรือโครงกำรต้นแบบ
โรงสีข้ำว GMP : Good Manufacturing Practice เป็นต้น เนื่องจำกอุตสำหกรรม
บำงประเภทติดข้อก ำหนดห้ำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือติดเงื่อนไขเรื่องควำมสูง
อำคำรหรือติดเงื่อนไขเรื่องที่ ว่ำงของแปลงที่ดินที่ ยื่นขออนุญำตประกอบกับ 
จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรกรรมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร 
จะส่งผลให้เกษตรกรมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิตที่มั่นคงมีรำยได้สม่ ำเสมอ 
ลดปัญหำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ เกษตรกรได้กินอ่ิมนอนอุ่นตำมนโยบำยของท่ำน 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร และปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสำหกรรมมีนโยบำยที่จะพัฒนำ
อุตสำหกรรมไปสู่ อุตสำหกรรมสีเขียว (Green/Eco Industry) ที่ภำคอุตสำหกรรม
สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นทำงผู้ประกอบกำร
จึงขอให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดดังกล่ำวเพ่ือให้สำมำรถขยำยพ้ืนที่ประกอบกำรและ 
ก ำลังกำรผลิต หรือปรับปรุงโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
ตำมยุทธศำสตร์จังหวัดและนโยบำยของรัฐบำล 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน “ให้โรงงำนที่ได้รับอนุญำต 
ให้ประกอบกิจกำรอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจกำร  
อยู่ขยำยพื้นที่โรงงำนได้ เฉพำะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงำนเดิมซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ 
มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดิน 
ที่ เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้ำของโรงงำนเดิมอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่ำของพ้ืนที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตเดิม” 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน “ให้โรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มี
ผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ขยายพื้นที่โรงงานได้
เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน 
กับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิม 
เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อน วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อน
วันที่ กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บั งคับ  ทั้ งนี้  ไม่ เกินหนึ่ งเท่ า 
ของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” ตามที่เสนอ 

 

2.12 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้บังคับในรำช
กิ จจำนุ เบ กษำ เล่ ม  ๑๓๐  ตอนที่  ๘๔  ก  ลงวันที่  ๒ ๕  กันยำยน  ๒ ๕๕ ๖ 
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.4 
หน้ำ 38 - 48 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์
ของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ท ำให้กำรใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
ไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ เช่น บัญชีท้ ำยกฎกระทรวง 
ไม่ครอบคลุมอุตสำหกรรมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือกำรพัฒนำในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัด 
ในปัจจุบัน รวมทั้งข้อก ำหนดบำงส่วนมีผลกระทบต่อกำรอยู่อำศัยกำรประกอบอำชีพ
และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของประชำชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรบรรเทำ
ปัญหำดังกล่ำว จังหวัดสุรินทร์จึ งได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำ
ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ ขอแก้ไขบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 
ขอแก้ไขให้ด ำเนินกิจกำรโรงงำนได้ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท 

คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) 
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
จ ำแนกตำมประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจำกศักยภำพ

ที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์มีพรมแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชำ ซึ่งท ำให้มีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สอดคล้องกัน ท ำให้จังหวัดสุรินทร์มีบทบำทในกำรเป็นศูนย์กลำง
หลักของอนุภำคของภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ 
ที่ส ำคัญ 

๒. เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดอย่ำงเหมำะสม เนื่องจำก
อุตสำหกรรมบำงประเภทที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ เช่น กิจกำรพลังงำนทดแทน 

๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับกำรเกษตร 

๔. มีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของประเภทหรือชนิดโรงงำนที่ไม่อนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรได้เนื่องจำกจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่. 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุ รินทร์ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้แก้ไขบัญชีท้ำยกฎกระทรวงให้ด ำเนินกิจกำรโรงงำนได้ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ด าเนินกิจการโรงงานได้ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
และท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
๒.๑ ขอปรับปรุงข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก ในที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
ข้อก ำหนดเดิม 
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมปลอดสำรพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม

ปลอดสำรพิษ กำรเพำะปลูกพืชปลอดสำรพิษ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ไม่มีผลกระทบ 
ต่อแหล่งน้ ำ กำรวิเครำะห์วิจัย กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือกำรเกษตร
กำรอยู่อำศัย สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

เป็นข้อก ำหนดใหม่ 
ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 

กำรเพำะปลูก พืชกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ ำ กำรวิเครำะห์
วิจัย กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม 
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑) เนื่องจำกค ำว่ำ “ปลอดสำรพิษ” จะต้องท ำเฉพำะเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสำร 

เคมีและสำรพิษ ซึ่งในสภำพควำมเป็นจริงเกษตรกรรมในพ้ืนที่ยังคงต้องมีกำรใช้สำรเคมี 
ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง กำรก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมปลอดสำรพิษหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมปลอดสำรพิษ จะสร้ำงผลกระทบให้กับเกษตรกรในพ้ืนที ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

๒) เนื่องจำกสภำพปัจจุบันพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม คือ อ ำเภอ 
ชุมพลบุรี อ ำเภอรัตนบุรี และอ ำเภอท่ำตูม มีกำรขยำยตัวของชุมชนเป็นจ ำนวนมำก 
มีกำรเติบโตของอำคำรบ้ำนเรือนและร้ำนค้ำอำคำรพำณิชย์จึงควรส่งเสริมให้มี 
กำรพัฒนำด้ำนธุรกิจ กำรค้ำและกำรบริกำรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
ของจังหวัดสุรินทร์ จึงเห็นควรมีกำรแก้ไขข้อควำมและปรับปรุงเนื้อหำกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสม 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  เห็นชอบให้มีกำรตัดค ำว่ำ  

“ปลอดสำรพิษ” และเพ่ิมเติมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมเป็นกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินหลัก ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ตัดค ำว่ำ “ปลอดสำรพิษ” 
ออก แต่ไม่เห็นชอบกำรเพ่ิมข้อควำม “พำณิชยกรรม” ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำกต้องกำร
ควบคุมกำรพัฒนำไม่ให้ขยำยตัวในพ้ืนที่กำรเกษตรที่ส ำคัญของจังหวัด 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลัก ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)โดยให้ตัดค าว่า “ปลอดสารพิษ” 
ออก แต่ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อความ “พาณิชยกรรม” ตามมติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒ ขอยกเลิกและปรับปรุงข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน 
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน ๔ ประเภท ได้แก่ 

๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด 
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่

หรืออำคำรสูง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด 

๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑) เนื่องจำกภำคเอกชนมองว่ำที่ดินประเภทชุมชนเป็นพ้ืนที่ที่มีรำคำที่ดินสูง 

กำรประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่จ ำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่ำ ไม่ควรมีกำรห้ำมก่อสร้ำง
อำคำรขนำดใหญ่หรืออำคำรสูง ไม่ควรห้ำมเนื่องจำกมีพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกำรควบคุมในเรื่องประเภทอำคำร ระยะถอยร่นและผลกระทบ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 

๒) ยกเลิกกำรก ำหนดพ้ืนที่ว่ำงของแปลงที่ดิน เนื่องจำกที่ดินในเขตชุมชน
เมืองมีรำคำสูงมีกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ตามที่เสนอ ดังนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่หรืออาคารสูง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้าง
ส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด 
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒.๒.๒ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด 
“ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้ เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่

หรืออำคำรสูง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด” 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในพ้ืนที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ จ ำเป็นต้อง
มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน เช่น อำคำรที่พักอำศัย อำคำรพำณิชยกรรม เป็นต้น 
เพ่ือมำรองรับกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมและแรงงำนที่เข้ำมำในพ้ืนที่ จึงเห็นควรให้มี
กำรยกเลิกกำรก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และอำคำรสูงในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจกำรอื่น ๆ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน 
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ ดังนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่หรืออาคารสูง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้าง
ส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต 

๒.๒.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด 
“ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่

หรืออำคำรสูง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด”และขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 

๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เหตุผลในกำรขอแก้ไข 
๑) เนื่องจำกในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ที่ถูกก ำหนดไว้มำกที่สุด 

หำกมีกำรห้ำมก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และอำคำรสูงในพ้ืนที่ จะเป็นกำรปิดกั้นโอกำส 
ในกำรพัฒนำพ้ืนที่และกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ในบัญชี
ท้ำยกฎกระทรวง จึงขอให้ยกเลิก 

๒) เนื่องจำกกำรก ำหนดที่ว่ำงของแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ภำคเอกชน
เห็นว่ำจะมำกเกินไปท ำให้ใช้พ้ืนที่ได้ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน จึงขอแก้ไขเป็นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดินที่ขออนุญำต 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมก่อสร้ำง

อำคำรขนำดใหญ่และอำคำรสูงในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมก่อสร้ำงอำคำร
ขนำดใหญ่และอำคำรสูงในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ส่วนกำรก ำหนดที่ว่ำง ให้ยกเลิกตำมแนวทำง
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรผังเมือง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด (๑) ให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง 
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด ตามที่เสนอ 
๒. ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อก าหนด จากข้อก าหนดเดิมให้มีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เป็น 
ให้มีที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
แต่ให้ ยกเลิกข้อก าหนดการก าหนดที่ ว่างดั งกล่าว ตามมติ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอแก้ไขจำกข้อก ำหนดเดิม 
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่ เกิน 

๑๒ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือ
สัญญำณสื่อสำรทุกชนิด 

(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสี่สิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เป็นข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ 
“ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืนให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ

สี่สิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต” 
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น และสอดคล้องกับ 

แนวทำงกำรพัฒนำในปัจจุบัน 
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิก (๑) ให้ด ำเนินกำร

หรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
โครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด ส ำหรับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอื่น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง แต่เห็นควรยกเลิก 
และให้เขียนข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืนใหม่ โดยก ำหนดให้ด ำเนินกำร
หรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรใหญ่หรืออำคำรสูง เว้นแต่กำรประกอบ
กิจกำรโรงงำน ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร ดังต่อไปนี้ โรงงำนล ำดับที่ ๒ (๑) (๒) (๕) 
(๖) (๘) (๙) (๑๑), ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗), ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๖ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕), ๘ (๑) (๒), ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), ๑๒ (๗) (๘) และ ๑๓ (๘) ในส่วน 
กำรก ำหนดที่ว่ำง ให้ยกเลิกตำมแนวทำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกที่กำรประชุมคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม ๑. ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข (๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความ
รวมถึงโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิด แต่เห็นควรยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าว และให้เขียน
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืนใหม่ โดยก าหนดให้
ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาด
ใหญ่ หรืออาคารสูง เว้นแต่การประกอบกิจการโรงงาน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร จ านวน ๓๖ ประเภทหรือชนิด
โรงงานดังนี้ โรงงานล าดับท่ี ๒ (๑) (๒) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๑),
โรงงานล าดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗), โรงงานล าดับที่ 
๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), โรงงานล าดับที่ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕), 
โรงงานล าดับที่ ๘ (๑) (๒), โรงงานล าดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), 
โรงงานล าดับท ี่ ๑๒ (๗) (๘) และโรงงานล าดับที่ ๑๓ (๘) ตามมติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง  
๒. ไม่เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนด ส าหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบห้าของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต แต่ให้ยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวแทน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓ ขอยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จ ำนวน 
๒ ประเภท ได้แก่ 

๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
ขอยกเลิกข้อก ำหนด 
ข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(๒) คลังน้ ำมันเชื้อเพลิงและสถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง 

ที่ไม่ใช่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือจ ำหน่ำย ที่ต้องขออนุญำต 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(๓) สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซ ส ำหรับก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
สถำนบริกำร ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซ และสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 
ทั้งนี้  ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในโรงงำนตำม (๑) ต้องมีที่ว่ำงโดยรอบส ำหรับ 
ปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของ 

กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 
(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข  
๑) คลังน้ ำมันเชื้อเพลิง สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่ภำคเอกชนเห็นว่ำควรมี

กำรอนุญำตในพ้ืนที่สีเขียว เพรำะจะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์ได้ในอนำคต 

๒) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสำหกรรม เนื่องจำกที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) ในผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ถูกก ำหนดไว้เพียงบริเวณเดียว 
ภำคเอกชนจึงอยำกให้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สำมำรถมี
พ้ืนที่ในกำรพัฒนำเป็นนิคมอุตสำหกรรมอื่น  ๆ ได้ หำกมีควำมเหมำะสม เช่น 
บริเวณพ้ืนที่บริ เวณชำยแดนช่องจอม ซึ่งเป็นประตูสู่อำเซียนของจังหวัดสุรินทร์ 
ที่มีโอกำสกำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นศูนย์อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำด้ำนกำรเกษตรได้ 

๓) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม เนื่องจำกภำคเอกชนเห็นว่ำ 
ควรเปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำพ้ืนที่พำณิชยกรรมในที่ดินป ระเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) ให้มำกขึ้น เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นบำงพ้ืนที่  ซึ่งมีกำรขยำยตัวเป็นชุมชนเมืองที่จะมีโอกำสในกำรยกฐำนะ 
เป็นเขตเทศบำลต ำบล 

๔) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ เนื่องจำก
ภำคเอกชนเห็นว่ำควรเปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่อำศัยและพำณิชยกรรม 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้มำกขึ้น ทั้งนี้  ในเรื่องของโรงงำน
อุตสำหกรรมได้มีกำรแก้ไขบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับโรงงำนอุตสำหกรรมในที่ดิน 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไว้ในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินทั้ง ๕ ข้อ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 

ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทั้ง ๕ ข้อ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เว้นแต่พ้ืนที่ 
ในระยะห่ำง ๕๐๐ เมตร จำกแนวเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
ในข้อห้ำม (๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม และข้อห้ำม (๖) กำรอยู่อำศัย
หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่  เนื่องจำก 
เป็นบริเวณที่ดินที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนได้ โดยให้คงข้อก ำหนดไว้ตำมเดิม  

มติที่ประชุม ไม่ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดประเภทข้อห้ามในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้ง ๕ ข้อ 
และให้คงข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๓.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) 

ขอยกเลิกข้อก ำหนด 
ข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ ๓ อ ำเภอ คือ อ ำเภอชุมพลบุรี อ ำเภอรัตนบุรี 
และอ ำเภอท่ำตูม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรมชั้นดีของจังหวัดสุรินทร์ แต่ปัจจุบัน 
มีกำรขยำยตัวของชุมชนเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยเพ่ิมมำกขึ้น 
จึงควรมีกำรอนุญำตให้มีกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยได้ เพ่ือรองรับกำรเติบโต
ของประชำกรในอนำคต 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้

ประโยชน์ที่ดิน ข้อ (๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ข้อ (๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำกต้องกำรสงวนรักษำพ้ืนที่
เกษตรกรรมไว้ 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนดข้อห้าม (๖) จัดสรรที ่ด ิน 
เพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) โดยให้คง
ข้อก าหนดไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผั งเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 

2.13 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ด้วยศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบำลต ำบลท่ำระหัด ได้รับ 

ค ำร้องเรียนจำกประชำชนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรประกำศใช้บั งคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ท ำให้มีผู้ได้รับควำมเดือดร้อน
เพ่ือเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดสุพรรณบุรีโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้น ำเรื่องดังกล่ำวเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
เพ่ือพิจำรณำปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ 
๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ผังเมืองรวม 
เมืองสุพรรณบุรี มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ ๗ วรรค ๕, ข้อ ๘ 
วรรค ๔, ข้อ ๑๐ วรรค ๓ และ ข้อ ๑๑ วรรค ๔ บริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
๓๔๐ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ (บำงบัวทอง) - บรรจบทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๑ (ชัยนำท) ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร 
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร ตลอดสำย เนื่องจำกเกิดผล
กระทบจำกระยะถอยร่น ๑๕ เมตร ท ำให้ แปลงที่ดินที่เหลือน้อยไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ โดยพิจำรณำจำกแปลงที่ดินที่มีควำมลึกน้อยกว่ำ ๓๐ เมตร และได้รับ
ผลกระทบจำกระยะถอยร่น ๑๕ เมตร มีจ ำนวน ๖๔๒ แปลง ๖๑ ไร่  

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๓ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณตอนเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี (บริเวณตลำด
โพธิ์พระยำ) เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวมีพ้ืนที่ขนำดเล็กแต่มีกำรอยู่อำศัยที่ค่อนข้ำง
หนำแน่น จึงท ำให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยและพำณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม 

ควรจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวกับนโยบำยหรือเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐมำกกว่ำ 
อีกกรณีที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ คือ กำรพิจำรณำในขั้นตอนกำรปรับปรุงผังเมือง 
เนื่องจำกกำรปรับปรุงผังจะมีกำรส ำรวจข้อมูลที่ชัดเจน ท ำให้เกิดควำมรอบครอบ
มำกกว่ำนี้ และตำมหลักในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก็สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกันกับที่ดินประเภทที่ อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
ซึ่งสำมำรถใช้ได้ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอ่ืน จ ำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นตอ์ยู่แล้ว  

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.5 
หน้ำ 48 - 51 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 หรืออำจจะใช้วิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ขณะนี้ยังไม่มี
เหตุผลเพียงพอในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ถ้ำหำกให้เปลี่ยนแปลงกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินก็เท่ำกับเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว 
ท ำให้ที่ดินแปลงเล็ก แปลงน้อย ในผังเมืองรวมซึ่งยังมีอยู่ อีกจ ำนวนมำกก็ควรจะ
เปลี่ยนแปลงให้เช่นเดียวกัน 

2. ตำมสิทธิเจ้ำของที่ดินย่อมมีสิทธิ์ที่จะสร้ำงที่พักอำศัยในที่ดินของตนเอง 
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) สำมำรถสร้ำงที่อยู่อำศัยได้อยู่แล้ว 
แต่ในประเด็นนี้ เป็นกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) ซึ่งจะท ำให้ข้อก ำหนดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมีควำมแตกต่ำงกันมำก 
และปัจจุบันพ้ืนที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) มีจ ำนวนน้อยลงมำก 
ควรที่จะรักษำไว้ 

3. กำรก ำหนดพ้ืนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ๒ ฝั่งแตกต่ำงกัน ท ำให้
เกิดควำมเหลื่อมล้ ำแก่ประชำชนบริเวณนั้น ควรให้มีกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณ ๒ ฝั่ง เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
เหมือนกัน เพ่ือเป็นกำรคืนควำมสุขให้แก่ประชำชน โดยให้ประชำชนสำมำรถสร้ำง  
ที่อยู่อำศัยได้เท่ำนั้น ส่วนตึกแถว อำคำรพำณิชย์ ไม่สำมำรถสร้ำงได้อยู่แล้ว 

4. ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นในเชิงผังเมือง และในมิติของฝ่ำยปกครอง 
คือ สิทธิเสรีภำพ กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ดังนั้น จึงขอให้กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ไปศึกษำข้อมูลให้ครบถ้วนและน ำกลับมำเสนอ
คณะกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม เนื่องจากข้อมูลในการน าเสนอประกอบการพิจารณาในเชิงพื้นที่ 
ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นไปอย่างครบถ้วนและ 
รอบด้าน จึงให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
และส านักผังเมืองรวมร่วมกันด าเนินการจัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่ 
รวมทั้งผลกระทบด้านต่าง ๆ แล้วน ามาเสนอคณะกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

2.14 เรื่อง ขอแก้ ไขกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า  
จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง ได้ด ำเนินโครงกำรบ่อขยะมำก่อน 
ที่จะมีกำรประกำศใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนค่ำย – มำบข่ำ อยู่แล้ว ต่อมำได้มี
โครงกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะจำกกำรฝังกลบแบบธรรมดำเป็นรูปแบบน ำเชื้อเพลิงจำกขยะ
มำเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยได้มีกำรจัดจ้ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในกำรออกแบบศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จึงท ำให้ศูนย์กำรจัดกำรขยะเดิม
ต้องมีกำรขอแก้ไขเนื่องจำกพ้ืนที่ทั้งหมด ๔๒๙ ไร่ ๓ งำน ๑๐ ตำรำงวำ สำมำรถรองรับขยะได้ 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที ่24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.6 
หน้ำ 51 - 52 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มีจ ำนวน ๒๕๐ ตันต่อวัน ถ้ำเปรียบเทียบกับปริมำณขยะที่ ได้ท ำกำรส ำรวจแล้ว 
ทั่วทั้งจังหวัดที่ต้องกำรกำรจัดกำรมีทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน และในข้อเท็จจริง 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งเดิมเป็นบ่อขยะสำมำรถด ำเนินกำร
ได้อยู่แล้ว แต่ในบัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในส่วนของ 
โรงงำนล ำดับที่ ๕๓ (๑) เรื่องของกำรจัดท ำปุ๋ย โรงงำนล ำดับที่ ๑๐๖ เรื่องกำรคัดแยก 
และน ำขยะมำรีไซเคิล และโรงงำนล ำดับที่ ๘๘ เรื่องโรงไฟฟ้ำได้ เนื่องจำกพ้ืนที่ไม่ได้
ถูกก ำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงฯ จึงได้ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำก
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๒๒ (บำงส่วน) 
ตำมโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๘๙๔, ๖๘๘๙๕, ๖๙๕๕๐, ๖๙๕๕๓, ๖๙๕๕๔, ๗๑๒๘๖, 
๗๑๒๘๗, ๗๑๘๑๙, ๗๒๘๒๐, ๗๒๘๒๑, ๗๒๘๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒๓ 
ให้เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพ่ือก่อสร้ำง
โรงงำนไฟฟ้ำพลังควำมร้อนจำกเชื้อเพลิงขยะได้ ดังนั้น จังหวัดระยองโดยส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองรวมจังหวัดระยองจึงได้น ำเรื่องดังกล่ำว เสนอคณะที่ปรึกษำ 
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุง กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนค่ำย – 
มำบข่ำ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนค่ำย – มำบข่ำ จังหวัดระยอง 
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (สีเขียว) ให้เป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
แต่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) แทน เพื่ อ ให้ สามารถ
ด าเนินการโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
และโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ รวมทั้งโรงงาน
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องในบริเวณหมายเลข ๕.๒๒ ตามโครงการ 
ที่ เสนอ ทั้งนี้  โดยให้มีระยะแนวป้องกัน (Protection Strip) 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง 
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

 

2.15 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจั งหวัดเชียงใหม่ ได้ขอยกเว้นกำรจ ำกัดควำมสู ง 

ในที่ ดินหมำยเลข ๒.๕ ที่ ดินประเภทที่ อยู่ อำศัยหนำแน่นน้อย (สี เหลือง) เพ่ื อใช้ 
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรพักคนไข้ ขนำด ๘ ชั้น ตำมโครงกำรขยำยขนำดโรงพยำบำลเฉพำะ 
ที่รำชพัสดุ แปลงหมำยเลขทะเบียนที่ ชม.๒๒๓๘ จ ำนวนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งำน ๙๒ ตำรำงวำ 
ซึ่งใช้ประโยชน์ส ำหรับกิจกำรของโรงพยำบำลสันทรำย ปัจจุบันโรงพยำบำลมีสภำพที่คับแคบ 
ไม่เพียงพอต่อกำรรองรับผู้ป่วยทั้งชำวไทยและนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วำระท่ี 3.1.7 
หน้ำ 52 - 53 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดเชียงใหม่โดยส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้น ำเรื่องดังกล่ำวเสนอคณะที่ปรึกษำ 
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
เพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเว้นการจ ากัดความสูงในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข ๒.๕ เฉพาะที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขทะเบียนที่  ชม.๒๒๓๘ จ านวนเนื้ อที่  ๑๘ ไร่ ๑ งาน 
๙๒ ตารางวา ซึ่งใช้ประโยชน์ส าหรับกิจการของโรงพยาบาลสันทราย 
โดยมีเงื่อนไขก าหนดความสูงของอาคารไม่เกิน ๘ ชั้น ตามที่เสนอ 

 

2.16 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2554 
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ขอแก้ไขปรับปรุง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ด าเนินโครงการจากที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข ๑.๒๘ และที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) หมายเลข ๑๑.๑๘ เป็นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) เนื่องจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้ บริษัท พิกเซล วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด เช่าที่ดินใกล้สถานี
วิทยุ กระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย จั งหวัดกระบี่  เนื้ อที่  ๖  – ๓  – ๒๐  ไร่ 
เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น จ านวน ๑๘ คูหา อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น 
จ านวน ๒๒ คูหา อาคารขายของที่ระลึก และแบรนด์อาหาร อาคารจ าหน่ายสินค้า 
OTOP และอาคารโรงแรม ๗ ชั้น ๖๐ ห้อง 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข ปัจจุบันสภำพที่ดินบริเวณดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไป 
มีผู้คนอำศัยอยู่หนำแน่นประกอบประกอบกับที่ดินในเมืองกระบี่มีรำคำสูง เพ่ือควำมคุ้มค่ำ
ทำงเศรษฐกิจให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนรวมทั้งส่งเสริม และพัฒนำ
เศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและพัฒนำเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของจังหวัด 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณ ะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมเมื อ งกระบี่  กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง 

และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ 
ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ที่ด ำเนินโครงกำรจำกที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ และที่ดิน
ประเภทสถำบันรำชกำร สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) บริเวณ
หมำยเลข ๑๑.๑๘ เป็นที่ดินประเภทพำณิชยกรรมและที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก 
(สีแดง) และให้ผู้วำงผังน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมกำรฯ 
แล้วเสนอคณะกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วำระท่ี 4.7.1 
หน้ำ 70 - 71 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) หมำยเลข ๑.๒๘ และที่ดิน
ประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
(สีน้ ำเงิน) หมำยเลข ๑๑.๑๘ โดยให้ปรับขนำดของอำคำร 
ส่วนที่ขัดกับข้อก ำหนดของผังเมืองรวมเมืองกระบ่ีให้สอดคล้อง
และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตำมมติคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองกระบี่ 

 

2.17 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. 2556 

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว และธนำรักษ์
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสำคร ขอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน 
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร จึงได้น ำเรื่องดังกล่ำว เสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำน
แพ้ว กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง 
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรขอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน 
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือให้ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป 

ประเด็นที่ ๑ ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต โดยขอเปลี่ยนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
(สีเขียวอ่อน) บำงส่วนของบริเวณที่ ๖ เฉพำะบริเวณท่ีจัดให้รำษฎร เช่ำเพ่ืออยู่อำศัย 
จ ำนวน ๓๙ รำย เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งำน ๕๙ ตำรำงวำ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) (หมู่บ้ำนโครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้รำษฎรที่เช่ำพ้ืนที่บริเวณดังกล่ำวเพ่ืออยู่อำศัย 
สำมำรถก่อสร้ำงหรือปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยข้ึนใหม่ได้ 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
บำงส่วนของบริเวณที่ ๖ เฉพำะบริเวณที่จัดให้รำษฎรเช่ำ เพ่ืออยู่อำศัย จ ำนวน ๓๙ รำย 
เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งำน ๕๙ ตำรำงวำ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
บำงส่วนของบริเวณที่ ๖ เฉพำะบริเวณที่จัดให้รำษฎรเช่ำเพ่ืออยู่อำศัย จ ำนวน ๓๙ รำย 
เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งำน ๕๙ ตำรำงวำ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) 
แต่ให้แก้ไขในข้อก ำหนดให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เฉพำะบริเวณท่ีขอแก้ไข 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วำระท่ี 4.7.1 
หน้ำ 71 - 76 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ให้แก้ไข
ในข้อก าหนดของบริเวณดังกล่าวให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยได้เฉพาะบริเวณที่ขอแก้ไข ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจ ำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
๒.๑ ขอแก้ไขข้อก ำหนดร้อยละของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน 

ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จำกเดิมให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำ
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบำลต ำบล 
บ้ำนแพ้ว และเทศบำลต ำบลเกษตรพัฒนำ) 

เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพ่ือให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ 
ที่รองรับกำรขยำยตัวของเมืองให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่มีกำรขยำยตัวขึ้นอย่ำง
รวดเร็วจำกศักยภำพทำงพ้ืนที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมีกำรแก้ไข
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เมื่อเกิดน้ ำท่วมใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔ 
กำรขยำยและปรับปรุงผิวจรำจรเป็น ๔ ช่องจรำจรของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
๓๐๙๗ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔ (พระประโทน) - บรรจบทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๕ (บ้ำนบ่อ) กำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข 
ที่ได้รับกำรยกย่องของโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว สภำพอำกำศที่ยังเป็ นธรรมชำติ 
และรำคำที่ดินที่ยังไม่สูงนัก ทั้งนี้ยังคงให้มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก คือ 
เป็นเมืองเกษตรกรรมชั้นดี 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนด 

ร้อยละของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) จำกเดิมให้ ใช้ ได้ ไม่ เกินร้อยละห้ำของที่ ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริ เวณ 
เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว และเทศบำลต ำบลเกษตรพัฒนำ) 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อก ำหนดร้อยละ 
ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) จำกเดิมให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ 
เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว และเทศบำลต ำบลเกษตรพัฒนำ) 
โดยพิจำรณำให้เฉพำะในบริเวณของผู้ที่เดือดร้อน จ ำนวน ๑๘ บริเวณเท่ำนั้น ได้แก่ 
บริเวณกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหมำยเลข ๔.๖, ๔.๗, ๔.๙, ๔.๑๑, ๔.๑๓, ๔.๑๘, 
บำงส่วนของบริเวณ ๔.๑๙, ๔.๒๐, ๔.๒๔, ๔.๒๕, ๔.๒๗, ๔.๒๘, ๔.๒๙, ๔.๓๐, ๔.๓๓, 
๔.๓๔, ๔.๓๗ และ ๔.๔๑  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
จากเดิมให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละ
บริเวณ เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบาลต าบลบ้านแพ้ว 
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 และเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา) โดยพิจารณาให้ เฉพาะ 
ในบริเวณของผู้ที่เดือดร้อน จ านวน ๑๘ บริเวณ เท่านั้น ได้แก่ 
บริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินหมายเลข ๔.๖, ๔.๗, ๔.๙, ๔.๑๑, 
๔.๑๓, ๔.๑๘, บางส่วนของบริเวณ ๔.๑๙, ๔.๒๐, ๔.๒๔, 
๔.๒๕,๔.๒๗,๔.๒๘, ๔.๒๙, ๔.๓๐, ๔.๓๓, ๔.๓๔, ๔.๓๗ และ 
๔.๔๑ ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 

๒.๒ ขอปรับปรุงข้อก ำหนด เรื่อง ที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๐๙๗ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔ (พระประโทน) – บรรจบ 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕ (ธนบุรีปำกท่อ) ในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย 
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) (ยกเว้นในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) (ยกเว้นในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว) จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ 
๑๕ เมตร เป็น ๖ เมตร 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฟาก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (พระประโทน) - 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (ธนบุรีปากท่อ) ได้ทั้งแปลงที่ดิน ให้เหมาะสม
กับราคาที่ดินที่มีราคาสูง 

ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)  
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขต 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๙๗ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔ 
(พระประโทน) - บรรจบทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕ (ธนบุรีปำกท่อ) ในที่ดินประเภท 
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม)
ที่ดินสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ ำเงิน) (ยกเว้นในเขต
เทศบำลต ำบลบ้ำนแพ้ว) โดยปรับปรุงที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน 
จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร เป็น ๑๐ เมตร 

คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำด้ำนผังเมือง ให้ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร เพ่ิมเติมข้อมูลแปลงที่ดินที่ ไม่ได้รับผลกระทบ 
และข้อมูลอื่นที่เก่ียวขอ้งเสนอต่อคณะกรรมกำรผังเมืองเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

คณะกรรมกำรผังเมืองข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. เรื่องควำมเจริญที่เกำะตำมแนวถนนไปแล้ว จึงอยำกให้นักวิชำกำรผังเมือง

ก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติหรือหลักกำรที่ชัดเจนว่ำควรจะก ำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำน  
ริมเขตทำงไว้อย่ำงไร เช่น บริเวณชุมชนควรก ำหนดไว้อย่ำงไร บริเวณนอกเขตเมือง
ควรก ำหนดไว้อย่ำงไร โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้องของหลักกำรผังเมือง 

2. กำรก ำหนดระยะที่ ว่ ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงนั้ น เห็นควร 
ให้มีกำรหำรือกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกบำงพ้ืนที่จะมีโครงกำรของรัฐบำลที่ต้อง
ด ำเนินโครงกำรต่ำง  ๆลงในพ้ืนที่ เช่น กำรสร้ำงท่อลอด อุโมงค์ระบำยน้ ำ โรงไฟฟ้ำ เป็นต้น  
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ล ำดับที่ เรื่อง/มติ อ้ำงอิง 
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 3. ควรให้คงไว้ในระยะ ๑๕ เมตร แต่ถ้ำในอนำคตมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ในสำระส ำคัญ ให้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนกำรขอปรับปรุงผังอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้แก้ไข โดยให้คงข้อก าหนดเรื่องที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ สามแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔ (พระปะโทน) – บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๕ (ธนบุรีปากท่อ) ในที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น 
ปานกลาง (สีส้ม) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (สีแดง) (ยกเว้นในเขตเทศบาลต าบลบ้านแพ้ว) 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(สีน้ าเงิน) (ยกเว้นในเขตเทศบาลต าบลบ้านแพ้ว) ไว้ตามเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมเมอืง/ชุมชน 
ตามมาตรา 26 วรรคสาม และวรรคสี่ 

 



3. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสาม และวรรคสี่ 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

3.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๑๒ ผัง 
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดว่า

ก่อนที่ผังเมืองรวมจะสิ้นสุดการบังคับใช้ ๑ ปี ให้ด าเนินการประเมินผลผังเพ่ือส ารวจ
ว่าสภาพการณ์มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญหรือไม่  หากมีการเปลี่ยนแปลง 
ในสาระส าคัญ ก็ให้ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง แต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ก็ให้ด าเนินการจัดประชุม
ประชาชนเพ่ือรับทราบ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้สามารถขยายอายุการบังคับใช้ต่อไปอีก 
๕ ปี ได้จ านวน ๑ ครั้ง และหากไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงผังได้ทันก่อนที่ผังจะสิ้นสุด
การใช้บังคับก็ให้สามารถขยายระยะเวลาการบังคับใช้ต่อไปอีก ๑ ปี ได้จ านวน ๒ ครั้ง 

เนื่องจากขณะนี้มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ได้มีการประกาศบังคับใช้มาแล้ว 
๔ ปี จ านวน ๑๒ ผัง ได้แก่ 

๑. ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
๒. ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๓. ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
๔. ผังเมืองรวมเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
๕. ผังเมืองรวมเมืองโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
๖. ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
๗. ผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
๘. ผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา 
๙. ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐. ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ  
๑๑. ผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง 
๑๒. ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ด าเนินการประเมินผลผังเมืองรวมดังกล่าว 

ปรากฏว่ามีผังเมืองรวมที่สมควรจะปรับปรุงแก้ไข จ านวน ๑๑ ผัง มีผังเมืองรวม 
ที่สมควรจะขยายอายุการใช้บังคับต่อไปอีก ๕ ปี จ านวน ๑ ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวม
ชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๑๒ ผัง 
โดยให้ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ล าดับที่ ๑ - ๘ และ ๑๐ - ๑๒ 
ด าเนินการปรับปรุงผัง และล าดับที่ ๙ ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขยายอายุการใช้บังคับต่อไปอีก ๕ ปี 
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 15 - 16 

3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๑๒ ผัง 
๑. ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดว่าก่อนที่

ผังเมืองรวมจะสิ้นสุดการบังคับใช้ ๑ ปี ให้ด าเนินการประเมินผลผังเพ่ือส ารวจว่าสภาพการณ์ 
มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญหรือไม ่หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ก็ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 4.1 
หน้า 13 - 14 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ในสาระส าคัญก็ให้ด าเนินการจัดประชุมประชาชนเพ่ือรับทราบ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน 
ก็ให้สามารถขยายอายุการบังคับใช้ต่อไปอีก ๕ ปี ได้จ านวน ๑ ครั้ง และหากไม่สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงผังได้ทันก่อนที่ผังจะสิ้นสุดการใช้บังคับ ก็ให้สามารถขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ต่อไปอีก ๑ ปี ไดจ้ านวน ๒ ครั้ง 

๒. เนื่องจาก ขณะนี้มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๑๒ ผัง ได้แก่ 
๒.๑  ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
๒.๒  ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี 
๒.๓  ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก 
๒.๔  ผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
๒.๕  ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒.๖  ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร  
๒.๗  ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร  
๒.๘  ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒.๙  ผังเมืองรวมเมืองยะลา  
๒.๑๐ ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย  
๒.๑๑ ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองต าลึง จังหวัดชลบุรี 
๒.๑๒ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก – โรงช้าง - มหาราช จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ได้ประกาศบังคับใช้มาแล้ว ๔ ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ด าเนินการ

ประเมินผลผังเมืองรวมดังกล่าว ปรากฏว่าสมควรจะปรับปรุงแก้ไขทั้ง ๑๒ ผัง และได้เสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กำรขอขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
ตำมมำตรำ 26 วรรคสี่ และวรรคห้ำ 

  



4. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคส่ี และวรรคห้า 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

4.1  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
แหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวง เล่มที่ ๒๘ ตอนที่ ๑๑ ก มีผลใช้บังคับ 
๕ ปี นับตั้งแต่วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๓.๐๐ ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลต าบลแหลมงอบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมงอบ และบางส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ด าเนินการ
โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ซึ่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดว่า ภายในหนึ่งปีก่อนระยะเวลา
การใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมสิ้นสุดลง ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ส ารวจว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้ 
ผังเมืองรวมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองรวมนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลา 
การใช้บังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งได้อีก ๕ ปี   

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด และส านักวิเคราะห์ 
และประเมินผล จึงได้ด าเนินการประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน 
แหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ดังนี้ 

ด้านประชากร  
การคาดการณ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจ านวนประชากร ๗,๗๐๐ คน โดยใช้อัตรา

การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวนประชากร 
๖,๕๐๐ คน น้อยกว่าประชากรที่คาดการณ์ไว้ในปีเป้าหมายของผัง พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ประมาณ ๑,๒๐๐ คน และความหนาแน่นของประชากรไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ผังเมืองที่ก าหนดไว้ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

และไม่มีผู้ปฏิบัติผิดข้อก าหนดกฎกระทรวง 
ด้านคมนาคมขนส่ง  
ไม่มีการด าเนินการตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง และไม่มีผู้ปฏิบัติ 

ผิดไปจากกฎกระทรวงตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง 
ด้านอื่น ๆ 
การพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง เป็นการศึกษา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น บทบาทของเมือง และโครงการ
พัฒนาในเขตผังเมืองรวม และทิศทางการขยายตัวของเมือง เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ 7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 10 - 12 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การพังทลายของชายฝั่งและบ้านของประชาชน มี ๒ โครงการ ดังนี้ 

(๑.๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณหาดทราย
เทียมถึงกระโจมไฟ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร 

(๑.๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ร้านกุ้งหลวง
ถึงสนามบาส บ่อปลาโลมา ระยะทาง ๓๓๐ เมตร 

๒) โครงการขุดลอกร่องน้ าท่าเรือและคลอง มี ๒ โครงการ ดังนี้ 
(๒.๑) โครงการขุดลอกร่องน้ าบริเวณสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเรือได้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าในการขนส่ง
สินค้าและบริการ 

(๒.๒) โครงการขุดลอกคลองยายม่อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เรือเล็ก 
และเรือใหญ่เข้าเทียบท่าเรือได้ สามารถท าให้เรือชาวประมงเข้าจอดรับส่งสินค้า 
และบริการในคลองยายม่อมได้ 

๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่บริ เวณบ่อปลาโลมาเก่ า ซึ่ งมี พ้ืนที่
ด าเนินการประมาณ ๗,๐๐๐ ตร.ม. ปรับปรุงให้เป็นลานเอนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน 

สรุปจากการประเมินผลผังเมืองรวมดังกล่าว ปรากฏว่าสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ รวมทั้งได้ด าเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีการคัดค้าน 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกไปอีก ๕ ปี โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่  และมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ออกไปอีก ๕ ปี ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา
กฎหมายด้านผังเมือง 

 

4.2 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2554 ต่อไปอีกห้าปี 

ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวง
เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๒๘ ก มีผลใช้บังคับ ๕ ปี นับตั ้งแต่วันที ่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๘.๐๗ ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาล 
กม.๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖ วรรคสี่ บัญญัติว่า “ภายในหนึ่งปี
ก่อนกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับสิ้นสุดลง ให้ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ส ารวจว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้ผังเมืองรวมมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.3 
หน้า 16 - 18 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 หรือไม่  ถ้าสภาพการณ์และสิ่ งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 
ให้ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองรวมนั้น ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
และถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ให้ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ได้อีก ๕ ปี 
แต่ในกรณีที่เห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 
ก็ให้ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวม 
เสียใหม่ให้เหมาะสมได้ 

ด้านประชากร  
การคาดการณ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวนประชากร ๙,๒๗๐ คน โดยใช้อัตรา 

การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๗ ต่อปี แต่จากการส ารวจประชากร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีจ านวนประชากร ๗,๗๕๙ คน ซึ่งน้อยกว่าประชากรที่คาดการณ์ไว้ จ านวน ๑,๕๑๑ คน 
และความหนาแน่นของประชากรไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองที่ก าหนดไว้ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก าหนดใช้ในกฎกระทรวง ไม่มีผู้ปฏิบัติ

ผิดข้อก าหนดกฎกระทรวง 
ด้านคมนาคมขนส่ง  
ไม่มีการด าเนินการตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง และไม่มีผู้ปฏิบัติ 

ผิดไปจากกฎกระทรวงตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง 
ด้านอ่ืน ๆ 
การพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง เป็นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  

ที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น บทบาทของเมือง และโครงการพัฒนาในเขต
ผังเมืองรวม ซึ่งชุมชน กม.๕ มีบทบาทที่ส าคัญ คือ การเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิต
อาหารที่ส าคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งส่วนราชการโดยรัฐได้เข้ามาบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการเกษตร มีการให้ความรู้เกษตรกร โดยมีโครงการพัฒนา
ที่ส าคัญ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาทุ่งกระต่ายเฉลิมพระเกียรติ 

สรุปจากการประเมินผลผังเมืองรวมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ในสาระส าคัญ รวมทั้งได้ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีการคัดค้าน ดังนั้น จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไป อีก ๕ ปี 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่  และมาตรา ๑๙ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีการเลี้ยงโคนม และเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตรจ านวนมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ความเย็นเพ่ือเก็บรักษาสภาพพืชผล
ทางการเกษตรและนมพาสเจอร์ไรส์ แต่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ไม่ได้ระบุ 
โรงงานจ าพวกนี้ไว้ และไม่ได้ก าหนดข้อผ่อนปรนที่บางกฎกระทรวงฯ จะก าหนด 
ให้เพ่ิมพ้ืนที่ได้อีก ๑ เท่าของโรงงานเดิม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับโรงงานดังกล่าวไม่สามารถ 
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 ที่จะตั้งหรือขยายโรงงานได้ จึงอยากให้ปรับบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้สอดคล้อง
กับขอ้เท็จจริง และสามารถรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอีก ๕ ปี ข้างหน้า  

2. การจัดท าบัญชีโรงงานแนบท้าย กฎกระทรวงผังเมืองรวม ควรค านึง 
ถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบด้วย ซึ่งการที่จังหวัดหนึ่งเป็นแหล่งผลิต และอีกจังหวั ด
หนึ่งเป็นแหล่งแปรรูปผลิตภัณฑ์จะต้องท าการขนย้ายผลผลิตไปอีกจังหวัดหนึ่ ง 
ท าให้คุณภาพของผลผลิตลดลง และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ดังนั้น โรงงานที่แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ควรให้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับแหล่งผลิต 

3. การก าหนดบัญชีโรงงานแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม ควรน านโยบาย
ของรัฐบาลเข้ามาเป็นตัวชี้น าด้วยและในปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบาย 
ให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่รวมกับชุมชนอย่างเป็นสุข และยั่งยืน โดยมีโครงการ
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ และระบบน้ าทิ้ งที่น ากลับมาใช้ใหม่  ดังนั้น แนวโน้ม 
ที่อุตสาหกรรมจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้จะมากข้ึน 

4. ควรให้มีการพูดคุยเพ่ือหารือเรื่องบัญชีโรงงานแนบท้ายกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือจะได้ไม่มี
ปัญหาเช่นนี้อีก 

5. บริเวณพ้ืนที่วางผังเป็นเขตนิคมสร้างตนเอง ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
เขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีข้อห้ามการปลูกสร้างโรงงานและตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างมาก ดังนั้น ควรที่จะแก้ไขข้อห้าม 
ของพระราชบัญญัติเขตนิคมสร้างตนเองก่อนแล้วค่อยมาขอแก้ไขในเรื่องผังเมือง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไปอีก ๕ ปี ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

 

4.3 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีก ๑ ปี 
 จ านวน ๑๒ ฉบับ 

เนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ 
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้   

๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิจิตร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. ๒๕๕4 

ครัง้ที่ 8 /2558 
วันที่ 24 ก.ค. 58 
วาระท่ี 4.4 
หน้าที่ 18 - 19 
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 ๙. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้ง ๑๒ ฉบับ มีระยะเวลาการใช้

บังคับ ๕ ปี (ยกเว้นล าดับที่ ๓ และล าดับที่ ๕ ได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ต่อไปอีก ๕ ปี มาแล้ว ตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่) โดยล าดับที่ ๑ – ๑๐ เสนอครั้งนี้ขอ
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีก ๑ ปี (ครั้งที่ ๑) ส่วนล าดับที่ ๑๑ และล าดับที่ ๑๒ 
ได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี (ครั้งที่  ๑) มาแล้ว เสนอครั้งนี้ขอขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีก ๑ ปี (ครั้งที่ ๒) 

เนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้ง ๑๒ ฉบับ อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งไม่อาจด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ได้ทันก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ ดังนั้น เพ่ือให้การใช้บังคับกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเป็นไปโดยต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างของกฎหมายและเพ่ือให้การวาง 
ผังเมืองรวมที่ด าเนินการมาแล้วบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลา 
การใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกมีก าหนดหนึ่งปี 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ส าหรับเรื่องการขอขยาย
ระยะเวลา ๑ ปี ควรให้ผังเมืองรวมแต่ละผัง จัดท ากรอบระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ด้วย ไม่เช่นนั้นเมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแล้วก็ไม่สามารถด าเนินการวาง 
ผังเมืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมดังกล่ าวต่อไปอีกหนึ่ งปี  จ านวน ๑๒ ฉบับ 
โดยล าดับที่ ๑ – ๑๐ ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีก 
๑ ปี ครั้งท่ี ๑ และล าดับที่ ๑๑ และล าดับที่  ๑๒ ให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ตามที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ 
  



5. เรื่อง การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

5.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง การก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับงานวางและจัดท าผังเมืองรวม
จังหวัด กรณีการก าหนดพื้นที่ ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นอนุญาตในการใช้
ประโยชน์ทีด่ินเพื่อกิจการอ่ืน 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความเห็นชอบผังเมืองรวม
จังหวัด ตามมาตรา ๒๒ ในประเด็นการปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกิจการอ่ืน กรณีการก าหนดพ้ืนที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ซึ่งในกรณีดังกล่าวที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น 
ในหลายประเด็นและได้มีการสอบถามถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานที่จะน ามาใช้
ประกอบการพิจารณา ประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐาน
ในกรณีดังกล่าว ส าหรับงานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ และพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมือง 
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อไป  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้น าเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง กรณีผังเมืองรวมจังหวัดที่ด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข 
ในประเด็นการก าหนดพ้ืนที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการอ่ืน เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ ให้ยกเลิกการก าหนดพ้ืนที่ว่าง 
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นในข้อก าหนด 
ของผังเมืองรวมจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ 
งานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด กรณี การก าหนดพื้นที่
ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นอนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอ่ืน โดยไม่ควรก าหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในข้อก าหนด
ของผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ และให้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 
วันที่ 15 ม.ค. ๕8 
วาระท่ี ๓.4  
หน้า 59 – 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 เรื่อง ขอทบทวนแก้ไขร่างผั งเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ก่อนประกาศ 
 เป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  

ตามที่คณะกรรมการผังเมืองมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รับทราบ 
และเห็นด้วยกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการน าร่างผั งเมืองรวมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มาทบทวนปรับปรุงก่อนประกาศใช้บังคับ แต่กระทรวงมหาดไทย 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีความเห็นว่า ควรจะด าเนินการ 
ออกกฎกระทรวงไปก่อน แล้วค่อยแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง จังหวัดจึงน าประเด็นนี้ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 
วันที่ 15 ม.ค. ๕8 
วาระท่ี 5  
หน้า 65 - 66 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ไปประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติยืนยัน
ให้ถอนร่างผังดังกล่าว เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศใช้บังคับ เนื่ องจาก
ปัจจุบันมีผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่และการลงทุนของกลุ่ มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมมากขึ้นและมีการยกระดับเขตผ่อนปรนทางการค้าชายแดนด่านสิงขร 
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีมติเห็นชอบให้ถอนร่างผังดังกล่าว และได้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ถอนร่างผังดังกล่าว  

มติที่ประชุม คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการด าเนินการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองไปแล้ว ขั้นตอนต่อไป 
จึงอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
และระเบียบต่อไป 

 

5.3 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาแผนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
ตามแผนการประชุมคณะกรรมการผั งเมือง ได้ก าหนดการประชุมเดือนละ 

๑ ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ๔๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคาร ๔ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ นั้น 

เนื่องจากในวันและเวลาดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจ 
ที่ส าคัญไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ จึงขอปรับแผน 
การประชุมคณะกรรมการผังเมือง วันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน เป็นวันศุกร์ที่ ๔ ของเดือน 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง ๔๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคาร ๔ 
ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ และในกรณีที่มีผัง/เรื่องจ านวนมาก จะก าหนดประชุม
เพ่ิมเติมเป็นเดือนละ ๒ ครั้ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน 
เป็นวันศุกร์ที่ ๔ ของเดือน 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี ๓.4 
หน้า 172 - 172 
 

5.4 เรื่อง การพิจารณาทบทวนค าร้องผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้น าวาระที่ 
๓.๒.๒ เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
ค าร้องที่ ๘ น ามาพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้มติที่ประชุม 
ทีช่ัดเจน เพ่ือจะได้แจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบตามระเบียบกฎหมายต่อไป  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้ยกค าร้อง โดยให้คงข้อก าหนด 
ข้อห้าม เรื่อง การจัดสรรที่ดินเพื่ อการอยู่อาศัย ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑ 

ครั้งที่ 3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 5 
หน้า 251 - 252 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ไว้ตามร่างผังเมืองรวมที่ได้ก าหนดไว้ ตามมติคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 

 

5.5 เรื่อง การก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับงานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมติ 
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
งานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๓ เรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงได้จัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณาเกณฑ์ในงานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดและ 
ก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
ส านักผังประเทศและผังภาค ชั้น ๘ อาคาร ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือ (ถนนพระราม ๙) 
กรุงเทพฯ รายละเอียด ดังนี้ 

การก าหนดสัญลักษณ์ (สี) ของแหล่งน้ า การลงสัญลักษณ์ (สี) ของแหล่งน้ า 
ที่ปรากฏในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของผังเมืองรวมจังหวัด ก าหนด
แนวทางการลงสัญลักษณ์ (สี) ดังนี้ 

๑) ทะเล ก าหนดให้เว้นขาว เนื่องจากการก าหนดสัญลักษณ์และประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน จะมีข้อก าหนดในการควบคุมการใช้ พ้ืนที่  ซึ่ งอาจจะมี ผลกระทบ 
ในการด าเนินการกิจการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการที่ส าคัญ เช่น การวางสายเคเบิล 
ใต้ทะเล เป็นต้น 

๒) แม่น้ า ก าหนดให้เว้นขาว เนื่องจากการก าหนดสัญลักษณ์และประเภท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จะมีข้อก าหนดในการควบคุมการใช้พ้ืนที่ ที่อาจมีผลกระทบ 
ในการด าเนินการกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการดูดทราย ซึ่งเป็นกิจการอุตสาหกรรม 
ที่จะไม่สามารถด าเนินการได้ 

๓) อ่างเก็บน้ า และเขื่อน ก าหนดให้เว้นขาว ได้แก่ พื้นที่บริเวณเขื่อนหรือ
อ่างเก็บน้ าของเขื่อน ซึ่ งเป็นบริเวณที่มีการขอใช้ พ้ืนที่ โดยกรมชลประทาน 
หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องใช้บังคับในพ้ืนที่ และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจนแล้ว  

๔) บึง หรือหนองน้ าขนาดใหญ่ ก าหนดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และ
เจตนารมณ์ของการวางผัง ดังนี้ 

(๔.๑) กรณีพ้ืนที่ที่มีการส ารวจรังวัด หรือมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(นสล.) ให้ พิจารณาใส่สัญลักษณ์  (สี ) ตามเจตนารมณ์ของการวางผัง กล่าวคือ 
ถ้าก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ก าหนด
เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
หรือหากมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ให้ก าหนดเป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เป็นต้น 

(๔.๒) กรณีพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการส ารวจ
รังวัด ไม่ควรใส่สัญลักษณ์ (สี) เนื่องจากไม่อาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนเพ่ือการอ้างอิง 
ในรายการประกอบผังได้ 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที ่24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.3 
หน้า 64 - 65 
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 การก าหนดขนาดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีขนาดเล็กในแผนที่ 
และแผนผัง การก าหนดขนาดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีขนาดเล็กในแผนที่ 
และแผนผัง ให้พิจารณาขนาดพ้ืนที่ที่มองเห็น และสามารถจ าแนกสัญลักษณ์สี 
ได้อย่างชัดเจน โดยอาจแปรผันไปตามมาตราส่วน (Scale) ของแผนที่หรือแผนผัง 
ทั้งนี้ หากผู้วางผังมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น บริเวณโบราณสถานส าคัญ ควรก าหนดเป็นข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แต่ละประเภท โดยหลักการไม่ควรก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุอันตราย แต่หาก 
มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมวัตถุอันตราย ควรจะก าหนดระบุประเภทของวัตถุอันตราย
และมีเหตุผลหรือมีรายละเอียดในการควบคุมไว้ด้วยในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานส าหรับงานวาง
และจัดท าผังเมือรวมจังหวัด ทั้ง ๓ เรื่อง ตามที่กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเสนอ แล้วให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป 

 

5.6 เรื่อง ขอถอนเรื่องการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
กรณีขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สี เขียว) บริเวณหมายเลข ๒.๔ ให้สามารถด าเนินการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อประกอบอุตสาหกรรมฮาลาลได้ 

ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติที่ ประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ วันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม เห็นชอบให้แก้ไขข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถด าเนินการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินประกอบพาณิชยกรรมได้ในบริเวณหมายเลข 
๒.๔ ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลได้   

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอถอนเรื่อง
ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  ชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่มีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนต่อแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความเข้าใจ
ว่าไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วมของการก าหนด
โครงการ อาจท าให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อวิถีของชุมชนได้ ดังนั้น 
เพ่ือลดความขัดแย้งของชาวบ้านในพ้ืนที่  จังหวัดเชียงใหม่จึงขอถอนเรื่องการขอ
แก้ไขดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบการขอถอนเรื่องดังกล่าว โดยจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ให้จังหวัดไปด าเนินการตามกระบวนการ
ต่อไป 

ครั้งที่ 7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 5.3 
หน้า 49 - 51 
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5.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ จ านวน ๖๖ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดที่ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวม 
เต็มพ้ืนที่แล้ว และจังหวัดที่ไม่ประสงค์จะออกประกาศฯ) จะหมดอายุการใช้บังคับ 
ในวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่ จะท า 
การส ารวจเพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวม ที่มีอายุการใช้บังคับ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดินฯ และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ดังกล่าว ใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ ในท้องที่ ๔๘ จังหวัด
(ยกเว้นจังหวัดที่ประกาศใช้ผังเมืองรวมเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี
ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา จันทบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม ตราด ล าปาง 
สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวล าภู  ชัยภูมิ ปทุมธานี สระแก้ว แพร่ 
และเลย) ขณะนี้ ได้ ผ่ านที่ ประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาร่ างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๒. จัดท าร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ ในท้องที่ ๔๗ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส 
ที่ไม่ประสงค์จะออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ) โดยให้จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองระดับจังหวัด (ตามค าสั่งคณะกรรมการผังเมือง ที่  ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) เพ่ื อพิจารณาว่าจะคงหลักเกณฑ์ ไว้ตามประกาศเดิม 
หรือจะปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ประชุม 
เพ่ือให้ความเห็นด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ซึ่งผลการประชุมทั้ง ๒ คณะ สามารถแบ่งร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้ดังนี้ 

๒.๑ จังหวัดที่คงหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓๗ จังหวัด 
ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ตรัง ตาก
นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง 
พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ลพบุรี สกลนคร สงขลา สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และสตูล 

๒.๒ จังหวัดที่ ไม่ประสงค์ออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ จ านวน ๑ ผัง ได้แก่ 
นราธิวาส ซึ่งไม่เคยมีการออกประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมือง เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ มาก่อน เนื่องจากต้องการกระตุ้นให้เกิด 

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.5 
หน้า 19 - 28 
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 การลงทุนการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ อันส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัด 

๒.๓ จังหวัดที่ปรับหลักเกณฑ์จากประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ ผัง 
ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง ล าพูน 
ศรีษะเกษ และอุตรดิตถ์ มีจังหวัดที่ขอปรับหลักเกณฑ์จากประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ จากฉบับเดิม 
จ านวน ๑๐ จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

จังหวัดชุมพร 
๑. ขอปรับหลักเกณฑ์ข้อ ๓ ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก “ที่ดิน 

ในบริเวณท้องที่ตาม ข้อ ๒ ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือ
เปลี่ยนการใช้ เป็นอาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ ง ที่ มี พ้ืนที่ ใช้สอย 
อาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการขายปลีกขายส่ งสินค้ าอุปโภคและบริ โภค 
หลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป” ปรับเป็น “ที่ดิน 
ในบริเวณท้องที่ตามข้อ ๒ ...... ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป” 

๒. ขอปรับขนาดพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ จากเดิมที่อนุญาตให้เพียงขนาดเดียว 
คือ “น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ” ปรับเป็น ๒ ขนาด ได้แก ่

๒.๑ พ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

๒.๒ พ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งเพ่ิมหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท 
ค้าปลีกค้าส่ง ทั้ง ๒ ขนาดตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 

เหตุผลในการขอแก้ไข  
๑. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจังหวัดให้มีการแข่งขันทางการค้าภายใน

จังหวัดโดยมอง ในภาพรวมและสหกรณ์ด้วย 
๒. ยังคงสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้ค้ารายย่อย โดยก าหนดหลักเกณฑ์ 

ในการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบตามร่างประกาศฯ โดยใช้

หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวส าหรับการอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท 
ค้าปลีกค้าส่ง ที่มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะที่ ๑ คือ ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร 
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบางประการ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมส าหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ค้าปลีกค้าส่งในลักษณะที่ ๒ คือ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขใน (๕) และ (๘) เป็นดังนี้ “(๕) มีอัตราส่วนของพ้ืนที่
ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้
เป็นที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และ (๘) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร 
ต้องมีระยะห่างจากโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุด
ของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตท่ีดินของสถานที่ดังกล่าว” 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันทีป่ระชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ และให้ปรับหลักเกณฑ์ในร่าง
ประกาศกรมฯ ข้อ ๕ (๑) เพ่ิมเติมด้วย จากเดิม “ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติด
ถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทาง 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” ปรับเป็น “..... ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร” เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ขนาดของอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ในลักษณะที่ ๒ คือ ขนาดตั้งแต่ 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑. ขอปรับหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๑) “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า 

๑๐ กิโลเมตร” ปรับเป็น “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร”  
๒. ขอปรับหลักเกณฑ์ข้อ ๖ (๓) “มีระยะห่างจากเขตเทศบาล น้อยกว่า 

๑๐ กิโลเมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” ปรับเป็น “มีระยะห่างจากเขต
เทศบาลน้อยกว่า ๕ กิโลเมตร ได ้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
1. เพ่ือเป็นการเปิดเสรีทางการค้า ท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ (๑) 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ  เห็นชอบกับการด าเนินการ

ประกาศบังคับใช้ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ต่อไป และให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- ข้อ ๕ (๑) จากเดิม “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร” 
เป็น “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” 

- ข้อ ๖ (๓) จากเดิม “หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ (๑) มีระยะห่างจากเขต
เทศบาลน้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” เป็น 
“หลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ (๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลน้อยกว่า ๕ กิโลเมตรได้ 
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

จังหวัดพังงา  
๑. ขอเพ่ิมอ านาจคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ สามารถพิจารณา

ตามความเหมาะสมได้ จากเดิมที่มี ๔ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๔ (๖) ข้อ ๔ (๗) ข้อ ๕ (๗) 
และข้อ ๕ (๘) เรื่องที่ว่างด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของอาคาร ปรับเป็น ๕ ข้อ 
โดยเพ่ิมข้อ ๕ (๑)“มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร” 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ๒. ขอเพ่ิม “ข้อ ๗ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศ หรือจ าเป็นต้อง 
ยกเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นร้องขอต่อผู้มีอ านาจ 
ตามข้อ ๘ เพ่ือน าเสนออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้วินิจฉัย โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวั ด 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง 
ยกเว้น หลักเกณฑ์ตามข้อ ๖” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เพ่ือให้ท้องที่ในต าบลคึกคัก ซึ่งอยู่ใกล้กับเทศบาล
ต าบลล าแก่นในรัศมี ไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม 
ค้าปลีกค้าส่ง ที่มีขนาดเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ได้ เนื่องจากพ้ืนที่ในต าบลคึกคัก 
มีบ้านเขาหลักซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพังงามีศักยภาพเหมาะ 
แก่การลงทุน และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคึกคักได้ยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลแล้ว 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการ

และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิ นเพ่ือประโยชน์ 
ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอและให้ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาน าประเด็นข้อคิดเห็น 
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

๑. ค าว่า “ในท้องที่ ๗๐ จังหวัด” ให้เว้นไว้ก่อน เพราะยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอน 
ว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากี่จังหวัด และควรตัดประโยค “อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เพราะตอนนี้ 
ไม่มีรัฐธรรมนูญ ควรแก้ไขให้ถูกต้องไปก่อนส่วนแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่คณะกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณา 

๒. ขอแก้ไข “ข้อ ๖ กรณีผู้ขออนุญาตไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๖) 
ข้อ ๔ (๗) ข้อ ๕ (๗) และข้อ ๕ (๘)” เป็น “ข้อ ๖ กรณีผู้ขออนุญาตไม่อาจปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๖) และ (๗) ข้อ ๕ (๗) และ (๘)” 

๓. เพ่ิม “ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศหรือจ าเป็น 
ต้องยกเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นร้องต่อผู้มีอ านาจ 
เป็นผู้วินิจฉัยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง” 

๔. เพ่ิม “ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ต้องยกเว้นประกาศให้เป็นอ านาจของอธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด โดยอธิบดีเป็น ผู้วินิจฉัย” หรือเพ่ิมข้อ ๕ (๑) 
ในข้อ ๖ ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๗ เป็นผู้พิจารณาพร้อมประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ไปปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๑. ไม่เห็นชอบในการเพ่ิมอ านาจให้คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้ในเรื่องระยะห่างจากเขตเทศบาล เนื่องจาก
คณะกรรมการผังเมืองตีกรอบการให้อ านาจคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 
ไว้ เฉพาะบางเรื่องเท่ านั้ น  เรื่องที่ ไม่ ได้ มอบอ านาจจะขึ้ นอยู่ กับดุลยพินิ จของ
คณะกรรมการผังเมือง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

๒. ไม่เห็นชอบการเพ่ิมข้อ ๗ ในร่างประกาศกรมฯ เนื่องจากหากไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ สามารถยื่นเรื่องขอแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
ต่อคณะกรรมการผังเมืองมาเป็นกรณีได้ในภายหลัง 

จังหวัดเพชรบุรี  
๑. ขอเพ่ิมเทศบาลต าบล ๒ แห่ง ในข้อ ๓ ได้แก่ เทศบาลต าบลบางเก่า 

อ าเภอชะอ า และเทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
๒. ปรับหลักเกณฑ์ที่ว่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ ในข้อ ๔ (๑๒) และข้อ ๕ (๑๒) 

จาก “ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องมีที่ ว่าง 
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร” ปรับเป็น “.....มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร  
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่าง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
๑. เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
๒. เนื่องจากในอนาคตถ้าแหล่งน้ าตื้นเขินก็จะขุดลอกคูคลองได้สะดวก 

เพ่ือช่วยในการระบายน้ า และประกาศกรมฯ ฉบับเดิมก าหนดระยะเว้นว่างจากแหล่งน้ า
ไว้น้อยเกินไป 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบกับร่างประกาศฉบับเดิม 

แต่ขอปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ให้เพ่ิมเติมเทศบาลต าบลหนองขนานและต าบลบางเก่า ในข้อ ๓ เนื่องจาก 

มีการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
๒. ขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๑๒) และข้อ ๕ (๑๒) กรณีที่ตั้งอาคาร 

ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ าสาธารณะต้องมีที่ว่างในด้านที่ติดกับแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า  
๓ เมตร เป็น ๕ เมตร และไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เป็น ๑๐ เมตร เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการระบายน้ า ทั้งนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์ ข้อ ๖ กรณีผู้ขออนุญาตไม่อาจปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑท์ี่ประชุมมีมติให้ใช้ตามประกาศฉบับเดิม 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขอเพ่ิมข้อความ “สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ” ท้ายนิยาม 

“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” ในข้อ ๑ 
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(ครั้งท่ี/วันทีป่ระชมุ) 

 เหตุผลในการขอแก้ไข 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบ 

ของสหกรณ์เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น และได้รับประโยชน์ในกรณี
ที่มีการเปิดด่านชายแดนห้วยต้นนุ่น อ าเภอขุนยวม ซึ่งคาดว่าจะมีชาวเมียนมา 
ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นจ านวนมาก 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ ให้ด าเนินการเพ่ิมข้อความในข้อ ๑ 

หลังประโยคสุดท้าย คือ “และสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์” ซึ่งแก้ไขข้อ ๑ 
ใหม่ได้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” หมายความว่า อาคารที่ใช้

ประโยชน์เพ่ือการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอย
อาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภท
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่หมายความรวมถึง 
ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม
หรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

จังหวัดมุกดาหาร  
ขอเพ่ิมหลักเกณฑ์ “ข้อ ๘ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารได้รับการก าหนดให้เป็น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นจึงต้องการเปิดให้มีพ้ืนที่ในการรองรับการลงทุน
และส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ  เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม 

ตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอเพ่ิม
ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘ ประกาศนี้มิให้ ใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

จังหวัดระยอง 
๑. ขอปรับขนาดพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ จากเดิมที่อนุญาตให้มี ๒ ขนาด 

ได้แก่ พ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ปรับให้เหลือเพียงขนาดเดียว  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 คือ “พ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร” 
โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ขนาดดังกล่าว 

๒. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๕ ที่ใช้พิจารณาพ้ืนที่ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่ง
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
1. เนื่องจากหลักเกณฑ์การอนุญาตการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท 

ค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้เฉพาะพ้ืนที่
ต าบลหนองบัวเท่านั้น ซึ่งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ พิจารณาแล้วว่า 
พ้ืนที่ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่ง ตั้งแต่ ๓๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เพียงพอ 
กับความต้องการในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว และที่ผ่านมาก็ไม่มีการร้องขอในการประกอบ
กิจการเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่อย่างใด 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับขนาดพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมฯ 
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ  เห็นชอบตามมติที่ประชุม 

ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง โดยให้ท้องที่ต าบลหนองบัว ปรับลด
ขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็น
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารรวมกันจากเดิม 
ที่ให้สร้างได้ ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเกินกว่า
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง 
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพ้ืนที่
ใช้สอยของอาคารรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
โดยมีข้อก าหนดเช่นเดียวกับในท้องที่เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

จังหวัดล าพูน  
๑. ขอเพ่ิมนิยาม “การค านวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก

ค้าส่ง”  
๒. ขอเพ่ิม “ตลาด” ในข้อ ๔ (๘)  
๓. ปรับหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๑) จาก “มีระยะห่างจากเขตผังเมืองรวมเมืองล าพูน

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 
และห่างจากสี่แยกป่าห้า (แยกเหมืองจี้) ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร” ปรับเป็น “มีระยะห่างจากเขต
ผังเมืองรวมเมืองล าพูน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” 

๔. ปรับหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๒) จาก “ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติด 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 
๔๐ เมตร” ปรับเป็น “ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มี 
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร” 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
1. เพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 2. เพ่ือป้องกันการแข่งขันระหว่างตลาดกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง 

3. เนื่องจากการระบุเงื่อนไขด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ในระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เป็นการจ ากัดการอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม 
ค้าปลีกค้าส่ง เฉพาะเจาะจงบางพ้ืนที่ 

4. เนื่องจากการระบุเงื่อนไขด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ในระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เป็นการจ ากัดการอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม 
ค้าปลีกค้าส่ง เฉพาะเจาะจงบางพ้ืนที่ 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบกับร่างประกาศกรมฯ 

ปี ๒๕๕๘ ที่ทางฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 

เรื่อง การเพ่ิมนิยามการค านวณพ้ืนที่ใช้สอย และการปรับหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ (๑) 
และข้อ ๕ (๒) แต่ไม่เห็นชอบการเพ่ิม “ตลาด” ในข้อ ๔ (๘) เนื่องจากเจตนารมณ์ 
ของการใช้ระยะห่าง ๕๐๐ เมตร จากอาคารศูนย์ราชการหลัก ศาสนาสถาน โบราณสถาน
และสถานศึกษา เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาการจราจร หากมีอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง มาตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว การเพ่ิม “ตลาด” จึงผิดเจตนารมณ ์

จังหวัดศรีสะเกษ  
ขอเพ่ิมข้อความในวรรคท้ายของข้อ ๓ “หากมีการประกาศยกฐานะเพ่ิมเติม 

เขตการปกครองเป็นเทศบาลต าบลในภายหลัง ให้เพ่ิมรายชื่อเทศบาลต าบลที่ประกาศ 
ยกฐานะพร้อมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับท้องที่เทศบาลทุกประการ” 

เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเทศบาลต าบล และส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 
มีความสะดวกในการเข้าถึง และเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกับพ้ืนที่เมือง 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบให้มีการต่ออายุประกาศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง และให้ เพ่ิมเติมรายชื่อเทศบาลต าบล 
ที่ประกาศยกฐานะ พร้อมทั้งข้อก าหนดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมี
การยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลภายหลังให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับท้องที่ เทศบาล 
ทุกประการ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพ่ิมข้อความในวรรคท้ายของข้อ ๓ 
โดยให้คงตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการเพ่ิมข้อความดังกล่าวขาดหลัก
ความมั่นคงแห่งกฎหมาย กฎหมายต้องชัดเจน และการยกฐานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาจากความเป็นเมือง จึงท าให้เทศบาลต าบลบางแห่ง
ที่ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีสภาพความเป็นเมือง 
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 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑. ขอเพ่ิมเทศบาลต าบลจ านวน ๘ แห่ง ในข้อ ๑ 
๒. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๑) ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

“มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร” 
๓. ขอปรับข้อ ๔ (๗) เป็นข้อ ๔ (๖) และปรับหลักเกณฑ์จาก “มีที่ว่าง

ด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร” 
ปรับเป็น “..... ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” 

๔. ขอปรับข้อ ๔ (๘) เป็นข้อ ๔ (๗) และปรับหลักเกณฑ์จาก “มีที่ว่าง
ด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร” ปรับเป็น “..... ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร” 

๕. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๑) ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
“มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” 

๖. ขอปรับข้อ ๕ (๗) เป็นข้อ ๕ (๖) และปรับหลักเกณฑ์จาก “มีที่ว่างด้านหน้า
ของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร” ปรับเป็น “..... 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร” 

๗. ขอปรับข้อ ๕ (๘) เป็นข้อ ๕ (๗) และปรับหลักเกณฑ์จาก “มีที่ว่าง
ด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” ปรับเป็น “..... ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร” 

๘. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๖ ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการให้อ านาจ
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมได้ 

เหตุผลในการขอแก้ไข 
๑. เนื่องจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. การยกเลิกและปรับหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ และข้อ ๕ ตามประกาศกรมฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้หลักเกณฑ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ง่ายขึ้น 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน) 
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบ 
๑. ยกเลิกข้อ ๔ (๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 
๒. ให้ปรับข้อ ๔ (๗) ที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางถนนสาธารณะ

น้อยกว่า ๕๐ เมตรได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 
แก้ไขเป็น : ที่ว่างด้านหน้าอาคารห่างจากริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 

๒๐ เมตร 
๓. ให้ปรับข้อ ๔ (๘) ที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดิน

ของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๑๕ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

แก้ไขเป็น : ที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อ่ืน
หรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

๔. ให้ยกเลิกข้อ ๕ (๑) มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร 
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 ๕. ให้ปรับข้อ ๕ (๗) ที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางถนนสาธารณะ
น้อยกว่า ๗๕ เมตรได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

แก้ไขเป็น : ที่ว่างด้านหน้าอาคารห่างจากริมเขตทางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 
๓๐ เมตร 

๖. ให้ปรับข้อ ๕ (๘) ที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดิน 
ของผู้อ่ืนหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

แก้ไขเป็น : ที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดิน 
ของผู้อืน่หรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ 

มติที่ประชุม  ๑. เห็ นชอบให้ เพิ่ มหลั กเกณฑ์การค านวณพื้ นที่ ใช้ สอยฯ 
ในร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของทุกจังหวัด 
๒. เห็นชอบจังหวัดที่คงหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓๗ จังหวัด ได้แก่ กระบี ่กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ 
ก าแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ตรังตาก นครพนม 
นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา 
พัทลุง พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ลพบุรี 
สกลนคร สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ และสตูล  
๓. เห็นชอบให้จังหวัดปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์จากประกาศ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร 
ระยอง ล าพูน ศรีษะเกษ และอุตรดิตถ์ ตามมติกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 
๔. เห็นชอบจังหวัดที่ไม่ประสงค์ออกประกาศกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในทรัพย์สินฯ จ านวน ๑ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส 

 

5.8 เรื่อง มอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทนในศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘ 
ด้วยนายไพศาล วงศ์วชิรเวศน์ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และศาลได้มีหมายเรียก
คณะกรรมการผังเมืองเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เป็นคดีหมายเลขด าที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘ 
โดยศาลได้มีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การแก้ค าฟ้องพร้อมพยานหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด  

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 5.2  
หน้า 78 - 79 



- 120 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 และส าเนาอีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
(รับค าสั่งวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ตามค าฟ้องนายไพศาล วงศ์วชิรเวศน์สรุปได้ว่า 
นายไพศาล วงศ์วชิรเวศน์ เจ้าของที่ดินเลขที่ ๒๖๓ หน้าส ารวจ ๓๓๓ ต าบลบางยาง 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ยื่นค าร้องต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ให้แก้ไขผังเมืองรวมของอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยขอให้ยกเว้น 
การประกอบธุรกิจในที่ดินของนายไพศาลฯ ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้สามารถท าธุรกิจ
ประกอบกิจการโรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
คือ ประกอบกิจการผลิตท่อน้ า PE แต่เนื่องด้วยเมื่อปลายปี ๒๕๔๕ ธุรกิจประสบ
ปัญหาภาวะขาดทุน จึงได้หยุดท าการผลิตท่อน้ า PE แต่ยังได้ท าการต่อใบอนุญาต 
การประกอบกิจการโรงงานไว้ต่อเนื่องทุกปี  ต่อมาสภาวะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว 
นายไพศาลฯ มีความประสงค์จะประกอบกิจการอ่ืนในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ไม่สามารถ 
ท ากิจการอ่ืนได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ก าหนดให้ที่ดิน
ของนายไพศาลฯ ที่เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หากจะประกอบ
ธุรกิจสามารถท าได้เพียงการผลิตท่อน้ า PE เช่นเดิมเท่านั้น ไม่สามารถท าเป็นธุรกิจอ่ืนได้ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อนายไพศาลฯ นายไพศาลฯ จึงได้ยื่นค าร้องไปที่กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เพ่ือขอให้สามารถประกอบกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการผลิตท่อน้ า PE 
แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีค าสั่งยกค าร้อง นายไพศาลฯ จึงมาฟ้องต่อศาลปกครอง
กลางเพ่ือให้ศาลพิจารณา โดยได้ยื่นค าขอ ดังนี้ 

๑. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเว้นพื้นที่ดินเลขท่ี ๒๖๓ หน้าส ารวจ 
๓๓๓ ให้สามารถประกอบกิจการอ่ืนนอกจากการผลิตท่อน้ า PE ที่ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อมได้และพ้ืนที่ดินไม่ตกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและชนบท (สีเขียว) 

๒. เพ่ือพ้ืนที่ดังกล่าวจะสามารถประกอบธุรกิจได้ และสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ไม่เป็นที่ดินรกร้าง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประธานกรรมการผังเมืองเป็นผู้ลงนามแทน
คณะกรรมการผังเมือง ในการมอบอ านาจให้อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองด าเนินการในทางคดีทั้ งปวง ที่ เกี่ยวกับคดี 
ศาลปกครองกลาง หมายเลขด าที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘ จนถึงที่สุด 
ตลอดจนให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงให้พนักงานอัยการ
หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายด าเนินการแทนได้ด้วย 

 

5.9 เรื่อง มอบให้กรรมการผังเมืองไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
๑. สืบเนื่ องจากประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ เมื่ อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
หลายประเด็น และมีความขัดแย้งในเชิงพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้ผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา
มีความคืบหน้า และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรที่จะให้คณะกรรมการ
ผังเมืองได้ลงไปตรวจสอบพื้นท่ี 

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูล เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 
ให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมือง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง 
ผังเมืองรวมอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอคณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ด้วย 

ครั้งที่ 8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 5.3 
หน้า 79 - 80 
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 ๓. ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่นเดียวกัน  
จึงเห็นควรให้คณะกรรมการผังเมืองได้ลงไปตรวจสอบพ้ืนที่  

มติที่ประชุม  ๑. มอบให้กรรมการผังเมืองไปตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง 
ในเรื่อง ค าร้องผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และค าร้องผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อให้การด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมทั้ง ๒ ผัง 
สามารถด าเนินการได้ 
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูล เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยนาท ให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อนน าเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
ทั้ งนี้  ให้หมายความรวมถึงผังเมืองรวมอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการต่าง  ๆด้วย 

 

5.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด ดังนี้ 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ (เดิม) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบด้วย 
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้ก าหนดโดยค านึงถึง 

ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย 
ของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่า 
ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม 

(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น
ความสูง 

(๓) แผนผังซึ่งท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

(๔) รายการประกอบแผนผัง 
(๕) ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาต

หรือไม่อนุญาตให้สร้าง  
(ค) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ 

แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  
(ง) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระที่ 4.1 
หน้า 12 - 15 
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 (จ) อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่
ต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอาคาร  

(ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร  
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 

(ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผล
อันสมควร” 

ข้อพิจารณา 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเสนอผังเมืองรวม จ านวน ๒๖๖ ผัง ตามข้อ ๑. 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เพ่ือขอยกเว้นการด าเนินการ 
ตามมาตรา ๑๗ (๕) เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม (ก) – (ช) โดยมีเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

1) ผังเมืองรวมทั้งหมดดังกล่าวได้ด าเนินการมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ โดยบางผังอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศ
กฎกระทรวง และมีจ านวนมากท่ีผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง 
และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว 

2) การจัดท าข้อก าหนดในบางเรื่อง ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์
และก าหนดค่าที่เหมาะสมตามกระบวนการวางผังในขั้นตอนที่ ๒ ดังนั้น ในการจัดท า
ข้อก าหนดบางเรื่อง อาจท าให้ต้องย้อนไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ ใหม ่

3) การวางและจัดท าผังเมืองรวม มีลักษณะเป็นการวางแผนแบบองค์รวม 
(Comprehensive Planning) ในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบในเชิงบูรณาการ การจะจัดท าข้อก าหนดทุกประการตามมาตรา ๑๗ (๕) 
จึงควรเริ่มด าเนินการในผังใหม่ ซึ่งเริ่มจากข้ันตอนที่ ๑ เป็นต้นไป 

4) ผังเมืองรวมบางผังได้ผ่านขั้นตอนการปิดประกาศ ๑๕ วัน รับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชน และผ่านขั้นตอนการปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือพิจารณา 
ค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ ไปแล้ว หากมีการเพ่ิมเติมแก้ไขข้อก าหนด จะต้องมีการน า 
ผังไปปิดประกาศ ๙๐ วัน ใหม่อีกครั้ง 

5) เพ่ือเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ
บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ภายในปี ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  กระบวนการ 
ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมาย เห็นควรที่จะน ากลับไปด าเนินการปรับปรุงใหม่ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ก าหนด ส่วนในขั้นตอนที่ได้ผ่านการประชุม
ประชาชนแล้วถือว่าเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย ควรให้ถือตามกฎหมายใหม่ 
ไม่ควรมีผลย้อนหลัง แต่ถ้ามีความจ าเป็น พระราชบัญญัติ (ฉบับใหม่) ได้เปิดช่องให้
สามารถที่จะเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณายกเว้นเป็นรายผังได้ จึงเห็นว่า 
ควรจะเดินหน้าต่อไปไม่ควรจะน ากลับไปแก้ไขใหม ่ 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเว้นผั งเมืองรวมจั งหวัด ผั งเมืองรวมเมือง 
และผั งเมืองรวมชุมชน จ านวน ๒๔๒ ผัง ที่ ได้ ด าเนินการ 
มาก่อนมีพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ใช้บังคับ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ได้ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน (ขั้นตอนที่ ๔) ไม่ต้องด าเนินการ ตามมาตรา 
๑๗ (๕) ที่ได้ก าหนดให้ต้องมีข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้
ปฏิบัติ  เพื่ อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 
ทุกประการ ดังต่อไปนี้ (ก), (ข), (ค), (ง), (จ), (ฉ), (ช), (ซ) 
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ 

 

5.11 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒ 
ขอให้ทบทวนการพิจารณาก าหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นผังพ้ืนที่ 
เปิดใหม่ ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวม โดยมีพ้ืนที่วางผัง ๒๖.๑๕ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๑๖,๓๔๓.๗๕ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลคลองขลุง ต าบลท่ามะเขือ 
และต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง ได้ด าเนินการตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาโดยล าดับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ได้มี
หนังสือ ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ทบทวนแล้ว จ านวน ๔ ครั้ง ซึ่งมีผลสรุปได้ ดังนี้ 

ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติให้กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองน าความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ กลับไปพิจารณา
เพ่ิมเติมและหารือคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วน ากลับมา 
ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในประเด็นการก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑  

ผลการพิจารณา คณะกรรมการผังเมือง ยืนยันร่างผังเมืองรวมชุมชน 
คลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชร โดยก าหนดระยะห่าง ๒๐๐ เมตร 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทั้งสองฟากเป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตลอดทั้งสาย 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 โดยมีข้อสังเกตว่า กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองสมควรพิจารณาข้อก าหนดในผังเมืองรวมฉบับอ่ืน ๆ ที่มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน ว่าได้มีการก าหนดระยะห่าง 200 เมตร 
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทั้งสองฟากให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ครั้งที ่13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 15 - 18 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตลอดทั้งสาย เช่นเดียวกันกับผังเมืองรวม
ชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชรหรือไม่ ซึ่งถ้าผังเมืองรวมฉบับอื่น ๆ 
ได้มีข้อก าหนดเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจมาตรฐาน 
ของข้อก าหนดที่ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมได้ด าเนินการตามหลักวิชาการได้  แต่ถ้า
หากปรากฏว่า ผังเมืองรวมฉบับอ่ืนที่มีลักษณะพ้ืนที่เช่นเดียวกัน แต่ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว 
ก็จะท าให้ประชาชนเกิดความข้องใจในการระบุข้อก าหนด ดังกล่าวนั้นไว้ เนื่องจากเป็น
ข้อก าหนดที่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน และมีมติให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองรับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ เพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผลการพิจารณา กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงการระบุระยะ 200 เมตร 
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่ปรากฏในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวนั้น เป็นการระบุขึ้นเพ่ือให้สามารถระบุต าแหน่ง แห่งที่ 
ณ จุดซึ่งก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ 
เท่านั้น ตัวอย่าง ผังเมืองรวมฉบับอ่ืน ๆ ที่ได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ริมทางหลวงแผ่นดินให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้แก่ 
ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและผังเมืองรวม
เมืองพระนครศรีอยุธยา ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมีข้อสังเกตว่า ส าหรับการก าหนด
ระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดินทั้ งสองฟากในถนนเส้นเดียวกันกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองควรจะมีหลักเกณฑ์กลาง หรือ มาตรฐานในการก าหนดเช่นเดียวกัน 
แต่หากบางพ้ืนที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีข้อก าหนดแตกต่างกันออกไป ก็ต้องมีเหตุผล
สามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่าลักษณะพิเศษหรือเหตุผลใดที่น ามาสู่การก าหนด 
ที่แตกต่างกัน และได้มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายฯ ไปพิจารณาทบทวนเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ แต่หากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองยังคงยืนยันตามความเห็นเดิมและเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป 
เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาก็ให้ เสนอข้อสังเกตของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 

ผลการพิจารณา กรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันการก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ระยะ 
๒๐๐ เมตร ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชร 
เนื่องจากได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

ส านักงานรัฐมนตรีฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจง
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นดังนี้ 

 



- 125 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการใดตามความเห็นและข้อสังเกต 
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ หรือไม่ อย่างไร  

(2) มีผังเมืองรวมฉบับอ่ืน ๆ ที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
มีข้อก าหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่นดินทั้งสองฟากเป็นพ้ืนที่สีเขียว
ตลอดสาย เช่นเดียวกับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ 

(3) กรมฯ มีมาตรการอย่างไรในการให้ความเป็นธรรมกับประชาชน 
ที่ได้อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมาก่อนที่กฎกระทรวง 
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎกระทรวงฉบับนี้ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๓ ประเด็น โดยได้ชี้แจงประเด็นการก าหนด
ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร จากทางหลวงแผ่นดินทั้งสองฟากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตลอดทั้งสาย เป็นการพิจารณารายผังและรายสายทาง 
ซึ่งการระบุ “ระยะ ๒๐๐ เมตร” ในแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
ของร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ดังกล่าวเป็นการระบุระยะเพ่ืออ้างอิงจุดที่ก าหนด
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น ไม่ใช่การระบุเพ่ือก าหนดเป็นระยะถอยร่น 
ริมทางหลวงแผ่นดิน และยกตัวอย่างผังเมืองรวมฉบับอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับคลองขลุง – ท่ามะเขือ และมีการก าหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวง
แผ่นดินทั้งสองฟากเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตลอดสาย ได้ แก่ 
ผังเมืองรวมเมืองก าแพงเพชร ก าหนดพ้ืนที่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕ 
ระยะ ๒๐๐ เมตร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม   

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยยังคงมีข้อคิดเห็นในประเด็น 
การพิจารณาก าหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) ทั้งสองฟากให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) ตลอดทั้งสาย ควรจะมีหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการก าหนดเช่นเดียวกัน 
แต่หากบางพ้ืนที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีข้อก าหนดแตกต่างกันออกไปก็ต้องมีเหตุผล 
ที่สามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่าลักษณะพิเศษหรือเหตุผลใดที่น ามาสู่การก าหนด
ที่แตกต่างกัน  เนื่องจากเป็นข้อก าหนดที่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน 
และได้มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา 
ร่างกฎหมายฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ผลการพิจารณา กรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันการก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ 
ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัด
ก าแพงเพชร และให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จัดเตรียม
ข้อมูลซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยตั้งข้อสังเกตว่า 
มีผังเมืองรวมฉบับอ่ืน ๆ ที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน ได้มี 
การก าหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
ทั้งสองฟากให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตลอดทั้งสาย 
เช่นเดียวกันกับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชรหรือไม่ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 และให้เตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลที่ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เท่าที่ปรากฏตามร่างผังเมืองรวมที่ได้น าเสนอ ทั้งนี้ กองนิติการได้
มีความเห็นเพ่ิมเติมโดยเห็นควรน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ เพ่ือให้เกิด 
ความรอบคอบก่อนน าร่างกฎกระทรวงฯ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบและยืนยันการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขียว) ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ 
ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – 
ท่ามะเขือ จังหวัดก าแพงเพชร และให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไปด าเนินการก าหนดมาตรฐานการเว้นระยะห่างจากเขตของ 
ทางหลวงแผ่นดินที่มีความจ าเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

5.12 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในท้องที่ ๖๖ จังหวัด โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะนี้ประกาศกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ดังกล่าว ได้หมดอายุ
การใช้บังคับ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ที่จะท าการส ารวจเพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวมที่มีอายุการใช้บั งคับ ๓ ปี 
(ตั้งแต่วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพ่ือให้ มี 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินฯ ใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ ในท้องที่ ๔๗ จังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และ ๒๖ จังหวัดที่ประกาศ 
ใช้ผังเมืองรวมเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร 
ปราจีนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา จันทบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม 
ตราด ล าปาง สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวล าภู ชัยภูมิ ปทุมธานี 
สระแก้ว แพร่ เลย และอุทัยธานี ) ขณะนี้ ได้ประกาศใช้บั งคับแล้ว  เมื่อวันที่ 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๒. จัดท าร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ ในท้องที่ ๔๔ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
โดยยกเว้นจังหวัดที่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัดแล้ว จ านวน ๓๒ จังหวัด 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 5.2 
หน้า 40 - 41 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 และจังหวัดนราธิวาสที่ไม่ประสงค์จะออกประกาศ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ) โดยให้จังหวัดจัดประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด (ตามค าสั่งคณะกรรมการผังเมือง ที่ ๗/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) เพ่ือพิจารณาว่าจะคงหลักเกณฑ์ไว้ตามประกาศเดิม
หรือจะปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓. จัดประชุมเพ่ือให้ความเห็นด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 
และการประชุมเพ่ือให้ความเห็นด้านผังเมืองของกรมฯ สามารถแบ่งร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

3.๑ จังหวัดที่คงหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓๔ จังหวัด 
ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ตรัง ตาก 
นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร 
เพชรบูรณ์  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ลพบุรี  สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี 
และอ านาจเจริญ  

3.๒ จังหวัดที่ปรับหลักเกณฑ์จากประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ จังหวัด 
ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง ล าพูน 
ศรีสะเกษ และอุตรดิตถ์  

3.๓ จั งหวัดที่ ไม่ประสงค์ออกประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมือ ง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ จ านวน ๑ จังหวัด ได้แก่ 
นราธิวาส ซึ่งไม่เคยมีการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ มาก่อน เนื่องจากต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน 
และสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ อันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด  

เนื่องจากการบังคับใช้ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
เรื่องหลักการค านวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอเพ่ิมหลักการค านวณพ้ืนที่ใช้สอยฯ 
ในร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีข้อความดังนี้  “การค านวณพ้ืนที่ ใช้สอยอาคาร 
พาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้ค านวณเฉพาะพ้ืนที่อาคารที่ ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น โดยไม่ต้องน าพ้ืนที่ 
เก็บสินค้า พ้ืนที่ส านักงาน และพ้ืนที่ส่วนอ่ืนที่อยู่ภายในอาคารมาค านวณด้วย” 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเสนอร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง จ านวน ๔๔ จังหวัดที่ได้แก้ไขปรับปรุง ตามมติคณะกรรมการผังเมือง 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผังเมือง 
มีมติเห็นชอบตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ ดังนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ตรัง ตาก นครพนม นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี  หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี  อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ  ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง ล าพูน ศรีสะเกษ และ 
อุตรดิตถ ์

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินฯ ในข้อ ๑ และ ๒  
รวมจ านวน ๔๔ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ 
ก าแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี ชัยนาท ตรัง ตาก นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง 
พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร สงขลา 
สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง 
ล าพูน ศรีสะเกษ และอุตรดิตถ์ 
๒. ให้เจ้าพนักงานการผังด าเนินการออกประกาศฯ ตามที่ 
คณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว น าส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว 

 

5.13 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดท า
รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้
บังคับ ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 10 
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวม ดังนี้ 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๒๖ การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวงและ 
ต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา ๑๗  

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จัดท า
รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการผังเมือง 

ครั้งที่ 14/๒๕๕8 
วันที่ 26 ต.ค. 58 
วาระท่ี 4.1  
หน้า 12 - 16 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 พิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้วเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระส าคัญท าให้ผังเมืองรวมนั้น ไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาหรือด ารง
รักษาเมืองต่อไป หรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมือง 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้นใหม่ 
ให้เหมาะสมได้ การจัดท ารายงานการประเมินผลตามวรรคสองให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ 
ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบาย
หรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม 
การคมนาคมและขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงของประเทศ และ
ปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประกอบด้วย” นั้น 

อาศั ยอ าน าจตามความในมาตรา ๒๖  วรรคสองและวรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการผังเมือง จึงก าหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดท า
รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ กรณีที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้
บังคับผังเมืองรวม เพ่ือเสนอคณะกรรมการผังเมือง  

ข้อ ๔ การเสนอรายงานการประเมินผลตามข้อ ๓ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
ผังเมืองภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณ ี 

ข้อ ๕ รายงานการประเมินผล ตามข้อ ๓ ให้ แสดงข้อเท็จจริงในเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นองค์ประกอบของผังเมืองรวม ดังต่อไปนี้ 

(๑)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๒)  ความหนาแน่นของประชากร 
(๓)  นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล 
(๔)  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(๕)  การคมนาคมและขนส่ง 
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 (๖)  การป้องกันการเกิดภัยพิบัต ิ 
(๗)  ความมั่นคงของประเทศ  
(๘)  ปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องกับการผังเมือง 
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 

ที่ท าการประเมินผลเพ่ือให้ทราบการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 

วัตถุประสงค์การประเมินผล  
1. เพ่ือให้ทราบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกิจกรรมหลัก 

และกิจกรรมอ่ืน เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปีที่กฎกระทรวงบังคับใช้  
2. เพื่อให้ทราบทิศทางการขยายตัวของชุมชน  
ข้อมูลทีใ่ช้ด าเนินการ 
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกรรมหลักและกิจกรรมอ่ืนในปีที่กฎกระทรวง

ใช้บังคับกับปีประเมินผล  
2. จ านวนอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปรียบเทียบปีที่กฎกระทรวง 

ใช้บังคับกับปีประเมินผล  
ข้อ ๗ ความหนาแน่นของประชากร ให้แสดงความหนาแน่นของประชากร 

ในปีที่ท าการประเมินผล เพ่ือให้ทราบทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน 
วัตถุประสงค์การประเมินผล  
1. เพ่ือให้ทราบความหนาแน่นของประชากรรายประเภทที่ดินและรายบริเวณ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์และมาตรฐานฯ  
2. เพ่ือให้ทราบการขยายตัวของประชากรปัจจุบันเปรียบเทียบกับประชากร

เป้าหมาย  
ข้อมูลทีใ่ช้ด าเนินการ  
1. จ านวนประชากรในที่ดินแต่ละประเภทและรายบริเวณในปีประเมินผล  
2. จ านวนประชากรในปีประเมินผลเปรียบเทียบกับประชากรคาดการณ์  
ข้อ ๘ นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลและโครงการอ่ืน ๆ ให้มีการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อผังเมืองรวมที่มีการบังคับใช้ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการ นั้น 

วัตถุประสงค์การประเมินผล  
1. เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อบทบาทของเมือง 
2. เพ่ือให้ทราบผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม

และกายภาพของเมือง  
ข้อมูลทีใ่ช้ด าเนินการ  
- โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ เกิดขึ้นหลังกฎกระทรวงบังคับใช้หรือ 

มีแผนงานโครงการชัดเจนในอนาคต 
ข้อ ๙ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แสดงการเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของเมือง เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการ 
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของเมือง  

วัตถุประสงค์การประเมินผล  
1. เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจของเมือง  
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 2. เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ 
3. เพื่อให้ทราบสภาวการณ์ของสภาพแวดล้อมของเมือง  
ข้อมูลทีใ่ช้ด าเนินการ  
1. จ านวนและประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจปีที่กฎกระทรวงใช้บังคับกับปีประเมินผล  
2. จ านวนและประเภทของบริการสาธารณะในปีประเมินผล 
3. ข้อมูลการด าเนินการในเรื่องขยะ ระบบระบายน้ า พ้ืนที่สวนสาธารณะ 

และสถานพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ  
ข้อ ๑๐ การคมนาคมและขนส่ง ให้แสดงสภาพปัจจุบันของระบบคมนาคม

และขนส่งของเมือง เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาตามโครงการคมนาคมและขนส่ง 
ที่ก าหนดในผังเมืองรวม โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งอ่ืน  ๆ รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและสภาพการจราจร  

วัตถุประสงค์การประเมินผล  
1. เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการคมนาคมและขนส่งตามที่ก าหนดไว้

ในกฎกระทรวง และโครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งอื่น ๆ  
ข้อมูลทีใ่ช้ด าเนินการ  
1. โครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่มีการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
2. โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่กระทบต่อการคมนาคมขนส่งและสภาพการจราจร  
ข้อ ๑๑ การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ในกรณีท้องที่ที่มีผังเมืองรวมบังคับใช้

ประสบปัญหาด้านภัยพิบัติให้มีการแสดงสาเหตุและสภาพปัจจุบันของปัญหาภัยพิบัติ 
ตลอดจนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาภัยพิบัตินั้น  

วัตถุประสงค์การประเมินผล เพ่ือให้ทราบมาตรการและแนวทางการป้องกัน
การเกิดภัยพิบัติ  

ข้อมูลทีใ่ช้ด าเนินการ  
1. โครงการพัฒนาเพ่ือบรรเทา/ป้องกันภัยพิบัติ 
2. ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติจากการรวบรวมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายป ี
ข้อ ๑๒ ความม่ันคงของประเทศ ให้แสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงในบริบทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายความม่ันคง
แห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อท้องที่ผังเมืองรวม  

วัตถุประสงค์การประเมินผล  
1. เพ่ือให้ทราบมาตรการและแนวทางในการรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือให้ทราบมาตรการและแนวทางในการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 

และอาหาร 
ข้อมูลที่ใช้ด าเนินการ  
1. มาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
2. มาตรการ/โครงการด้านการจัดการพลังงาน 
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 3. มาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหาร 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ ๖ ถึง ข้อ ๑๒ 

ซึ่งเกี่ยวกับการผังเมือง ให้แสดงข้อเท็จจริงและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
อาทิ บทบาทของเมืองที่ปรับเปลี่ยน เนื่องจากนโยบายของรัฐ เป็นต้น  

ข้อ ๑๔ ในการประเมินผลผังเมืองรวมในท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อ ๑๕ ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาการตามระเบียบนี้  
ส าหรับในการด าเนินการประเมินผลผังของกรมโยธาธิการและผั งเมือง 

ที่ผ่านมานั้น ได้มีการด าเนินการประเมินผลอยู่ก่อนแล้ว  ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 
เรื่องการประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดิน การประเมินความหนาแน่นของประชากร 
การประเมินในด้านการคมนาคมและขนส่ง และการประเมินในด้านนโยบายหรือโครงการ 
ของรัฐบาล นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการส ารวจ รวบรวมความคิดเห็น
ของประชาชน และน ามาสรุปรวมอยู่ในการประเมินผลที่ผ่านมาด้วย 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เห็นควรที่จะปรับข้อความหรือประโยคที่ว่า “สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง” เป็น “สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” 
เนื่องจากสาเหตุหรือปัจจัยไม่น่าจะเป็นการส่งผลกระทบแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงมากกว่า 

2. เรื่องความหนาแน่นของประชากร เห็นควรให้เพ่ิมเติมข้อความต่อท้ายว่า
“เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้เบื้องต้นหรือไม่” เนื่องจากการวางผังนั้นได้มีการคาดการณ์
ประชากรล่วงหน้าไว้ 20 ปี และประเมินผลผังทุก ๆ 5 ปี นั้น ดังนั้น ควรน าข้อมูล 
ที่ได้ประเมินผลผังในครั้งแรกมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้คาดการณ์ไว้ว่ามีความสอดคล้อง
กันหรือไม่  เพ่ือจะได้ทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงว่ามีมากขึ้นหรือน้อยลง 
เพราะสาเหตุอะไร 

3. ควรจะต้องมีเกณฑ์กลางเพ่ือใช้ในการพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับไหนถึงจะต้องด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม และใครจะเป็นผู้ก าหนด 

4. ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๐ ดังนี้ “การคมนาคมและขนส่งให้แสดง
สภาพปัจจุบันของระบบคมนาคมและขนส่งของเมือง” เป็น “การคมนาคมและขนส่ง
ให้แสดงสภาพปัจจุบันของระบบคมนาคมและขนส่งของเมืองและจังหวัด” เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่จ านวนมาก  

5. ในเรื่องการเสนอการประเมินผลผังเมืองรวมให้คณะกรรมการผังเมือง 
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนดนั้น  ควรจะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ 

6. ขอให้ปรับข้อความในข้อ ๙ “ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมของเมือง” เป็น “ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ผังเมืองรวม” และข้อ ๑๓ “แสดงข้อเท็จจริง 
และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง” เป็น “แสดงข้อเท็จจริงและผลกระทบ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(ครั้งท่ี/วันที่ประชมุ) 

 ต่อการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ผังเมืองรวม” เพ่ือให้ครอบคลุม ทั้งนี้ เนื่องจากในพ้ืนที่
อาจจะเป็นแค่เมืองเดียวหรือหลายเมือง หรือทั้งจังหวัด 

7. ในเรื่องหัวข้อแต่ละด้านที่ให้แสดงข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๘ ด้านนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทั้ง ๘ ด้านหรือไม่ รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับไหนจึงจะเหมาะสมที่จะท าการปรับปรุง รวมถึงค าอธิบายอื่น ๆ ควรมีการระบุ 
ลงในคู่มือให้ชัดเจน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ยึดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้การการติดตาม 
และประเมินผลผังเมืองรวมมีความสะดวกขึน้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วย
การจัดท ารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง 
พิ จารณ ารายละเอียดของถ้อยค า ในบทบัญญั ติ อี กครั้ ง 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผังเมือง แล้วด าเนินการ 
ตามขั้นตอนต่อไป 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องอื่น ๆ 
 



6. เรื่องอ่ืน ๆ 

ล ำดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จ านวน ๓ ครั้ง 

ได้แก ่
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
- ครั้งที่ ๑3/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 
- ครั้งที่ ๑4/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 

1 เรื่อง 
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่

- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง  
๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ ที่ดิน 

และข้อก าหนดผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
 - ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง 
๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดท าผังเมือง 

มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
 - ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 
วันที่ 15 ม.ค. ๕8  
วาระท่ี 4 
หน้า 60 - 65 
 
 
 
 
 

6.2 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีค ำร้อง  

ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้จังหวัดนครสวรรค์ แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ ๗ (๗) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
ข้อ ๘ (๗) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) และข้อ ๙ (๗) ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. ให้ยกเลิกข้อห้ามเรื่องการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารขนาดใหญ่ ในข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ในบริเวณ
หมายเลข ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑, ๑.๑๒, ๑.๑๓, ๑.๑๔, ๑.๑๕, ๑.๑๖, 
๑.๑๗, ๑.๑๘, ๑.๑๙ และ ๑.๒๐ ทั้งนี้ ให้ห้ามการอยู่อาศัยและการประกอบพาณิชยกรรม
ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษในข้อก าหนดดังกล่าวแทน  

๒. ให้ยกเลิกข้อห้ามเรื่องการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ในข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ทั้งนี้ ให้ห้ามการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษในข้อก าหนดดังกล่าวแทน 

๓. ให้ยกเลิกข้อห้ามเรื่องการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
ในข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ทั้งนี้ ให้ห้าม 
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษในข้อก าหนดดังกล่าวแทน 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 172 - 173 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
แล้วเมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.3 
 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 6 คณะ ดังนี้  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๕๘)  

1. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 
- ครั้งที่ 10/๒๕๕๗ วันที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา

จ านวน 4 ผัง 
- ครั้งที่ 11/๒๕๕๗ วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 

2. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง ได้แก ่
- ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 4 ผัง 

3. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง 
4. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดท าผังเมือง 

มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ 5/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 3 ผัง 

5. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง 
6. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 173 

6.4 เรื่อง กำรรวมผังเมืองรวมชุมชนคลองใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนหำดเล็ก จังหวัดตรำด 
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม

ชุมชนคลองใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก จังหวัดตราด (เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่) 
ซึ่ งปัจจุบันด าเนินการอยู่ ในขั้นตอนที่  ๔ คือ ประชุมประชาชน ซึ่ งได้ด าเนินการ 
เสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมืองเพื่อพิจารณา  

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี 4.3 
หน้า 173 - 174 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายก าหนดพ้ืนที่ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ขึ้นใน ๑๐ จังหวัด ๑๒ พ้ืนที่ โดยให้ความส าคัญกับจังหวัดชายแดนตามแนวแกน 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคและข้อตกลง 
การค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน และได้ประกาศให้ท้องที่ต าบลคลองใหญ่ต าบลไม้รูด 
และต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด” 
และให้ระบุเป็น ๑ ใน ๖ พ้ืนที่เร่งด่วนที่จะส่งเสริมการพัฒนาระยะแรก โดยได้มี 
การก าหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด ส าหรับ
กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว (เชิงวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศ) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์) 
และ การค้าชายแดน (พ้ืนที่การค้าชายแดนปลอดภาษี) พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้พ้ืนที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก 
ทางอากาศ และทางน้ า ระหว่างภูมิภาค และจะสนับสนุนให้พ้ืนที่ชุมชนไม้รูด มีกิจกรรม
เกี่ยวกับคลังสินค้า ICD ศูนย์จัดแสดงสินค้า การท่องเที่ยว การบริการและเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมดังกล่าว ครอบคลุม
พ้ืนที่และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเห็นควร 
รวมผังเมืองรวมชุมชนคลองใหญ่ ผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก และพ้ืนที่ต าบลไม้รูด 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตวางผังดังกล่าว และอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. เพ่ือเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาพ้ืนที่ และให้การวางแผนบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

๒. เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผนงาน และโครงการของการพัฒนาพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้เกิดการประสานด าเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างสะดวก 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.5 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัดรำชบุรี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง) ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน 
 แล้วไม่มีค ำร้อง  

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ราชบุรี ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งแต่วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียด 
ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๒/๐๐๓๙๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 2/๒๕๕8 
วันที่ 27 ก.พ. ๕8 
วาระท่ี 5.1 
หน้า 174 - 175 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

6.6 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดังนี้  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  

๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 
- ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 250 

6.7 เรื่อง กำรจัดท ำหนังสือ “สรุปมติส ำคัญของคณะกรรมกำรผังเมือง เล่มท่ี ๑๒” 
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส านักงานคณะกรรมการผังเมืองได้จัดท า

หนังสือ เรื่อง “สรุปมติส าคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ ๑๒” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 3/๒๕๕8 
วันที่ 13 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 251 

6.8 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ ฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดังนี้  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)  

๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๖ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ผัง ๑๙ เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 9 - 10 

6.9 เรื่อง กำรขอยกเลิกข้อก ำหนดกำรบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดในท้องที่ที่ประกำศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษตำมนโยบำยรัฐบำล 

เนื่องจากเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าการพิจารณา
ตามนโยบายของรัฐบาล กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเห็นควรขอยกเลิกข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่ท่ีได้ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 5.1 
หน้า 7 - 9 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผังเมืองรวมจังหวัดที่ด าเนินการปรับปรุงก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ และผังเมืองรวม
จังหวัดที่ขอแก้ไขตามมาตรา ๒๖ วรรคสามเพ่ือเตรียมพ้ืนที่รองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในประเด็นการขอยกเลิกข้อก าหนดการบังคับใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดในท้องทีท่ี่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน ๑๐ จังหวัด 
ซึ่ งตามประกาศในฉบั บแรกมี  ๕  จั งหวัด ซึ่ งขั้ นตอนในการด าเนิ นการของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะมี ๔ จังหวัด ที่อยู่ในขั้นตอนการทบทวน และการปรับปรุง
แก้ไข ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ดังนี้ 

จังหวัดที่ ๑ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ไว้ที่ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่อาสา ต าบลแม่กุ ต าบล 
แม่ตาว ต าบลแม่ปักษ์ ต าบลแม่สอด ต าบลมหาวัน อ าเภอแม่สอด ต าบลช่องแคบ 
ต าบลพบพระ และต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ ต าบลขะเนจื้อ ต าบลแม่จะเรา 
และต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระนาด ซึ่งในพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จะครอบคลุมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ๓. ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ๔. ที่ดินประเภท
อนุรักษป์่าไม ้(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 

จังหวัดที่ ๒ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ได้ก าหนดพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
โดยครอบคลุม ในพ้ืนที่ต าบลค าอาฮวน ต าบลนาสีนวน ต าบลบางทรายใหญ่ ต าบล
มุกดาหาร ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมืองมุกดาหาร ต าบลชะโนด ต าบลบางทรายน้อย  
ต าบลป่งขาม ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ ต าบลดอนตาล และต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะครอบคลุมพ้ืนที่การใช้
ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่าง ๆ ๔ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ๓. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)  

จังหวัดที่ ๓ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ได้ก าหนดพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ไว้ที่ พ้ืนที่ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์ 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะครอบคลุมพ้ืนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๒. ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)  

จังหวัดที่ ๔ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดตราด ซึ่งได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับใช้แล้ว โดยก าลังด าเนินการปรับปรุง ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ส าหรับ
พ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเศรษฐกิจพิเศษนี้จะครอบคลุม ในพ้ืนที่ต าบลคลองใหญ่ ต าบลไม้รูด 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวจะครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒ ประเภท ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๒. ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)  
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ผลการพิจารณาตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบตามที่เสนอ
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
ผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง เห็นชอบตามหลักการตามที่เสนอ แต่ให้ปรับ
ข้อความที่ก าหนดตามท้องที่ต าบลต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด 
เป็น “ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือให้มีความครอบคลุมพ้ืนที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมพ้ืนที่ในภายหลัง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่ที่ได้
ประกำศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ในผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงก่อน
ประกำศเป็นกฎกระทรวงฯ และผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวม
เมื อง/ชุมชน ที่ ได้ ประกำศเป็ นกฎกระทรวงผั งเมื องแล้ ว  
โดยผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้ประกำศเป็น
กฎกระทรวงผังเมืองรวมแล้วให้ด ำเนินกำรขอแก้ไขตำมขั้นตอนของ
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๒๖ วรรคสำม 
เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับกำรพัฒนำทุกด้ำนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ต่อไป 

 

6.10 เรื่อง กำรจัดสัมมนำคณะกรรมกำรผังเมือง 
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสาน

กับกรุงเทพมหานคร ในการจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปริมณลล โดยให้
จัดท าแผนงานการด าเนินการ เพ่ือจะได้เป็นกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ นั้น 
เนื่องจากขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยไประยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมการผังเมืองจึงมี
ความประสงค์ที่จะให้กรมฯ ได้ประสานและเชิญทางกรุงเทพมหานครมาแสดงแนวคิด
ในการด าเนินการต่อคณะกรรมการผังเมือง เช่น แนวคิดในเรื่องการปรับปรุงการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การป้องกันน้ าท่วม และแนวคิดในการเชื่อมต่อพ้ืนที่
และการคมนาคมขนส่งกับปริมณลล เพ่ือที่คณะกรรมการผังเมือง จะได้พิจารณา 
กันในเบื้องต้นและช่วยกันเสนอความเห็นและข้อแนะน าในการด าเนินการดังกล่าวต่อไป 
เพราะที่ผ่านมาการเสนอผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเร่งรัดเกินไป เนื่องจากจะสิ้นสุด 
การบังคับใช้ท าให้คณะกรรมการผังเมืองไม่สามารถให้ค าแนะน าได้อย่างเต็มท่ี 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. กรุงเทพมหานครควรเตรียมในเรื่องอ่ืน ๆ  ด้วย เช่น แนวคิดในเรื่องการท าเมือง

ให้น่าอยู่ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เนื่องจากขณะนี้พ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครและปริมณลล
ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ รวมทั้งแนวคิดในการแก้ปัญหามลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ า 
เนื่องจากบริบทของกรุงเทพได้เปลี่ยนไปมาก 

2. ขอให้กรมฯ ได้สรุปผลการด าเนินการของคณะกรรมการผังเมือง 
ที่ผ่านมา เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัดจนครบทุกจังหวัด 
ทั่วทั้งประเทศแล้วการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งควรจะต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์ 

ครั้งที ่4/๒๕๕8 
วันที่ 27 มี.ค. ๕8 
วาระท่ี 5.2 
หน้า 212 - 213 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ส าหรับเวลาที่เหลือของคณะกรรมการผังเมือง ว่าจะต้องด าเนินการอะไรบ้างและ 
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งแล้วจะเห็นอะไรบ้าง 
ซึ่งอาจจะต้องขอให้คณะกรรมการผังเมืองได้ช่วยกันพิจารณาก าหนดแนวทางดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองพิจำรณำหำเวลำที่เหมำะสม 
เพื่อด ำเนินกำรจัดสัมมนำคณะกรรมกำรผังเมืองตำมเจตนำรมณ์
ของคณะกรรมกำรผังเมืองต่อไป 

 

6.11 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่ำย จังหวัดแพร่ ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำรอ้ง 
ผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ เป็นผังพ้ืนที่เปิดใหม่ ด าเนินการวางผัง

โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวั ดแพร่ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่หล่าย 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวม มีพ้ืนที่วางผังประมาณ ๑๓.๙๓ 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลต าบลแม่หล่าย อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
โดยคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดี ที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าว ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมไปตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือ
จังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๒/๔๙๓๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 59 

6.12 เรื่อง รำยงำนผลกำรตรวจสอบกรณีกำรปรับปรุงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ของผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประเด็นที่ ๑.๒ เรื่องการขอปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม 
และคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข ๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้ งนี้ ให้ตรวจสอบ 
กับมติคณะรัฐมนตรี และน าเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง 
เพ่ือทราบอีกครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการผังเมืองต่อไป นั้น 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสานส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบการน าเสนอ
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์ ปรากฏว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการ
น าเสนอขอความเห็นขอบคณะรัฐมนตรีในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพ่ือจัดตั้ ง 
นิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ อก 
๐๘๐๗.๑/๔๕๔๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๙  

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 59 - 60 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง พบว่า มีหนังสือส านักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๕/๑๖๐๘ ลงวันที่ 
๙ กันยายน ๒๕๓๙ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ภายใต้แผนงานการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาค โดยมีมติ 
“เห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์และท่ีป่าเสื่อมโทรมเพ่ือจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต 
เพ่ือเติมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการด้วย”  

๓. ส าหรับรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๔. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รายงานผลการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 
ให้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง รับทราบแล้ว ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 

6.13 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘)  
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ มีการประชุม จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที ่๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ผัง 
- ครั้งที ่๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครัง้ที่ 5/๒๕๕8 
วันที่ 24 เม.ย. ๕8 
วาระท่ี 4.3 
หน้า 60 

6.14 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 4 ผัง 
๑. ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ตามที่

คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม
ตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ 
๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค าร้อง รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที ่ อบ ๐๐๒๒.๔/๘๓๑๒ 
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  

๒. ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่คณะกรรมการผังเมือง 
ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน ๑๖ ประเด็น 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น จังหวัดสมุทรสงครามได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าว 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 29 พ.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.1 
หน้า 65 - 66 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง 
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียด
ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๒ /๕๒๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

๓. ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ตามที่คณะกรรมการผังเมือง
ได้เห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม จ านวน ๓ ประเด็น นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้น าร่างผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง รายละเอียด 
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๒๒.๔/๑๕๑๗๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๔. ผังเมืองรวมเมืองโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ผังเมืองรวม
เมืองโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเอง 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ร่างผังเมืองรวมเมืองโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
(ปรับปรุงครั้งที่  ๒) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเทศบาลเมืองโคกส าโรงได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าว 
ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้องตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๒/
๖๐๑๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.15 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค ำร้องของผู้ มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองมีมติ ๓ ประการ ดังนี้ 
๑.๑ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาค าร้อง

ของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๒ เห็นชอบหลักเกณล์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอ 
ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของผังเมืองรวมตามร่างที่เสนอ และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับไปปฏิบัติ 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 29 พ.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.2 
หน้า 66 - 67 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑.๓ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในฐานะ 
เจ้าพนักงานการผังแล้วแต่กรณี น าหลักเกณล์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ 
ที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแล้ว ไปแนบท้ายประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูแผนที่และข้อก าหนดของผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ด้วยทุกครั้ง 

เมื่อวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบ 
ให้ปรับลดขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาค าร้องฯ ตามหลักเกณล์ 
การพิจารณาค าร้องฯ ของกรมฯ ภายหลังปิดประกาศ ๙๐ วัน ตามที่กรรมการ 
และเลขานุการน าเสนอ โดยคณะกรรมการผังเมืองได้มีข้อเสนอแนะว่า การปรับลด
กระบวนการที่จะท าให้ผังเมืองรวมประกาศใช้ได้รวดเร็วขึ้น เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจ
ในการบริหารจัดการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มีอ านาจในการพิจารณาภายใต้
กรอบของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่แล้ว  

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นชอบหลักเกณล์ 
การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับลด
ขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาค าร้องฯ เพ่ือสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การเร่งรัดการวางและจัดท าผังเมืองรวม  

เพ่ือให้การใช้หลักเกณล์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอ 
ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ซ้ าซ้อนกับหลักเกณล์การพิจารณาค าร้อง 
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การใช้ประโยชน์ที่ ดินของผังเมืองรวม (พ.ศ. ๒๕๕๐) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบ โดยมีมต ิ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. รับทราบหลักเกณล์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอ 
ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒. ให้ยกเลิกหลักเกณล์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอ 
ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของผังเมืองรวม (พ.ศ. ๒๕๕๐)  

๓. ให้กรมโยธาธิการและผั งเมืองหรือเจ้ าพนักงานท้องถิ่นในฐานะ 
เจ้าพนักงานการผังแล้วแต่กรณี น าหลักเกณล์การพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ 
ที่คณะกรรมการผังเมืองรับทราบแล้วไปแนบท้ายประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ไปตรวจดูแผนที่และข้อก าหนดของผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ด้วยทุกครั้ง 

มติที่ประชุม ๑..รับทรำบหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค ำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

  ๒..ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค ำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวแทน 
๓..ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในฐำนะ
เจ้ำพนักงำนกำรผังแล้วแต่กรณี น ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ค ำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ ที่คณะกรรมกำรผังเมืองรับทรำบแล้ว
ไปแนบท้ำยประกำศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่
และข้อก ำหนดของผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน ด้วยทุกครั้ง 

 

6.16 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านกฎหมายผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๑ ครั้ง ไดแ้ก่ 

- ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑ เรื่อง 
๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และข้อก าหนดผังเมืองมีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 29 พ.ค. ๕8 
วาระท่ี 4.3 
หน้า 67 - 68 

6.17 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 4 ฉบับ 
ตามที่คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมือง

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่างผังเมืองรวมชุมชน 
นิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น 

ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าวทั้ง ๔ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 
วันที่ 29 พ.ค. ๕8 
วาระท่ี 5 
หน้า 68 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๑ ก มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

๔. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๑ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.18 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการในรอบ ๑ ปี ของคณะกรรมการผังเมือง 
ตามที่ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน 

องค์การอิสระและบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง (ชุดที่ ๑๙) ตั้งแต่
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ซึ่งได้เริ่มมีการประชุม
คณะกรรมการผังเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น 

บัดนี้  การด าเนินการประชุมของคณะกรรมการผังเมือง ได้ ด าเนินการ 
มาครบระยะเวลา ๑ ปีแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง จึ งขอสรุปรายงานผล 
การด าเนินการในรอบ ๑ ปี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๕๘) โดยได้
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการผังเมืองทั้งหมด จ านวน ๑๔ ครั้ง ซึ่งมีผลการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และจังหวัด (ตามมาตรา ๒๒) 
  - ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๒๖ ผัง 

 - ผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๓๕ ผัง 
๒. พิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและจังหวัด 

 (ตามมาตรา ๒๔) 
(ค าร้อง ๒,๑๕๘ ฉบับ ๒,๖๘๐ ราย ๑๔๒ เรื่อง) จ านวน ๒๐ ผัง 

๓. ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และจังหวัด 
 (ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม) จ านวน ๒๖ ผัง 

๔. อนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมต่อไปอีก ๑ ปี 
 (ตามมาตรา ๒๖ วรรคห้า)  จ านวน ๑๔ ผัง 
๕. พิจารณาเรื่องอ่ืน  ๆ จ านวน ๒๐ เรื่อง 
๖. รับทราบเรื่องอ่ืน ๆ จ านวน ๔๑ เรื่อง 

มติที่ประชุม  รับทรำบ และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองบรรจุในรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองด้วย 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 6 - 7 

6.19 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ 

ผังเมืองคณะต่าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดังนี้  (ข้อมูลตั้ งแต่วันที่  ๒๐ พฤษภาคม –  
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 7 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านกฎหมายผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑ เรื่อง 
๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม 

จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง  

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 

6.20 เรื่อง รายงานสถานภาพการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานวางและจัดท า 

ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ทั้งส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด าเนินการ 
และในส่วนที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ดังมีรายละเอียดตามสรุป
รายงานการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ดังนี้ 

๑. ผังเมืองรวมจังหวัด 
๑.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จ านวน ๒๒ ผัง 
๑.๒ ผังเมืองรวมจังหวัดที่อยู่ระหว่างจัดท าร่างกฎกระทรวง และรอประกาศ

ราชกิจจานุเบกษ จ านวน ๑๖ ผัง 
๑.๓ ผังเมืองรวมจังหวัดที่ถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 จ านวน ๓๕ ผัง 

รวมจ ำนวน ๗๓ ผัง 
๒. ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

๒.๑ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนมีการประกาศกฎกระทรวงแล้ว 
 จ านวน ๑๙๕ ผัง 

๒.๑.๑ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับอยู่แล้ว 
 จ านวน ๙๙ ผัง 
๒.๑.๒ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่กฎกระทรวงสิ้นสุดการบังคับใช้

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)  จ านวน ๙๖ ผัง 
๒.๒ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (พ้ืนที่เปิดใหม่) จ านวน ๒๒๒ ผัง 

   รวมจ ำนวน ๔๑๗ ผัง 
๓. สรุปภาพรวม สถานภาพผังเมืองรวม (จ าแนกตามการใช้บังคับผังเมืองรวม)  

๓.๑ ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับอยู่แล้ว 
 จ านวน ๑๒๑ ผัง 
๓.๒ ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนที่อยู่ ระหว่างการปรับปรุง 

และผังเมืองรวมฯ เปิดพ้ืนที่ใหม่ จ านวน ๓๖๙ ผัง 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.3 
หน้า 7 - 8 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓.๒.๑ ผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๕๑ ผัง 
๓.๒.๒ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ านวน ๘๖ ผัง 
๓.๒.๓ ผังเมืองรวมเปิดพ้ืนที่ใหม่ จ านวน ๒๒๒ ผัง 

รวมจ ำนวน ๔๙๐ ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.21 เรื่อง รำยงำนกำรเตรียมกำรออกประกำศกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในกำรวำงและจัดท ำ 
ผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดต่ำง ๆ เกี่ยวกับอำคำรพำณิชยกรรมประเภท 
ค้ำปลีก ค้ำส่ง  

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณล์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภท 
ค้าปลีก ค้าส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในท้องที่ ๖๖ จังหวัด โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งจะหมดอายุการใช้บังคับ 
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจ 
เพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวม ที่มีอายุการใช้บังคับ ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพ่ือให้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ 
และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณล์การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินฯ ใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่องกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณล์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ สรุปได้ดังนี้ 

๑. จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ ในท้องที่ ๕๑ จังหวัด (ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร นนทบุ รี  สมุทรปราการ ภู เก็ต และ ๒๒ จั งหวัดที่ ประกาศ 
ใช้ผังเมืองรวมเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร 
ปราจีนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา จันทบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม ตราด 
ล าปาง สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวล าภู ชัยภูมิ และปทุมธานี) ขณะนี้ได้
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๒. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด (ที่คณะกรรมการผังเมือง
แต่งตั้งตามค าสั่งคณะกรรมการผังเมือง ที่  ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณล์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีก ค้าส่ง 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓. ประชุมเพ่ือประกอบให้ความเห็นด้านผังเมืองของกรมฯ ต้นเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

๔. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณล์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เบื้องต้น วันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๕. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ ประกาศใช้บังคับ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 3.4 
หน้า 8 - 9 
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 ๖. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณล์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินฯ  วันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๗. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ลงนามในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณล์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๘. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.22 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 3 ฉบับ 
ตามที่คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม

จังหวัดปทุมธานี ร่างผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม (ปรับปรุงครั้งที่  ๒) และ 
ร่างผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แล้วนั้น 

ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าวทั้ง ๓ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   

๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๒ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที ่7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 5.1 
หน้า 49 

6.23 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีค ำร้อง  

ผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการวางผังโดยส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเทศบาล
ต าบลวัดโบสถ์ ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วน 
ได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนด
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๒๒.๓/๙๙๙๘ 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 7/๒๕๕8 
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8 
วาระท่ี 5.2 
หน้า 49 
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6.24 เรื่อง แผนปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัด 
ตำมนโยบำย “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนำทั่วไทย ก้ำวไกลสู่อำเซียน”  

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดโครงการ “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง 
พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย
และกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะต้องด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จ และสามารถประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ในปี ๒๕๕๘ นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ก าหนดแผนปฏิบัติงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัด 
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ ผังที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ก่อน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕ ผัง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ ๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐ จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 
๕ พ้ืนที่ ได้แก่ ภาคเหนือ จ านวน ๖ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๓ 
จังหวัด ภาคกลาง จ านวน ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก จ านวน ๒ จังหวัด และภาคใต้ 
จ านวน ๔ จังหวัด 

๒. ก าหนดการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๓๐ ผัง 
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. ก าหนดการประชุมในระดับกรม (ความเห็นกรมฯ) จ านวน ๓๐ จังหวัด 
ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๘  

๔. ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ ส าหรับ 
ผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๓๐ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

๕. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาค าร้องผังเมืองรวม
จังหวัด จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ 
๔ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็น
การประชุมสัญจร ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 7 - 8 

6.25 เรื่อง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง ฉบับที่.. พ.ศ. .... 
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการแก้ไขเฉพาะบางมาตราและได้ผ่านการประชุม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ แล้วนั้น ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่  ๒ และวาระที่  ๓ เมื่อวันที่ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว  

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(๑) แก้ไขค าว่า “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
(ร่างมาตรา ๓) 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 8 - 12 
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 (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า  
มาตรา ๔ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ให้หมายความว่า 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้งส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 
ค าว่า “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” ให้หมายความว่า องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การพ้น 
จากต าแหน่งและก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” 
ประกอบด้วย 

๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจากผู้ มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการผังเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือสังคม จ านวนไม่เกินเก้าคน ในจ านวนนี้ต้องแต่งตั้ง 
จากผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งคน  

๔. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

๕. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ
และบุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมืองอีกไม่เกินสี่คน 

ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่เป็นการวาง จัดท า แก้ไขหรืออนุมัติผังเมืองรวม หรือผังเมือง

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือในเขตพ้ืนที่ที่
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย” 

มาตรา ๖/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
สถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
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 ๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
๓. ไม่ เป็ นบุ คคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมื อนไร้

ความสามารถ 
๔. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่ งรับผิดชอบการบริหารพรรค
การเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๖/๒ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอ่ืน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบัน
หรือองค์การอิสระและบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือ
องค์การอิสระและบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผั งเมืองพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือ
เป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอ่ืน 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ 
และบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ 
การแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะเวลาการใช้บังคับ 
และการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ดังนี้ 

มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบด้วย 
๑. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้ก าหนดโดยค านึงถึง 

ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย 
ของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่า 
ทางศิลปกรรม สถาปั ตยกรรม ประวัติ ศาสตร์  หรือ โบราณคดี  และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน 

๒. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศ 
และระดับชั้นความสูง 

๓. แผนผังซึ่งท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญ 
ทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

๔. รายการประกอบแผนผัง  
๕. ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาต

หรือไม่อนุญาตให้สร้าง 
(ค) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่

แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
(จ) อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดิน 

ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอาคาร 
(ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคารหรือ

สถานที่อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
(ซ) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามค าแนะน า 

ของคณะกรรมการผังเมือง 
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม (๕) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 

(ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร 
๖. นโยบาย มาตรการ และวิธีการด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 

ของผังเมืองรวม” 
มาตรา ๒๖ การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวงและต้องมี

สาระส าคัญตามมาตรา ๑๗ 
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

จัดท ารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้
บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด แต่ไม่เกินห้าปีนับ
แต่วันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการ  
ผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้น แล้วเสนอคณะกรรมการ 
ผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์ และสิ่ งแวดล้อ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญท าให้ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับ 
การพัฒนาหรือด ารงรักษาเมืองต่อไปหรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดท าผังเมืองรวมข้ึนใหม่
ให้เหมาะสมได้  

การจัดท ารายงานการประเมินผลตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ก าหนดในระเบียบที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้
ปรากฏ 
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 ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบาย
หรือโครงการของรัฐบาลสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการคมนาคม
และขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงของประเทศและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการผังเมือง โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 

มาตรา ๒๖/๑ การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ชี้แจงให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้รับทราบและจัดให้มีการปิด
ประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ 
ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสาธารณสถานภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
และในประกาศนั้นให้มีค าเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังไปถึงผังเมืองรวมที่ขาดอายุไปแล้ว

ใช่หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้มีจ านวนผังเมืองรวมที่ขาดอายุจ านวนมาก ดังนั้น ควรจะมี
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพ่ือป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์ 

2. กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจะตรวจสอบว่ามีผังเมืองรวมหรือท้องถิ่น
ใดบ้างที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกข้อบัญญัติเดิมเพ่ือออกข้อบัญญัติใหม่ ที่ไม่ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เดิมของผังเมืองรวมที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดช่องว่าง
ในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมต่อไป 

3. เห็นควรให้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง
และจัดท าผังเมืองรวม คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมืองและ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือออกเป็นมาตรการ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว แล้วน าเสนอคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบเพ่ือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ โดยให้คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อติดตำมเร่งรัด 
และประเมินผลกำรวำงและจัดท ำ ผังเมืองรวมคณะอนุกรรมกำร 
ผังเมืองพิจำรณำกฎหมำยด้ำนผังเมือง และกรมโยธำธิกำร 
และผังเมืองได้ร่วมกันพิจำรณำและหำแนวทำงมำตรกำร 
ในกำรด ำเนินกำรผังเมืองรวมที่ขำดอำยุไปแล้ว ให้สำมำรถ
ประกำศบังคับใช้ได้ต่อไป 

 

6.26 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 12 ฉบับ 
ด้วยขณะนี้มีร่างผังเมืองรวม จ านวน ๑๒ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๖ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘    

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระที ่3.3 
หน้า 12 - 13 



- 154 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๙ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๙ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   

๕. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๙ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๖. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๗. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๑ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘    

๘. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๒ ส 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘    

๙. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๒ ส 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๑๐. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล านารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ส 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๑๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสกลบาตร จังหวัดก าแพงเพชร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ส 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ส มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

6.27 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 2 ฉบับ 
ด้วยขณะนี้มีผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค าร้อง จ านวน ๒ ผัง ดังนี้  
๑. ผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้น าไปปิดประกาศ 
๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.4 
หน้า 13 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัด
อุตรดิตถ ์ที่ อต ๐๐๒๒/๘๙๑๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๒. ผั งเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
กรณีขอแก้ไขกฎกระทรวง ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ซึ่ งได้ผ่ านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้น าไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่ วนได้ เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ 
การผั งเมือง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่ รย ๐๐๒๒/๙๙๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 

6.28 
 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง

คณะต่าง  ๆจ านวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จ านวน ๒ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ เรื่อง 
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง ๑๒ ผัง 

๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านกฎหมายผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 

๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม 
จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่

- ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที ่8/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ค. ๕8 
วาระท่ี 3.5 
หน้า 13 - 14 

6.29 เรื่อง กำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ ำนวน 19 ฉบับ 
ขณะนี้มีร่างผังเมืองรวมจ านวน ๑๙ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๙ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระที่ 3.1 
หน้า 8 - 9 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒. กฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๐ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๐ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๔. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘    

๕. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จังหวัดล าพูน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   

๖. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   

๗. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๘. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๗ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๙. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๗ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๐. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๘ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัด
ชัยภูมิ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒  
ตอนที่ ๗๘ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๘ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๔. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอนที่ ๗๙ กมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑๕. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๖. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๗. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๘. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมือง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๙. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั งเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติทีป่ระชุม  รับทรำบ 

 

6.30 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำร้อง 
จ ำนวน 2 ผัง 

๑. ผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา เป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองรับผิดชอบด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้น าร่างผังเมืองรวม
ดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง
ตามมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบัญญั ติ การผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๒.๐๔/๑๗๑๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒. ผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา เป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองรับผิดชอบด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้น าร่างผังเมืองรวม
ดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดู 
และยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่า 
ไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๒๒/๑๒๙๔๑ ลงวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 3.2 
หน้า 9 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

6.31 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 
- ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง 
และจัดท าผังเมืองรวม มีการประชุม จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที ่๓/๒๕๕๘ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 

๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง 
มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 
๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้ มีส่ วนได้ เสียฯ 

มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๔ ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 3.3 
หน้า 9 - 10 
 

6.32 เรื่อง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประสานและเรียนเชิญกรุงเทพมหานคร เพ่ือมารายงานความก้าวหน้า/ปัญหา/
อุปสรรค ในการด าเนินการปรับปรุงผังกรุงเทพมหานครให้คณะกรรมการผังเมือง 
ได้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประสานและเรียน เชิญส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานครเพ่ือมารายงานความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการผังเมืองได้ทราบแล้ว ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงการประเมินผลการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งครบก าหนดระยะเวลา ๒ ปี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา 
โดยประเด็นที่จะน าเสนอมีด้วยกัน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การประเมินผลกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขณะนี้ได้ด าเนินการอยู่ ๒ ส่วน คือ 

๑.๑ สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียรายสาขา
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย  

- หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน  
- กลุ่มจังหวัดปริมณลล  

ครั้งที่ 9/๒๕๕8 
วันที่ 27 ส.ค. ๕8  
วาระท่ี 3.4 
หน้า 10 - 13 
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 - กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรายสาขา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์ กลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริม 
การท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มหน่วยงานพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค และกลุ่มผู้ประกอบการพาณิชยกรรม 
ค้าปลีก - ค้าส่ง 

๑.๒ การจัดท ารายงานการประเมินผลกฎกระทรวงผั งเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถแยกประเด็นการประเมินได้ ๙ เรื่อง ดังนี้ 
๑) ประชากร ๒) เศรษฐกิจ การจ้างงานและแนวโน้มการลงทุน ๓) การใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร ๔) ที่โล่งว่างและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕) ระบบคมนาคมและขนส่ง
๖) ระบบสาธารณูปโภค ๗) สาธารณูปการ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 
๘) โครงการพัฒนาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง ๙) การใช้บังคับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมและมาตรการทางผังเมือง  

๒. สถานการณ์หลังประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๑ กรณีขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ มีผู้ยื่นค าร้องเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
- มีผู้ยื่นค าร้องขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ จ านวน ๑๒ ราย 
- การขอยกเลิกถนนโครงการตามผังเมืองรวม 
- การตีความตามข้อก าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
- การฟ้องศาลปกครอง 

๒.๒ สรุปสถานการณ์หลังประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงฯ มีผู้ยื่นค าร้อง
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) บริเวณเมืองเก่า : เยาวราช (พาณิชยกรรม พ. ๓ FAR ๗ : ๑ 
กับโครงการรถไฟฟ้า)  

๒) บริเวณพ้ืนที่หัวสนามบินสุวรรณภูมิ (ก. ๑) : เขตลาดกระบัง (ICD) 
๓) บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก. ๒) : ฝั่งธนบุรี

(Logistic) 
๔) บริเวณพ้ืนที่สองฟากที่มีโครงการรถไฟฟ้าตัดผ่านและจะเปิด

ให้บริการในอนาคต  
- สายสีม่วง (บางซื่อ - บางใหญ่) 
- สายสีน้ าเงิน (บางซื่อ - ท่าพระ และหัวล าโพง - บางแค) 
- สายสีเขียว (จตุจักร - สะพานใหม่) 
- สายสีแดง (บางซื่อ - ตลิ่งชัน และบางซ่ือ - รังสิต) 

๒.๓ FAR Bonus ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรการส่งเสริมที่ดินเอกชนและรัฐสามารถเพ่ิมความหนาแน่นอาคาร

ในแปลงที่ดิน ได้มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือแลก 
กับการบรรลุเป้าหมายนโยบายสาธารณะที่พึงประสงค์ เป็นมาตรการที่เป็นธรรม 
ต่อประชาชน เพราะภาระการเงินที่เพ่ิมขึ้นคุ้มทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
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 และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมในการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดี 
ในสหรัฐอเมริกา วิธีการนี้นิยมใช้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเพ่ิมที่อยู่อาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย (ถูกกว่าท้องตลาด) ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในญี่ปุ่นใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนทางราง (TOD) 
โดยการชี้น าทิศทางและระดับการพัฒนา 

๓. การเตรียมการปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับต่อไป 
- ศึกษามาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (TDR) 
- ศึกษามาตรการการจัดท าแผนผังโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (PUD)  
- ศึกษาประเมินผลข้อก าหนดของผังเมืองรวมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 

ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง  
- ศึกษาก าหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย 

การก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

- ศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรการ แนวทาง และรูปแบบการจัดตั้งสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการหารือ 

แล้วมีความเห็นว่าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปริมณลล สมควรที่จะต้อง
ปรับปรุงและจัดท าเป็นผังฉบับเดียวกัน เพ่ือให้รายละเอียดของผังกรุงเทพมหานคร 
และปริมณลลมีความสอดคล้องกัน และมีทิศทางในการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. โดยหลักการแล้วการให้ FAR BONUS เพ่ิม เพ่ือให้สามารถท าทางเดิน
เข้ามายังบริเวณรถไฟฟ้าได้ แต่ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไม่สามารถเดินเข้าไป
ยังบริเวณรถไฟฟ้าได้ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไม่สอดคล้องกัน 

3. การให้ FAR BONUS ในอาคารประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาถึงอาคาร
ประเภทใดสมควรจะเป็นอาคารประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง เพราะเมื่อ FAR 
เพ่ิมขึ้น ความสูงของอาคารก็จะเพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร้อนตามมา 
ทางส านักผังเมืองกรุงเทพมหานครจึงควรก าหนดมาตรการในการตรวจสอบด้วย 

4. เรื่องมาตรการในการก าหนดพ้ืนที่หน่วงน้ า ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ควรตรวจสอบและติดตามผลในหลาย ๆ โครงการที่ได้จัดท าไปแล้ว 

5. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงจะต้องติดต่อกับสังคมโลก เป็นโลกาภิวัตน์ 
รวมทั้งมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ให้กรุงเทพมหานครด าเนินการ เช่น เรื่องป้องกัน
น้ าท่วม จึงอยากให้กรุงเทพมหานครศึกษาเรื่องนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้กรุงเทพมหำนคร และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรไปด ำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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6.33 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)  
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้อ งของผู้มีส่วนได้ เสียฯ 
มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๙ ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 3 
หน้า 5 

6.34 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 5 ผัง 
1. ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม ด าเนินการวางผังโดยส านักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๒/๑๔๔๕๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘   

2. ผังเมืองรวมจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการวางผังโดยส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดอ านาจเจริญ ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัด
อ านาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๒๒.๔/๙๔๙๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

3. ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการวางผังโดยส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัด
มหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๒.๔/๑๐๖๓๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  

4. ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการวางผังโดยส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๒๒/
๑๔๔๕๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ 10/๒๕๕8 
วันที่ 4 ก.ย. 58 
วาระท่ี 5 
หน้า 104 -  105 
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 5. ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ด าเนินการวางผังโดยส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัด
หนองคาย ที่ นค ๐๐๒๒/๑๐๕๗๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘   

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 

6.35 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือติดตามและประเมินผลการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนที่ขาดอายุไปแล้ว ให้สามารถประกาศใช้บังคับต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 

๑. สรุปประเด็นปัญหาจากการถ่ายโอนภารกิจการผังเมืองรวม/ชุมชนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑ สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ด้านเทคนิค การส ารวจ แผนที่ และแผนผัง 
- ด้านวิชาการ 
- การประชุม 
- การปิดประกาศ 
- การทบทวนผังและข้อก าหนด  

๑ .๒ สรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ เกี่ยวข้องกับ 
กรมโยธิการและผังเมือง กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ้างที่ปรึกษา 

- งานวางผังล่าช้า 
- งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
- ที่ปรึกษาไม่แก้ไขงาน 
- การยกเลิกสัญญาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุม และการมีส่วนร่วม 
- ไม่ได้ขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑.๓ สรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการ

และผังเมือง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่วางผังร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ด้านวิชาการ 
- การส ารวจ และจัดเก็บข้อมูล 
- ไม่สามารถตกลงเรื่องขอบเขตวางผัง 

๑.๔ สรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
- ขาดการจัดท าแผนงาน 
- ไม่มีงบประมาณในการวางผัง 

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 3 
หน้า 6 - 10 



- 163 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 - ไม่ทราบข้ันตอนหลัก และขั้นตอนย่อยในการวางผัง 
- ด้านวิชาการ ขาดความรู้เกี่ยวกับการวางผัง  
- ขาดการประสานงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มีท าเนียบของบริษัทท่ีปรึกษา 
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทัศนคติ และการเห็นความส าคัญ 

ของงานผังเมือง 
๒. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 

๒.๑ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดท า
ผังเมืองรวม ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

๒.๑.๑ ด้านเทคนิคการส ารวจ การจัดท าแผนที่ และการวางผัง 
- วางแผนการจัดซื้อ จัดท าแผนที่เพ่ือการวางผัง 
- ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุง จัดท าคู่มือ และจัดฝึกอบรม 
2.๑.๒ การประชุม 
- ประสานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แต่งตั้งคณะท างานฯ ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์การประชุมฯ 
- เสริมสร้างความเข้าใจ 
- เร่งรัด และสรุปประเด็นฯ 
๒.๑.3 ขั้นตอนการปิดประกาศ 
- ปรับปรุงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
- ขอความร่วมมือจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เสริมสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- เร่งรัดสรุปประเด็นฯ 
๒.๑.4 ทบทวนผังร่าง และข้อก าหนด 
- แต่งตั้งคณะท างานฯ แก้ไข ปรับปรุง ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
- ทบทวน จัดท าเกณล์มาตรฐานด้านต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ 

๒.๒ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างที่ปรึกษา 

๒.๒.๑ การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน 
- ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ ร่วมจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ 
- แจ้งแผนงาน แผนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- ประสานแผน ก ากับ ติดตามงาน  
๒.๒.๒ งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการวางผัง ประสานแจ้งหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
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 - จัดท าแผนงาน แผนงบประมาณในการวางผังอย่างต่อเนื่อง 
ตามข้ันตอนการวางผัง 

๒.๒.๓ ด าเนินงานล่าช้า และที่ปรึกษาไม่แก้ไขงาน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกท่ีปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการวางผัง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ 

ผังเมืองร่วมเป็นคณะท างานฯ และคณะกรรมการก ากับงานจ้างฯ 
- ให้ความรู้ด้านการวางผังแก่นักวิชาการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๒.๒.๔ การยกเลิกสัญญาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายชื่อบริษัทที่ปรึกษา 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา     
๒.๒.๕ การประชุม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ 

ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือช่วยเหลือ 

จัดท าแผนการมีส่วนร่วมจัดประชุมฯ ในระดับพ้ืนที่วางผัง 
๒.๒.๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แจ้งขอความช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวิชาการ 

ผังเมืองร่วมเป็นคณะท างานฯ 
- ก าหนดให้งานวางผังเมืองเป็นวาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ให้ความรู้ด้านการผังเมืองแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เช่น 

TOR แผนงานการเบิกจ่าย เป็นต้น 
๒.๓ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดท า

ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางผัง
ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

- ให้ความรู้ด้านการวางผังให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ให้ความรู้ด้านการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผัง  
- การปรับปรุงผัง การจ้างที่ปรึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๒.๓.๒ การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูล 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

งานด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ีที่วางผัง 
- ขอความร่วมมือหน่วยงานให้จัดส่งเอกสาร ข้อมูล 
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 ๒.๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตกลงเรื่องเขตผัง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
- แต่งตั้งคณะท างานฯ 

๒.๔ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถ
ด าเนินได้ก่อน 

- จัดท าหนังสือจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงอธิบดี 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือเร่งรัดงาน 

- จัดท าหนังสือจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจเพื่อร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ 

- การนิเทศงาน 
- จัดประชุมกลุ่มย่อยฯ 
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

ผังเมืองร่วมเป็นคณะท างานฯ และคณะกรรมการก ากับฯ 
- แจ้งขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย และแผนปฏิบัติงานให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรับปรุงระบบการวางผัง และการบริหารจัดการ 
- ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

๒.๕ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดท า 
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมและบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

- ท าบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประชุมฯ สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ก าหนดให้งานวางผังเมืองเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวางผัง 
- ก าหนดวิธีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการวางผังโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 
- รายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องทราบ  
- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการวางผังได้

ให้รายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
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 - ก าหนดหลักเกณล์การพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความพร้อมในการวางผัง 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงาน 
โครงการพัฒนาตามผัง 

- เพ่ิมภารกิจด้านการผังเมืองให้ เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) หรือการยกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจการถ่ายโอนการวางผังให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.6.๑ หน่วยงานหลัก 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับภารกิจถ่ายโอนการวางผัง 

๒.6.2 หน่วยงานสนับสนุน (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
-  ส านักผังเมืองรวม 
-  ส านักวิเคราะห์และประเมินผล 
-  ส านักงานคณะกรรมการผังเมือง 
-  กองนิติการ 
-   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
-  ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
-  ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
-  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

2.6.3 หน่วยที่จะต้องท าการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ 
-  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
-  ส านักงบประมาณ 
-  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
-  ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ 
-  จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่วางผัง 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่วางผัง 
-  ส านักผังเมืองรวม 
-  ส านักวิเคราะห์และประเมินผล 
-  กองนิติการ 
-  ส านักงานคณะกรรมการผังเมือง 
-  ส านักวิศวกรรมการผังเมือง 
-  ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
-  กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
-  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

๓. สรุปสถานะข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้ันตอนการวางผัง  

ผังที่หมดอายุ จ านวน ๘๐ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐  
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 กลุ่มที่ ๑ ผังที่ควรจะเร่งรัด ที่ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ ๑ – ๔ จ านวน 
๓๒ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๔๐  

กลุ่มที่ ๒ ผังที่ควรจะเร่งรัด ที่ด าเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ ๕ – ๘ จ านวน 
๓๐ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 

กลุ่มที่  ๓ ผังที่ควรจะเร่งรัด ที่ด าเนินการอยู่ ในขั้นตอนที่  ๙ – ๑๘ 
จ านวน ๑๘ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๒๓ 

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองด ำเนินกำรในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

6.36 เรื่อง กำรประกำศบังคับใช้พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดท าพระราชบัญญัติการผังเมือง 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการผัง
เมือง คือ ปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผังเมืองจากเดิมคณะกรรมการ 
ผังเมือง จะมีกรรมการทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน เป็น ๒๗ ท่าน ในส่วนของการวางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร จะเพ่ิมเติมปลัดกรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการ และผังเมืองรวม 
ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ความมั่นคงทางทหาร จะมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะกรรมการ 
ทั้งนี้  ได้เคยน าเรียนให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 11/๒๕๕8 
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58 
วาระท่ี 5.2 
หน้า 207 - 208 

6.37 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ 

คณะต่าง ๆ จ านวน 1 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘)  
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก ่
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ย. 58 
วาระที่ 3 
หน้า 4 

6.38 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปรำจีนบุรี 
ตามที่คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม

จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น 
ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดดังกล่าว ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๐ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ย. 58 
วาระท่ี 5.1 
หน้า 123 
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6.39 เรื่อง ขอยกเลิกกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
นครศรีธรรมรำช พ.ศ. ๒๕๕๖  

ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป  ตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ในการประชุมคณะกรรมการ
ผังเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ประเด็น 

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ตามขั้นตอน 
เป็นล าดับ จนถึงขั้นตอนการปิดประกาศ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดมีผู้ยื่นค าร้อง จ านวน ๒๐๖ ฉบับ ๒,๓๔๗ ราย
และในระหว่างด าเนินการได้มีภาคประชาชนในนามกลุ่ม และเครือข่ายต่าง ๆ 
ยื่นหนังสือคัดค้านเป็นจ านวนมาก นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการประชุม
ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนตลอดมา ซึ่งในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณา
เห็นว่า เพ่ือเป็นการลดความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือจะได้น ามาทบทวนประเด็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และนโยบายการพัฒนา 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มติที่ประชุม รับทรำบ  

ครั้งที่ 12/๒๕๕8 
วันที่ 24 ก.ย. 58 
วาระท่ี 5.2 
หน้า 132 - 133 

6.40 เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัด 
ตำมนโยบำย “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนำทั่วไทยก้ำวไกลสู่อำเซียน”  

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดโครงการ “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง 
พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย 
และกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะต้องด าเนินการวางและจัดท า ผังเมืองรวมจังหวัด
ให้แล้วเสร็จ และสามารถประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ครบทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๘ นั้น 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานฯ 
สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัด 
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ ผังที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕ ผัง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ ๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐ จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น ๕ พ้ืนที่ 
ได้แก่ ภาคเหนือ จ านวน ๖ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๓ จังหวัด 
ภาคกลาง จ านวน ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก จ านวน ๒ จังหวัด และภาคใต้ 
จ านวน ๔ จังหวัด 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 5 
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(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๒. ได้ด าเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๓๐ จังหวัด 
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓. ได้ด าเนินการประชุมในระดับกรม (ความเห็นกรมฯ) จ านวน ๓๐ จังหวัด 
ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๘  

๔. ได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 
ส าหรับผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๓๐ จังหวัด ระหว่างวันที่  ๒๑ สิงหาคม –  
๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

๕. ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาค าร้อง 
ผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ 
๒ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ ๔ วันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

สรุปผลการพิจารณาค าร้องฯ มีจ านวนทั้ งสิ้น ๔๑๑ เรื่อง/ประเด็น 
รวม ๓,๖๔๗ ฉบับ มีผู้ร้อง จ านวน ๑๕,๓๗๙ ราย แบ่งออกเป็นค าร้องด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๑๙๗ เรื่อง (๓,๑๑๗ ฉบับ/ ๑๒,๘๑๙ ราย) ค าร้องด้านข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน ๒๐๒ เรื่อง (๔๒๔ ฉบับ/ ๒,๔๑๔ ราย) และค าร้อง
ด้านอ่ืน ๆ จ านวน ๑๒ เรื่อง (๑๐๖ ฉบับ/ ๑๔๖ ราย) โดยจังหวัดที่มีค าร้องมากที่สุด 
คือ จังหวัดระยอง (๙๒ เรื่อง) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๕๖ เรื่อง) 
และจังหวัดชลบุรี (๕๓ เรื่อง)  

ส าหรับจังหวัดที่มีค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด คือ จังหวัด
ระยอง (๔๘ เรื่อง) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (๔๑ เรื่อง) และจังหวัดกาญจนบุรี
และลพบุรี (๑๒ เรื่อง)  

ในด้านค าร้องของข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดที่มีจ านวนมากที่สุด 
คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๔๖ เรื่อง) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยอง (๔๓ เรื่อง) 
และจังหวัดชลบุรี (๑๒ เรื่อง)  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.41 เรื่อง กำรขอยกเว้นให้กิจกำรบำงประเภทที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเทศสำมำรถด ำเนิ นกำรได้  โดยใช้ มำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับช่ัวครำว) พุทธศักรำช 2557  

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความประสงค์ที่จะให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอยกเว้นให้กิจการบางประเภทที่มีความส าคัญ 
และจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถด าเนินกิจการได้ในพ้ืนที่ที่มีกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้ และพ้ืนที่ที่ก าลังจะประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
ตลอดจนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ทันต่อสภาพการณ์การพัฒนาประเทศให้สามารถด าเนินการได้โดยเร็ว ดังต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 6 - 8 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 ๑. ขอยกเว้นให้กิจการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การก าจัดมูลฝอย ในพ้ืนที่ที่มีการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมแล้วและพ้ืนที่ 
ที่ก าลังจะประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม ได้แก่ 

- โรงงานล าดับที่ ๘๘ (โรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า) 
- โรงงานล าดับที่ ๘๙ (โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือ

จ าหน่ายก๊าซ) 
- โรงงานล าดับที่ ๑๐๑ (โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม) 
- โรงงานล าดับที่ ๑๐๕ (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ

ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) 
- โรงงานล าดับที่  ๑๐๖ (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณล์ 

อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณล์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม) ทั้งนี้ ในการประกอบกิจการดังกล่าวยังคง
ต้องเป็นไปตามกฎหมายอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๒. ขอยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พ้ืนที่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่  ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ ในวันที่ มีค าสั่งนี้  รายละเอียด 
ตามร่างค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้ ปัจจุบัน 
อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.42 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง

คณะต่าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑9 กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ผัง 

๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านกฎหมายผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๑ ครั้ง ได้แกฃ่ 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.3 
หน้า 8 - 9 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 - ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓ เรื่อง (เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๑ เรื่อง เรื่องเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง) 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

 

6.43 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 3 ผัง 
๑. ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 
ครั้งที่ ๒ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่ อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มี ผู้ ยื่ นค าร้อง ตามหนั งสื อ 
จังหวัดปทุมธานีที ่ปท ๐๐๒๒/๑๖๘๒๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  

๒. ผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขต 
ผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชการบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ต้ังแต่วันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ 
นธ ๐๐๒๒/๑๐๓๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

๓. ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขต 
ผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่า
ไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๒๒.๒/๑๒๒๖๔ ลงวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.4 
หน้า 9 

6.44 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ตามที่ได้มีประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยมีผลบังคับใช้ 
ต้ังแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และมีแนวทาง 
การปฏิบัติสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการผังเมือง 
ในกรณีที่เป็นการวาง จัดท า แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมในเขตพ้ืนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ทางทหาร (ตามมาตรา 6) 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.5 
หน้า 10 - 12 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังที่/วันที่ประชุม) 

 คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นว่าการพิจารณา 
ในประเด็นข้อหารือนี้ เพ่ือเชิญปลัดประทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการผังเมือง 
ในกรณีการวางผังเมืองในเขตพ้ืนที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ พ้ืนที่ดังต่อไปนี้  

(1) เขตทหาร (ที่ตั้งค่ายทหารหรือหน่วยทหารในพ้ืนที่วางผัง) (2) เขตหวงห้ามที่ใช้
ในราชการทหาร (3) เขตความปลอดภัยทางทหาร (4) การจัดวางผังเมืองรวมในพ้ืนที่
ชายแดน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติเห็นควรให้ผู้วางผังด าเนินการตรวจสอบและสอบถาม 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทหารในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลในชั้นต้น โดยให้เสนอ
ความเห็นประกอบตั้งแต่การน าเสนอผังในขั้นตอนการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
ขึ้นมาด้วย และเห็นควรเชิญผู้แทนกระทรวงกลาโหมมาให้ความชัดเจนต่อค าจ ากัดความ
ของเขตพ้ืนที่ที่เก่ียวกับความมัน่คงทางทหารต่อคณะกรรมการผังเมืองอีกครั้ง 

2. แนวทางพิจารณาคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง 
(ตามมาตรา 6 และ 7) 

คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นว่าคณะกรรมการผังเมือง
ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ 
และบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามมาตรา 6 (3) 
ให้มีคุณสมบัต ิตามมาตรา 6/1 และตามมาตรา 6 (5) ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 6/1 
และ 6/2 ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ กรรมการ/ผู้บริหารพรรค 
ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง แต่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ 

3. แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 17 กรณีที่เป็นการวาง จัดท า แก้ไขผังเมืองรวม 
ในวันก่อนประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558 

คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ว่าการให้ค าจ ากัดความผั งเมืองรวมในกรณี ที่ เป็นการวางและจัดท าก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับให้นับตั้งแต่ผังที่ได้เริ่มด าเนินการวางและจัดท าไปแล้ว 
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ  300 ผัง ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ซึ่งจัดท าก่อนวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) ใช้บังคับ
ทั้งนี้ เห็นควรให้น าผังเมืองรวมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการ 
ผังเมืองในภาพรวมเพ่ือรับทราบต่อไป โดยแสดงสถานะของผังในแต่ละขั้นตอน
ตามล าดับและที่ประชุมได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ผังเมืองรวมที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมืองไปแล้ว ไม่ต้องย้อนกลับไปท าข้อก าหนด (ก) - (ช) 
ตามมาตรา 17 ใหม่ ส่วนกรณีผังที่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการผังเมือง เห็นควรให้แจ้ง 
ต่อคณะกรรมการผังเมืองพร้อมเหตุผลในภาพรวม ถ้าหากไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม 
(ก) - (ช) ส าหรับการด าเนินการ ตามมาตรา 9 ซึ่งแก้ไขความในมาตรา 17 (องค์ประกอบ 
ของผัง) ตามกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ เห็นควรให้เริ่มด าเนินการกับผังเมืองรวม 
ที่จัดท าในขั้นตอนที่ 1 ภายหลังจากวันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

4. แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 10 กรณีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีข้อหารือ 2 ประเด็น ดังนี้ 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 1) กรณีการประเมินผล ตามมาตรา 10 ที่มีการก าหนดให้มีการแก้ไข 
มาตรา 26 และในวรรคท้ายระบุว่า ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งควร
จะก าหนดลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างไร  

2) กรณีการขอแก้ไขตามมาตรา 11 ที่ระบุให้ เ พ่ิมมาตรา 26/1 
ก าหนดให้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในเขต 
ผังเมืองรวมได้รับทราบ ซึ่งกรณีนี้ กฎหมายไม่ได้ให้ก าหนดหลักเกณล์ก่อนต้องจัดให้มี
การชี้แจงให้ประชาชนทราบ 

5. การเสริมอ านาจให้กับประชาชน โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าในการสร้าง
การมีส่วนร่วมควรจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดไว้ในระเบียบ ทั้งนี้ ในการแก้ไขผังเมืองรวม ตามมาตรา 26/1 จะต้องจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้รับทราบ 
โดยค านึงถึงแนวทางการมีส่วนร่วมทั้ ง 5 ระดับดังกล่าว ส าหรับกรณีการแก้ไขผัง 
ตามมาตรา 26/1 ซึ่งใช้ค าว่า “ให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น”ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับ “ค าร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีกระบวนการพจิารณาเช่นเดียวกัน 

6. แนวทางปฏิบัติ  ตามมาตรา 14 กรณีการจัดท ารายงานการประเมินผล 
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
ผังเมืองรวม 

คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นและมีข้อสังเกต 
การจัดท ารายงานการประเมินผลส าหรับผังเมืองรวมที่ประกาศบังคับใช้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติใหม่นี้ใช้บังคับให้นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่ไม่เกินห้าปี
กรณีของผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
มาก่อนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผังเมืองก าหนดระยะเวลาตามความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงระยะเวลาของการประเมินผลในครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่เกิน ๕ ปี 
ทั้ งนี้  เห็นควรให้แบ่งกลุ่ม (จัดกรุ๊ป) ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บั งคับไปก่อนแล้ว 
โดยจัดตามระยะเวลาการประเมินให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบต่อไป 

7. แนวทางด าเนินการ ตามมาตรา 17 (1) เรื่องการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน 

คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นว่าเรื่องดังกล่าว 
เป็นวัตถุประสงค์ของการวางผังที่จะต้องค านึงถึงเรื่องของอารยสถาปัตย์การวางแผน
และออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับประชากรวัยสูงอายุ เด็กและผู้ พิการ 
ซึ่งการวางและจัดท าผังที่ เริ่มด าเนินการใหม่ (หลังวันที่  9 กันยายน 58) จะต้อง
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองใช้ เป็นแนวทำง 
กำรปฏิบัติให้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 



- 174 - 
 

ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

6.45 เรื่อง กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day)  
เรื่อง “ทิศทำงผังเมืองไทยในทศวรรษหน้ำ” 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะด าเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องใน 
วันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง “ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษ
หน้า” ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมดิ เอมเมอรัล ถนนรัชดาภิ เษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อความส าคัญของงานผังเมือง โดยเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแนวคิด นวัตกรรม และแนวทางการน า
ผังเม ืองไปสู ่การปฏิบัติ อีกทั้ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการวางและจัดท า ผังเมืองตลอดจนปรับปรุงระบบการวางผังเมืองให้มีความทันสมัย 
สามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 13/๒๕๕8 
วันที่ 29 ต.ค. 58 
วาระท่ี 5.1 
หน้า 39 

6.46 เรื่อง คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้
พิจารณาด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๗๙๕ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงประธานกรรมการผังเมือง แจ้งว่า คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวม
จังหวัด จ านวน ๑๔ ค าร้อง ในพ้ืนที่ ๑๓ จังหวัด ซึ่งมีประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด กระบวนการมีส่วนร่วม 
และการละเมิดสิทธิชุมชนในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนดบัญชี
ประเภทกิจการที่สามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
สิทธิชุมชนด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งจากผลการตรวจสอบเห็นว่า 
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนจึงได้จัดท าข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผังเมืองประกอบการพิจารณา ผลเป็นประการใดให้แจ้งคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน 
ทราบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาแนวทางในการตอบข้อเสนอ 
ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนแล้ว ดังนี้ 

๑. ปัญหาการใช้กลไกอ านาจก าหนดการพัฒนาพ้ืนที่และกระบวนการผังเมือง 
เช่น การก าหนดพ้ืนที่รองรับกิจการพลังงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน การก าจัดขยะโดยใช้อ านาจ
ของคณะกรรมการผังเมืองไม่มีการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน 

๑.๑ ให้ยุติการด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมและการด าเนินการถอน
ร่างกฎกระทรวงที่มาจัดท าใหม่ที่ขาดการมีส่วนร่วมและขาดการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ต่อประชาชน โดยให้มีการจัดท าข้อมูลการประเมินผลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และเหตุผลในการปรับปรุงหรือถอนร่างกฎกระทรวงนั้นและเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
ให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย และจัดให้มีการท าความเข้าใจต่อข้อมูล จัดรับฟัง 
ความคิดเห็นและจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
ก่อนการด าเนินการปรับปรุงหรือจัดท าผังเมืองใหม่ 

ครั้งที่ 14/๒๕๕8 
วันที่ 26 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.1 
หน้า 6 - 10 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 แนวทางการตอบข้อเสนอ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ด าเนินการวาง 
และจัดท าผั งเมืองรวมจั งหวัดตามขั้นตอนและกระบวนการที่ พระราชบัญญั ติ 
การผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดไว้ทุกประการ และประชาชน ได้มีส่ วนร่วม 
ในกระบวนการดังกล่าว ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงเป็นการด าเนินการโดยชอบแล้ว 
เนื่องจากเมื่อคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ถอนร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เพ่ือมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขใหม่นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการด าเนินการ
และแก้ไขครบถ้วนตามข้ันตอนที่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดไว้ 
ทุกประการแล้ว โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่นั้น มีการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน มีการประกาศเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบและยื่นค าร้อง 
ขอแก้ไขผัง ตามมาตรา ๑๙, ๒๒ , ๒๓ และ๒๔ ประกอบกับกฎกระทรวงที่ได้ก าหนด
หลักเกณล์วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาและการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ทุกประการ ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนได้ยื่นค าร้อง จ านวนทั้งสิ้น ๑๔,๙๖๖ ราย  
และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาค าร้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป 

๑.๒ การแก้ไขปัญหาช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายในระหว่างผังเมืองรวม
หมดอายุ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลา 
การบั งคับใช้ ผั งเมืองรวมให้ มากขึ้ นเป็ นเวลา ๑๐ ปี  และให้ มีการประเมินผล 
โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมทุก ๒ ปี และเริ่มด าเนินการวางผังใหม่ในปีที่ ๕ โดยมีการรับฟัง
ความเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบการประเมินและการแก้ไข 
อย่างทั่วถึง กรณียังไม่แล้วเสร็จ ให้กฎกระทรวงฉบับเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง
อีกสองครั้ง ๆ ละ ๑ ปี ซึ่งจะท าให้สามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและมีเวลา
เพียงพอในการด าเนินการวางผังฉบับใหม่ได้ทันการประกาศใช้บังคับกระทรวง 
ผังเมืองรวมฉบับใหม ่

๑.๓ ทบทวนร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี 
และกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอต่อสภานิติบัญญัติและได้รับความเห็นชอบแล้ว
มาด าเนินการปรับปรุงด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากเป็นการแก้ไข 
ที่ขาดการมีส่วนร่วมและมีสาระที่เป็นการละเมิดสิทธิการพัฒนาและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

แนวทางการตอบข้อเสนอ ทั้ ง ๒ กรณี ดั งกล่ าว ปั จจุบั นได้ มี การประกาศ 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลาใช้บังคับ 
ผังเมืองรวม แต่ใช้ระบบการประเมินผลผังเมืองรวมทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี  ทั้งนี้ 
การประเมินผลผังเมืองรวมต้องประเมินให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ คือ การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและขนส่ง การป้องกัน 
การเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงของประเทศ และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 
โดยให้ค านึงถึงการส่วนร่วมของประชาชนประกอบการประเมินด้วย 

๒. การคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม จะต้องมีการให้ข้อมูล

ล่วงหน้าแก่ประชาชนและมีการจัดกระบวนการชี้แจงท าความเข้าใจต่อข้อมูลมาตรการ 
สาระของผังเมือง ก่อนการจัดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

๒.๒ การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น การเสนอ
ความเห็น ควรมีรูปแบบ  วิธีการที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม และความสะดวกในการใช้สิทธิของประชาชนทุกกลุ่ม 

๒.๓ การก าหนดวิธีการใช้สิทธิในการยื่นค าร้องขอแก้ไขผังเมือง 
และการพิจารณาค าร้องของคณะกรรมการไม่ควรก าหนดเฉพาะการยื่นด้วยเอกสาร 
แผนที่รายละเอียด และการพิจารณาจากเอกสารและแผนที่เท่านั้น ควรมีการก าหนด
แนวทาง วิธีการ เงื่อนไข ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาค 
และให้ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิในการเข้าชี้แจงและสิทธิการอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

๒.๔ ต้องจัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมและการพิจาณา 
ค าร้อง และเหตุผลการพิจารณาประกาศให้ประชาชนทราบภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดอย่างทั่วถึง 

๒.๕ ต้องมีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยจัดท าคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชน 
ท้องถิ่น สามารถเข้าใจสาระของผังเมืองและเข้าใจการน าผังเมืองไปใช้ประโยชน์ 

๒.๖ ควรมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายองค์กรทางวิชาการ 
องค์การด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม เพ่ือพัฒนาความร่วมมือส่งเสริม
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน 
โดยมีการจัดท าแนวทางความร่วมมือแนวทางปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 

แนวทางการตอบข้อเสนอ เนื่องจากขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  ทั้งฉบับ 
ซึ่งจะต้องมีการจัดท ากฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับหลักเกณล์ในการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ซึ่งข้อเสนอในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และจะได้น าไป
พิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป นอกจากนั้นใน พระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบั บที่  ๔ ) พ .ศ. ๒๕๕๘ ได้ มี การก าหนดไว้ บางส่ วนแล้ ว  เช่ น มาตรา ๒๖ 
ในการประเมินผลผังเมืองรวมต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 
หรือในมาตรา ๒๖/๑ ในการแก้ไขผังเมืองรวมต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจง 
ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

๓. การกระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ 
๓.๑ แก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้านการก าหนด

โครงสร้างและอ านาจของคณะกรรมการฯ โดยมีคณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ  
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

 คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด และคณะกรรมการผังเมืองระดับท้องถิ่น 
เป็นกลไกในรูปแบบคณะกรรมการพหุภาคีที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มาจากการเสนอชื่อผ่านกระบวนการสรรหา 
ที่ได้รับการรับรองของแต่ละภาคี และในแต่ละกลุ่มควรมีจ านวนกรรมการที่มาจาก
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

๓.๒ พัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุนทางวิชาการจาก
ส่วนกลางไปยังหน่วยงานและกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัด 
และระดับท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ 
ให้ความเห็นวิชาการและการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณล์ ระเบียบต่าง ๆ มีอ านาจ
ตัดสินใจผังเมืองในระดับนโยบายและกระจายอ านาจการตัดสินใจให้คณะกรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวัดมีอ านาจตัดสินใจ ผังเมืองจังหวัด ผังเมืองกลุ่มอ าเภอ และพ้ืนที่
เฉพาะ และคณะกรรมการผังเมืองท้องถิ่น มีอ านาจตัดสินใจผังเมืองในระดับท้องถิ่น 
โดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๓ การท าหน้าที่ของคณะกรรมการผังเมืองทุกชุดต้องเปิดเผยข้อมูล 
เหตุผลการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการแสดงความรับผิดชอบในการตัดสิน
นโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

แนวทางการตอบข้อเสนอ เป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองก าลังด าเนินการอยู่โดยหลายประเด็น
มีความเห็นสอดคล้องตรงกัน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้รับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ...  ต่อไป 
ตามความเหมาะสม 

๔. การมีส่วนร่วมในการก าหนดทางเลือก นโยบาย เพ่ือคุ้มครองสิทธิ 
การพัฒนาควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการจัดท าผังเมือง
โดยเป็นผังในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีการจัดท าแผนนโยบายของรัฐ 
ในหลายด้าน เช่น พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือพ้ืนที่ เฉพาะที่จะมีการพัฒนา 
ซึ่งจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดแย้งกัน จึงต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (SEA - Strategic Environmental Assessment) เช่น พ้ืนที่
แผนพัฒนาภาคใต้  ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน  ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้งกับการใช้พ้ืนที่เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 
การท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือให้ เกิดทางเลือกการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนา 
ที่เหมาะสมอันเป็นการร่วมก าหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการและเป็นแนวทาง 
การวางผังในระดับชุมชนอีกด้วย 

แนวทางการตอบข้อเสนอ เป็นข้อเสนอในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวาง 
ผังเมืองในระดับนโยบายผังในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังในพ้ืนที่เฉพาะอันเป็นประเด็น
ที่เป็นประโยชน์ในการวางผังเมืองระดับต่าง ๆ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้รับ
ข้อเสนอไว้เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 ๕. การก าหนดมาตรการผังเมืองในการใช้ที่ดินและอาคารเพ่ือป้องกันกิจกรรม 
ที่จะก่อผลกระทบต่อชุมชน 

๕.๑ น ามาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาด าเนินการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ คณะกรรมการผังเมืองใช้อ านาจ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยออกระเบียบเพ่ือก าหนดหลักเกณล์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อนโยบาย
ของผังเมืองรวมในสาระส าคัญ ตลอดจนมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าวให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม  

๕.๓ กรมโยธาธิการและผังเมืองควรประสานงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจ ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๕.๔ ส่งเสริมการจัดท าผั งต าบล ผังชีวิต เชื่อมโยงมาสู่ผั งชุมชน 
ที่เป็นการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นและการน า 
ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าธรรมนูญชุมชน 

แนวทางการตอบข้อเสนอ เป็นข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ได้มีการด าเนินการอยู่แล้วบางประการ เช่น การใช้อ านาจ มาตรา ๑๕ (๓) 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีการควบคุมการค้าปลีก และค้าส่ง 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยในพ้ืนที่ ๗๒ จังหวัด 
หรือกรณีผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกระบี่ 
การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นต้น ส าหรับข้อเสนอประเด็นอ่ืนนั้น 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรับไว้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม   

๖. การใช้ดุลยพินิจและกฎหมายอ่ืน การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่  เนื่องด้วยกิจกรรมบางประเภทที่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร และ
ประทานบัตรยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดท าข้อก าหนดควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น เหมืองแร่ การส ารวจ
ปิโตรเลียมที่ไม่มีมาตรการในข้อก าหนดผังเมือง ท าให้การควบคุมการใช้ที่ดิน 
ไม่ครอบคลุมและไม่มีสาระที่จะน าไปพิจารณาในการก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลกระทบ และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงควร
ปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กร  
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีการขอสัมปทานดังกล่าว 
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 แนวทางการตอบข้อเสนอ ข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกข้อก าหนด
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการบางประเภทที่อยู่ในขอบเขตการวาง
ผังเมืองรวม กรมฯ จะรับข้อเสนอ ไว้ประกอบการพิจารณาด าเนินการในการวาง 
ผังเมืองตามความเหมาะสมต่อไป   

มติที่ประชุม รับทรำบ และเห็นด้วยกับแนวทำงกำรตอบข้อเสนอคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนสิทธิชุมชน กรณีเพื่อคุ้มครองสิทธิประชำชน ในกำรแก้ไข 
ผังเมืองรวมจังหวัด ตำมที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเสนอ 
โดยมอบให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นผู้แจ้งให้คณะอนุกรรมกำร
ด้ำนสิทธิชุมชนได้รับทรำบต่อไป 

 

6.47 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคด้ำนผังเมืองที่มีต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม   
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการพิจารณา 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้มติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

๑. ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการยกเลิกบัญชีก าหนดประเภทจ าพวกโรงงาน
ท้ายกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และให้จัดท าข้อก าหนดที่มีลักษณะ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของประเทศที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณ์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่จ าเป็นต้องมี 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที ่

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยน าผลการศึกษาโครงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีศักยภาพ 
เพ่ือรองรับการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผลการศึกษาแล้ว และที่จะมีผล
การศึกษาต่อไป ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชน 

๓. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าหลักเกณล์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับแนวกันชน 
(Buffer) และแนวป้องกัน (Protection Strip) ที่เหมาะสมกับโรงงานประเภทต่าง ๆ
ทั้งนี้ ให้ก าหนดในพ้ืนที่อุตสาหกรรมและสามารถประกอบกิจการที่ไม่เกิดมลพิษได้
และน าหลักเกณล์ดังกล่าวไปใช้ในการวางและจัดท าผังเมือง 

๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและจัดท าผังเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดพ้ืนที่พิเศษ 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็นชอบ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอทั้ ง ๔ ข้อ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ครั้งที่ 14/๒๕๕8 
วันที่ 26 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.2 
หน้า 10 
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 ส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

มติที่ประชุม รับทรำบ   

 

6.48 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัดที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีค ำร้อง จ ำนวน 2 ผัง 
ด้วยขณะนี้ได้มีผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน ๒ ผัง ได้น าไปปิดประกาศ ๙๐ วัน 

แล้วไม่มีค าร้อง ดังนี้ 
๑. ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวม

ดังกล่าว ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 
ตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ 
24 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ยื่นค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๒๒/15552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๒. ผังเมืองรวมจังหวัดตราด กรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าร่างผังเมืองรวม
ดังกล่าวไป ปิดประกาศ ๙๐ วัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 
ตรวจดูและยื่นค าร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ 
2๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 2๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค าร้อง ตามหนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๒๒.๔/15๘๔๗ ลงวันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 14/๒๕๕8 
วันที่ 26 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.3 
หน้า 11 

6.49 เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ 

ผังเมืองคณะต่าง ๆ  จ านวน 3 คณะ ดังนี้  (ข้อมูลตั้ งแต่วันที่  ๒๐ ตุลาคม –  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม 
จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 

- ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง มีการประชุม 

จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ผัง 
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒ เรื่อง 

๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ มีการประชุม จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ผัง 

มติที่ประชุม รับทรำบ 

ครั้งที่ 14/๒๕๕8 
วันที่ 26 ต.ค. 58 
วาระท่ี 3.4 
หน้า 11 
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ล าดับที ่ เรื่อง/มติ อ้างอิง 
(คร้ังท่ี/วันที่ประชุม) 

6.50 เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง 
กรรมการผังเมือง กล่าวว่า ตามที่ได้ก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทต่าง ๆ อยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยน าเสนอผังเมืองโดยใช้ภาพ 
เป็นลักษณะชาร์ท หรือกราฟฟิก แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละเมือง 
ว่าสามารถด าเนินการอะไรได้บ้าง เช่น ประเภทอาคาร ขนาด ความสูง เป็นต้น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในเรื่องผังเมืองจากการน าเสนอมากยิ่ งขึ้ น 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีความเข้าใจข้อก าหนดที่มีความเข้าใจยาก 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับข้อเสนอ 
เพื่อพิจารณาต่อไป 
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