สรุปมติสำคัญของคณะกรรมกำรผังเมือง
เล่มที่ 18
(เดือนมกรำคม – เดือนพฤศจิกำยน 2558)

คำนำ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับ ทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ว ยงาน ของรัฐ
ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ” มาตรา 59 บัญ ญัติว่า “รัฐ ต้อ งเปิด เผยข้อ มูล หรือ ข่า วสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มิ ใ ช่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เป็ น ความลั บ
ของทางราชการตามที่ กฎหมายบั ญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่ าวได้
โดยสะดวก” และตามพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (7) ก็ได้บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยคณะรัฐมนตรีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับคณะกรรมการผังเมือง
เป็นคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามกฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายการผั งเมืองแห่ งชาติ จึงได้รวบรวมมติส าคัญของคณะกรรมการผั งเมืองขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็นคู่มือให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมต่อไป
สาหรับเอกสารสรุปมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมืองฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเป็นเล่มที่ 18
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – เดือนพฤศจิกายน 2558
โดยเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องจากเอกสารสรุปมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 1 – 17 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายการผั ง เมื อ งแห่ ง ชาติ
จึงดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการผังเมือง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กันยำยน 2563
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2.3 ผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2556
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128
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘

-46. เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
6.2 รายงานผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง
6.3 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘)
6.4 การรวมผังเมืองรวมชุมชนคลองใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก จังหวัดตราด
6.5 รายงานผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง)
ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง
6.6 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
6.7 การจัดทาหนังสือ “สรุปมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ ๑๒”
6.8 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
6.9 การขอยกเลิกข้อกาหนดการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดในท้องที่
ที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
6.10 การจัดสัมมนาคณะกรรมการผังเมือง
6.11 รายงานผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีคาร้อง
6.12 รายงานผลการตรวจสอบกรณีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ของผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์
6.13 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘)
6.14 รายงานผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 4 ผัง
- ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
- ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม
- ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
- ผังเมืองรวมเมืองโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
6.15 หลักเกณฑ์การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘
6.16 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
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6. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
6.17 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 4 ฉบับ
144
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘
6.18 รายงานผลการดาเนินการในรอบ ๑ ปี ของคณะกรรมการผังเมือง
145
6.19 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
145
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
6.20 รายงานสถานภาพการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม
146
6.21 รายงานการเตรียมการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
147
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภท ค้าปลีก ค้าส่ง
6.22 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 3 ฉบับ
148
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558
6.23 รายงานผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน
149
แล้วไม่มีคาร้อง
6.24 แผนปฏิบัติงานในขั้นตอนการพิจารณาคาร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัดตามนโยบาย
149
“๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
6.25 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่.. พ.ศ. ....
149
6.26 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 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
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานารายณ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

-66. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสกลบาตร จังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๘
6.27 รายงานผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ฉบับ
- ผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์
- ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕
6.28 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม ๒๕๕๘)
6.29 การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จานวน 19 ฉบับ
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกา จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จังหวัดลาพูน 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
แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- ผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา
- ผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา
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6. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
6.31 รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
6.32 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
6.33 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
6.34 รายงานผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วันแล้วไม่มีคาร้อง จานวน 5 ผัง
- ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม
- ผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ
- ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม
- ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ
- ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย
6.35 แนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดทาผังเมืองรวมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.36 การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
6.37 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘)
6.38 รายงานการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี
6.39 ขอยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖
6.40 รายงานผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนการพิจารณาคาร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัด
ตามนโยบาย “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”
6.41 การขอยกเว้นให้กิจการบางประเภทที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
สามารถดาเนินการได้ โดยใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
6.42 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑9 กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)
6.43 รายงานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 3 ผัง
- ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- ผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส
- ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
6.44 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
6.45 การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day)
เรื่อง “ทิศทางผังเมืองไทยในทศวรรษหน้า”

158
158
161
161

162
167
167
167
168
168
169

170
171

171
174

-8หน้า
6. เรื่องอื่น ๆ (ต่อ)
6.46 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอให้พิจารณาดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด
6.47 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
6.48 รายงานผังเมืองรวมจังหวัดที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน 2 ผัง
- ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา
- ผังเมืองรวมจังหวัดตราด
6.49 รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
6.50 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง

174
179
180
180
181

กำรขออนุมัติให้ท้องถิ่นดำเนินกำรวำงและจัดทำ
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตำมมำตรำ 18

1. เรื่อง การขออนุมัติดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 18
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

1.1

เรื่อง การขออนุมัติดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยเทศบาลตาบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะดาเนินการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลตาบลท่ายางแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖โดยได้บรรจุโครงการ
ผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ไว้ในแผนพัฒนาสามปี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐
ใช้ งบประมาณของเทศบาลต าบลท่ ายางเป็ น จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ ง นี้
ได้ดาเนินการตามขั้นตอน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแนวทาง
ของคณะกรรมการผังเมืองแล้วโดยได้นาเสนอให้ที่ประชุมสภาแห่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ่านความเห็นชอบของกรมโยธาธิการ
และผั งเมือง เมื่ อวัน ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ และเสนอให้ คณะอนุ กรรมการ
ผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
ซึ่งตามมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติ การผั งเมือง กาหนดว่า เมื่อเห็ นสมควรวาง
และจั ดท าผั งเมื องรวม ณ ท้ องถิ่ นใด กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจะวางและจั ดท า
ผังเมืองรวมของท้องที่นั้นขึ้น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจะวางและจัดทา
ผังเมืองรวมในท้องที่ ของตนขึ้นก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดทาเอง
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองก่อน
มติที่ประชุม

1.2

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 10

เห็นชอบให้ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง
อาเภอท่ายาง จั งหวัดเพชรบุรี ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

เรื่อง การขออนุมัติดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
๙ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบลนาทับ เทศบาลตาบลบ้านนา เทศบาลตาบลจะนะ
องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตาบลสะกอม องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่ าชิง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปียะ องค์การบริหารส่ วนตาบลจะโหนง
และองค์การบริหารส่วนตาบลนาหว้าจะดาเนินการโครงการวางและจัดทาผังเมืองรวม
เมืองจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
พัฒนาอาเภอจะนะ จั งหวัดสงขลาให้ เหมาะสมและยั่งยืน โดยให้ องค์การบริหารส่ วน
จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองจะนะ
และรับผิดชอบเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เป็นจานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีพื้น ที่ว างผั งประมาณ ๓๕๐ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ ระยะแนวขนานกับ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ๓๐๐ เมตร
จั งหวั ดสงขลา โดยส านั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดสงขลาจึ งได้
ดาเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อขอความเห็ นชอบในการขออนุมัติดาเนินการวางและจัดทา
ผั งเมืองรวมเมืองจะนะ จั งหวัดสงขลา ตามขั้นตอนของพระราชบัญญั ติ การผังเมื อง
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้กาหนดให้ท้องถิ่นที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมเอง จะต้องได้รับ

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 14 - 15

-2ลาดับที่

เรื่อง/มติ
การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการผั ง เมื อ งในการวางผั ง เสี ย ก่ อ นโดยได้ เสนอให้
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง ให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
และคณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณ ากฎหมายด้ า นผั ง เมื อ ง เมื่ อ วั น ที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น ในเขตผั งเมื องรวมในฐานะเจ้ าพนั กงานการผั ง
ร่วมกันดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองจะนะ จังหวัด
สงขลา ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
โดยให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด สงขลาเป็ นหน่ วยงานหลั ก
ในการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองจะนะ ตามที่เสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรพิจำรณำกำรขอแก้ไขข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม

2. เรื่อง การพิจารณาการขอแก้ไขข้อกาหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม
ลำดับที่

เรื่อง/มติ

2.1

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยนำเสนอคณะกรรมกำรผังเมืองในกำรขอแก้ไข
กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม จ ำนวน ๒ ประเด็ น
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ธั น วำคม ๒๕๕๗ แล้ ว แต่ เนื่ อ งจำกมี บ ำงประเด็ น ที่ ข อแก้ ไขใหม่
และยั งไม่ ได้ เสนอคณะกรรมกำรผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำ โดยประเด็ น เพิ่ ม เติ ม ใหม่
ดังกล่ำว ได้เสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๗
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองพิจำรณำ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมกำร
ผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ แล้ว รำยละเอียดดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑ ประเด็น ขอแก้ไขเพิ่ มเติม ข้อก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
โดยขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรมและกำรจัดสรร
ที่ ดิ นเพื่ อประกอบพำณิ ชยกรรมในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
เพื่อให้ดำเนินกำรจัดสรรที่ดิน เพื่อประกอบอุตสำหกรรม และจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พำณิชยกรรมได้ในบริเวณหมำยเลข ๒.๔
โดยแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อกำหนดเดิม
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม”
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม ทั้งนี้ยกเว้นบริเวณหมำยเลข ๒.๔
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม ทั้งนี้ยกเว้นบริเวณหมำยเลข ๒.๔
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ สำมำรถพั ฒนำที่ดินส ำหรับรองรับกำรพั ฒนำ
อุตสำหกรรมและด้ำนพำณิชยกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในอนำคตอย่ำงเป็นระบบ
และมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสม
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดเชี ยงใหม่ กรมโยธำธิ กำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่ อพิจำรณำด้ ำนผั งเมือง มีควำมเห็ น สอดคล้ องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ แก้ ไขข้ อห้ ำมเกี่ ย วกั บ กำรจั ดสรรที่ ดิ น เพื่ อประกอบอุ ตสำหกรรม
และกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เพื่อให้ ดำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบประกอบอุตสำหกรรม และกำรจัดสรร
ที่ดิน เพื่ อประกอบพำณิ ช ยกรรม ในที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เพื่ อให้
ดำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม และจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
ได้ในบริเวณหมำยเลข ๒.๔ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมหรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล
เท่ำนั้น
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. จังหวัดเชียงใหม่และหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ำ ในอนำคตนิคม
อุต สำหกรรมหรือ สวนอุต สำหกรรมฮำลำลจะเป็นประโยชน์ต่อไป จึงเห็ นสมควร
ที่จะสนับสนุนในโครงกำรนี้เพื่อรองรับเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันที่ 19 ม.ค. ๕8
วำระที่ ๓.1.1
หน้ำ 5 – 7

-4ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันทีป่ ระชุม)

2. ในอนำคตเมื่อเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะทำให้มีนักท่องเที่ยว
โดยเฉพำะชำวมุสลิม ซึ่งมีมำกกว่ำร้อยละ ๖๐ ของประชำกรในภูมิภ ำคอำเซียน
จะเข้ ำมำท่ องเที่ ย วในทุ กจั งหวั ดของประเทศไทยจึ งควรจะต้ องเตรี ยมรองรั บ ไว้
จึงเห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม และจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบพำณิชยกรรมได้ในบริเวณหมำยเลข ๒.๔ ในเขตพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม
หรือสวนอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล
มติที่ประชุม

2.2

เห็ น ชอบให้ แก้ ไขข้ อก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ ประกอบอุ ต สาหกรรม และจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบ
พาณิ ช ยกรรมได้ ในบริ เวณหมายเลข ๒.๔ ในเขตพื้ นที่ นิ คม
อุ ต สาหกรรมหรื อ สวนอุ ตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามมติ
คณ ะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อพิ จารณ าด้ า น ผั ง เมื อ ง
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง และคณะที่ ปรึ กษาผั ง เมื อ งรวม
จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๕๖
ผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยกประกำศใช้บังคั บ เมื่อวันที่ ๒๔ สิ งหำคม ๒๕๕๕
ครอบคลุมพื้ น ที่ทั้ งจั งหวัดนครนำยก มีพื้น ที่ประมำณ ๒,๑๒๒ ตำรำงกิโลเมตร
แบ่ งเขตกำรปกครองออกเป็ น ๔ อำเภอ คือ อ ำเภอเมืองนครนำยก อำเภอปำกพลี
อำเภอบ้ ำนนำ และอำเภอองครักษ์ มีหมู่บ้ำน ๔๐๘ หมู่บ้ำน กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย เทศบำลเมืองนครนำยก เทศบำลตำบลท่ำช้ำง อำเภอเมืองนครนำยก
เทศบำลตำบลเกำะหวำย อำเภอปำกพลี เทศบำลตำบลบ้ำนนำ และเทศบำลตำบล
พิกุลออก อำเภอบ้ำนนำ และเทศบำลตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นอกจำกนี้ยังมี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ๓๙ แห่ง
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก
ปรำกฏว่ ำ สภำพกำรณ์ ข องจั งหวั ด นครนำยกปั จ จุ บั น มี ค วำมเปลี่ ย นแปลงไป
ทำให้กำรใช้ บั งคับ ผังเมืองรวมจั งหวัด ไม่ส อดคล้ องกับแนวทำงกำรพัฒ นำพื้นที่
จั ง หวั ด นครนำยก นั่ น คื อ บั ญ ชี ท้ ำ ยกฎกระทรวงไม่ ค รอบคลุ ม อุ ต สำหกรรม
ที่จะดำเนินกำรเพื่อกำรพัฒ นำในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดในปัจจุบัน ดังนั้น
เพื่ อเป็ น กำรบรรเทำปั ญ หำดังกล่ ำว จังหวัดนครนำยกจึงได้ดำเนินกำรปรับปรุง
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด นครนำยก พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก
มีควำมเหมำะสมต่อแผนกำรพัฒนำของจังหวัด
ประเด็ นที่ ๑ ขอยกเลิ กบั ญชี ท้ ำยกฎกระทรวงฯ โดยก ำหนดเป็ นข้ อห้ ำม
ในข้ อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จ ำนวน ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันที่ 19 ม.ค. ๕8
วำระที่ ๓.1.2
หน้ำ 7 – 16

-5ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรม ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล
และกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- พื้นที่ของจังหวัดนครนำยกมีค่อนข้ำงจำกัด คุณภำพดินส่วนใหญ่ไม่เหมำะสม
แก่กำรทำกำรเกษตร ทำงจังหวัดนครนำยกควรกำหนดให้บริเวณที่มีลักษณะดินเปรี้ยว
เป็ นพื้ นที่ อุตสำหกรรม ส่ วนบริ เวณพื้ นที่ ชนบทและเกษตรกรรมที่ จังหวัดมี โครงกำร
จะทำเป็นเมืองบริวำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งขณะนี้ได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำให้ดำเนินกำร
ศึกษำวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของพื้นที่ไว้แล้วนั้น กำรปรับปรุงผังครั้งนี้จึงควรนำข้อมูล
ดังกล่ำวมำปรับปรุงผังให้สอดคล้องด้วย
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ ยกเลิกบั ญ ชี ท้า ยกฎกระทรวงฯ โดยกาหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท
คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ ดิน ประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและ
เกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ตามมติ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก
ประเด็นที่ ๒ ขอปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีประเด็นย่อย
๕ ประเด็น ดังนี้
๒.๑) ขอปรั บ ปรุ งแก้ ไขข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กิ จ กำรโรงงำนอุ ต สำหกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๓ ประเภท ที่ดินประเภท
ชุม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรม ตำมนโยบำยและยุ ทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล
และกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ ำมให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ โดยขอแก้ไขให้ดำเนินกิจกำรโรงงำนได้จำนวน
๗๑ ประเภท หรือชนิดโรงงำน ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องมำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๗ (๑)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

-6ลำดับที่

เรื่อง/มติ
(๔)โรงงำนล ำดั บ ที่ ๕๐ (๔) (เฉพำะกำรประกอบกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จำกปิโตรเลียม) และโรงงำนลำดับที่ ๙๒
(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนลำดับที่ 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) โรงงำนประเภทอื่น นอกจำก (๑) (๒) ที่ ไม่ มี ระบบวิ ธีควบคุ ม
กำรปล่ อยของเสี ย มลพิ ษ หรือ สิ่ งใดที่ มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม ตำมกฎหมำย
ว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน และห้ ำมกำรประกอบกิ จกำรโรงงำนอุ ตสำหกรรม อี ก จ ำนวน ๓๖
ประเภทหรือชนิดโรงงำน ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ 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)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็ น ข้อกำหนดใหม่ โดยขอแก้ไขให้ ดำเนินกิจกำรโรงงำนได้ จำนวน
๗๘ ประเภทหรือชนิดโรงงำน ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องมำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัย ในกำรดำเนิ นงำน (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) เว้นแต่ โรงงำนลำดับที่
๗ (๑) (๔) โรงงำนลำดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงำนลำดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงำนลำดับที่ ๕๐ (๔)
(เฉพำะกำรประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์ จำกปิโตรเลียม) โรงงำนลำดับ ๘๙
โรงงำนลำดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงำนลำดับที่ ๙๒
(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนลำดับที่ 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
พลั งงำนไฟฟ้ ำจำกพลั งงำนควำมร้ อ นประเภทถ่ ำนหิ น หรื อ ลิ ก ไนต์ นิ ว เคลี ย ร์
ก๊ำซธรรมชำติ), ๙๙, ๑๐๑ (เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๒.๑), ๑๐๔, ๑๐๕ (เฉพำะบริเวณ
หมำยเลข ๒.๑), ๑๐๖ และ ๑๐๗
(๓) โรงงำนประเภทอื่นนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีควบคุมกำรปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
และห้ำมประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม อีกจำนวน ๒๙ ประเภทหรือชนิดโรงงำน
ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๓ (๑), ๙ (๒), ๑๑, ๒๑, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๘, ๔๔, ๔๕ (๑),
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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 ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดิน ประเภทนี้ ห้ ำมให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ อกิจกำรตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ โดยขอแก้ไขให้ดำเนินกิจกำรโรงงำนได้จำนวน ๗๗
ประเภทหรือชนิดโรงงำน ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ ำ มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรตำมที่ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องมำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนิ น งำน (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) เว้นแต่โรงงำนลำดับที่
๗ (๑) (๔) โรงงำนลำดับที่ ๔๒ (๑) (๒) โรงงำนลำดับที่ ๔๓ (๑) (๒) โรงงำนลำดับที่
๕๐ (๔) (เฉพำะกำรประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม) โรงงำนลำดับ
๘๙ โรงงำนลำดับที่ ๙๑ (๒) และโรงงำนลำดับที่ ๙๒
(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนลำดับที่ 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
(เฉพำะโรงงำนกำรผลิ ต พลั งงำนไฟฟ้ ำ จำกพลั ง งำนควำมร้ อ นประเภทถ่ ำ นหิ น
หรือลิ กไนต์ นิ วเคลี ย ร์ ก๊ำซธรรมชำติ) , ๙๙, ๑๐๑ (เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๓.๑
และ ๓.๒), ๑๐๔, ๑๐๕ (เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๓.๑ และ ๓.๒), ๑๐๖ และ ๑๐๗
(๓) โรงงานประเภทอื่ น นอกจาก (๑) (๒) ที่ ไม่ มี ร ะบบวิ ธี ค วบคุ ม
การปล่ อยของเสี ย มลพิ ษ หรื อสิ่ งใดที่ มี ผ ลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน และห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอีกจานวน ๓๐ ประเภท
หรือชนิดโรงงาน ดังนี้ โรงงานลาดับที่ 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 เห็นชอบให้ แก้ไขข้อกำหนด
เกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน โดยกำหนดเป็นข้อห้ำม
ในข้ อก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
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กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ ำ นผั ง เมื อ ง เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กิ จ กำรโรงงำนอุ ต สำหกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนโดยกำหนดเป็น ข้อห้ ำมในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู) และที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
แต่ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เนื่องจำก
เป็ น พื้ น ที่ ช ลประทำน และเป็ น แนว น้ ำหลำก (Flood Way) อี ก ทั้ ง ได้ เห็ น ชอบ
ให้ ส ำมำรถดำเนิ น กำรได้ ในที่ดิน ๒ ประเภท แล้ ว ได้แก่ ประเภทชุม ชน (สี ช มพู )
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนั้น จึงควรสงวนรักษำพื้นที่
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไว้
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ปรับ ปรุงแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับ กิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ตามที่ เสนอ ยกเว้ น การใช้ ป ระโยชน์
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) อนุญาตให้เฉพาะกิจการ
โรงงานที่ อนุ ญ าตให้ สามารถด าเนิ น การได้ ในกฎกระทรวงฯ
ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้กองนิติการตรวจสอบในการเขียนข้อกาหนด
ให้ถูกต้องตามมติที่ประชุมก่อนดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

๒.๒) ขอเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยเป็นกิจกรรมหลักในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำผลกระทบต่อกำรขออนุญำต
ปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัยของประชำชนซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตของมนุษย์
๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
กำรท่องเที่ยว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร สำหรับ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละแปดสิบของที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
กำรอยู่ อ ำศั ย กำรท่ องเที่ ย ว สถำบั น กำรศึ กษำ สถำบั น ศำสนำ สถำบั น รำชกำร
กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ป กำร ส ำหรั บกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จกำรอื่ น
ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
๒.๒.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
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ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม “ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร
กำรสำธำรณู ปโภค และสำธำรณูปกำร และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญำต”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมหรื อเกี่ ยวข้ องกั บเกษตรกรรม
กำรอยู่ อำศั ย สถำบั นกำรศึ กษำ สถำบั นศำสนำ สถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณู ปโภค
และสำธำรณูปกำร และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม สำหรับกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดนครนำยก กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมกำรผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำ นผั ง เมื อ ง เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม
ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรอยู่ อ ำศั ย เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยเป็นกิจกรรม
หลักในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สีข าวมี กรอบและ
เส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ตามที่ เสนอ ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก
๒.๓ ขอยกเลิกข้อกำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสำธำรณะ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๖ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขำวมีกรอบมีเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตำลอ่อน)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญ ญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุ ก รรมกำรผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำ นผั ง เมื อ ง เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก
ข้อกำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสำธำรณะ ให้ควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง ๖ ประเภท แต่ให้คงข้อควำม
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำนครนำยกตำมแนวขนำนริมฝั่งแม่น้ำตำมสภำพ
ธรรมชำติของแม่น้ำนครนำยก ระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ห้ำมใช้ประโยชน์เพื่อดำเนิน
กิจ กำรใด ๆ อันเป็ นกำรกีดขวำงทำงน้ ำ เว้น แต่มีช่องระบำยน้ำ” ในที่ดิน ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 10 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดที่ว่างริมแม่น้า ลาคลอง แหล่ง น้า
สาธารณะ โดยให้ ควบคุ มตามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง ๖ ประเภท ยกเว้น
ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบ
มีเส้นทแยงสีเขียว) ให้คงข้อความ “การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่ง
แม่ น้ านครนายกตามแนวขนานริ มฝั่ งแม่ น้าตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้านครนายก ระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ห้ามใช้ประโยชน์
เพื่ อด าเนิ น กิ จ การใด ๆ อั น เป็ น การกี ดขวางทางน้ า เว้ น แต่
มีช่องระบายน้า” ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะที่ ปรึกษา
ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก

๒.๔ ขอยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมสูงอำคำรในที่ดินประเภท
ชุ มชน (สี ชมพู ) และกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทุ ก ประเภทที่ อ ยู่ ด้ ำ นใต้ ข องทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๓๓ ทั้งหมด
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในพื้นที่ชุมชนซึ่งประกอบด้วยย่ำนกำรค้ำ
ใจกลำงเมือง และพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวของเมือง จำเป็นต้องรองรับ กำรเพิ่มขึ้น
ของอำคำรประเภทต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรชุมชนที่มีควำมหลำกหลำย
กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ทุ กประเภทบริเวณด้ำนใต้ของทำงหลวงแผ่ นดิ น
หมำยเลข ๓๓ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถรองรั บ กำรพั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด ในอนำคต
เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนสำยหลักของจังหวัดและได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตัวเมือง
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เห็นชอบให้ยกเลิกกำรควบคุมควำมสูงของอำคำรในที่ดินประเภทชุมชนและกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทที่อยู่ด้ำนใต้ของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓ ตำมที่เสนอ
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เห็ นชอบให้ยกเลิ ก
กำรควบคุมควำมสู งของอำคำรในที่ดินประเภทชุมชน (สีช มพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกกำรควบคุมควำมสูงของอำคำร
ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
บริเวณด้ำนใต้ของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกการควบคุมความสูงของอาคาร ดังต่อไปนี้
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๒.๑ ให้คงข้อกาหนดเรื่องความสูงไว้ตามเดิม

๒.๕ ขอเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมควำมสูงอำคำรในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 11 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขำว) ยกเว้นกำรควบคุมควำมสูงของอำคำรสำหรับกิจกำรบำงประเภท ซึ่งเป็นกิจกำร
ที่จำเป็นต่อกำรบริกำรชุมชน
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกในทุ กบริ เวณมี พื้ นที่ ต่ อเนื่ องกั บอุ ทยำน
แห่ งชำติ เขำใหญ่ ซึ่ งเป็ น แหล่ งมรดกโลกทำงธรรมชำติ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งรั ก ษำ
สภำพธรรมชำติและทัศนียภำพที่สวยงำมไว้แต่ขณะเดียวกัน พื้นที่ดังกล่ำวมีกำรขยำยตัว
ของชุมชนสูง จำเป็นที่ต้องมีบริกำรต่ำง ๆ เช่น เสำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ซึ่งอำคำรเหล่ำนี้
มี ข นำดควำมสู งมำกกว่ำ ๑๒ เมตร ขึ้ น ไป โดยมี บ ริ เวณที่ ข อเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก ำหนด
เกี่ยวกับควำมสูงอำคำร ดังนี้
๒.๕.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เพิ่มเติมข้อกำหนด ดังนี้
“บริเวณหมำยเลข ๒.๑ ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำร
ที่ มี ควำมสู งของอำคำรไม่ เกิ น ๑๕ เมตร แต่ ไม่ หมำยควำมรวมถึ งโครงสร้ ำงส ำหรั บ
ใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ ำ
ปล่องเมรุ ปล่ องโรงสีข้ำว ปล่ องโรงงำนอุตสำหกรรม ไซโลเก็บผลิ ตผลทำงกำรเกษตร
กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำร
ทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
๒.๕.๒ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมี กรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
เพิ่มเติมข้อกำหนด ดังนี้
“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน
๑๒ เมตร แต่ไม่ห มำยควำมรวมถึง โครงสร้ำงส ำหรับใช้ ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้ำว
ปล่องโรงงำนอุตสำหกรรม ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร
ให้วัดจำกระดับ พื้น ดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่ว หรือปั้นหยำ
ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
๒.๕.๓ ที่ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อนัน ทนำกำรและกำรรักษำคุณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
เพิ่มเติมข้อกำหนด ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร และกำรอยู่อำศัยในอำคำรซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดินและมีควำมสูง
อำคำรไม่ เกิ น ๖ เมตร เท่ ำ นั้ น แต่ ไ ม่ ห มำยควำมรวมถึ ง โครงสร้ ำ งส ำหรั บ ใช้
ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด หอถังส่งน้ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ
ให้วัดจำกระดับ พื้น ดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่ว หรือปั้นหยำ
ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
๒.๕.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว)
เพิ่มเติมข้อกำหนด ดังนี้

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภท
บ้ ำนเดี่ ยวซึ่ งมิ ใช่ กำรจั ดสรรที่ ดิ น โดยมี ขนำดพื้ นที่ อำคำรไม่ เกิ น ๒๐๐ ตำรำงเมตร
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง โครงสร้ำงสำหรับ
ใช้ ในกำรรั บ ส่ งวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หรื อ สั ญ ญำณสื่ อ สำรทุ ก ชนิ ด หอถั งส่ งน้ ำประปำ
เสำส่งไฟฟ้ำ กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ
สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดนครนำยก และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ควำมสู ง อำคำร ในที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) ที่ ดิน ประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั น ทนำกำรและกำรรักษำคุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว)
ตำมที่เสนอ
คณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่ อพิจำรณำด้ำนผั งเมือง เห็ นชอบให้ เพิ่มเติม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมสูงอำคำร ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมีกรอบและเส้ นทแยงสีเขียว)
และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
แต่ไม่เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมสูงอำคำรในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) อีกทั้งควรให้จำกัดควำมสูงของอำคำรไว้ด้วย
มติที่ประชุม

2.3

เห็น ชอบให้เพิ่ มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
อาคาร โดยไม่ให้หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่ง
วิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังส่งน้าประปา
เสาส่งไฟฟ้า ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดิ น ประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ตามที่เสนอ
ยกเว้ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ นมี เส้ น ทแยง
สีขาว) ให้คงข้อกาหนดไว้ตามเดิม ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2556
ผังเมืองรวมจังหวัดลำปำงประกำศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดลำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๓๐
ตอนที่ ๘๐ ก มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ๕ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๒ กั น ยำยน ๒๕๕๖ ถึ ง วั น ที่
๑๑ กั น ยำยน ๒๕๖๑ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมำณ ๑๓,๕๔๐.๙๔ ตำรำงกิ โ ลเมตร
หรือ ๘,๔๖๓,๐๒๕ ไร่ ประกอบด้วย ๑๓ อำเภอ ๑๐๐ ตำบล และ ๙๓๘ หมู่บ้ำน
มีประชำกรรวม ๗๕๔,๓๕๗ คน

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วำระที่ ๓.1.
หน้ำ 7 – 13
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เรื่อง/มติ
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง ปรำกฏว่ำ
สภำพกำรณ์ของจังหวัดลำปำงในปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้กำรใช้บังคับ
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ หรื อ กำรพั ฒ นำ
อุ ต สำหกรรมที่ รั ฐ บำลส่ ง เสริ ม เช่ น กำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง
บนหลังคำ (Solar Rooftop) ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดลำปำง
จึงได้ดำเนินกำรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อ ให้ ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ล ำปำง
มีควำมเหมำะสมต่อแผนกำรพัฒนำของจังหวัดต่อไป
ประเด็ น ที่ ๑ ขอยกเลิ ก บั ญ ชี ท้ ำยกฎกระทรวงฯ โดยขอปรับ บั ญ ชีท้ ำย
กฎกระทรวงฯ และกำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ ดิน ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เพื่ อให้ เกิ ดควำมยื ดหยุ่ น และส่ งเสริ มกำรพั ฒ นำ
ตำมแนวทำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และจังหวัดลำปำงในกำรเพิ่มโอกำสกำรลงทุน
ด้ำนอุต สำหกรรม เนื่อ งจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน มีกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรควบคุ ม ดู แ ลกำรป้ อ งกั น เหตุ เดื อ ดร้ อ นร ำคำญและอั น ตรำย
ตำมระดับควำมรุนแรงของผลกระทบต่อประชำชนหรือสิ่งแวดล้อม
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ล ำปำง กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จ ำรณำด้ำนผั งเมือ ง มีค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ยกเลิกบั ญ ชีท้ำยกฎกระทรวง โดยปรับบัญ ชีท้ำยกฎกระทรวงออก
และกำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ
ที่ ดิน ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
เพื่อให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรบังคับใช้มำกกว่ำ อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงโดยกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อ กาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน จานวน ๒ ประเภท คื อ
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒.๑ ขอแก้ไขและยกเลิ กข้อกำหนดเกี่ยวกับ กำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน
๒ ประเภท ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภ ทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 14 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
“(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบั ญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิ ดที่ ก ำหนดตำมบั ญ ชี ท้ ำยประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน
(ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๘๙ เฉพำะที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่อง
จำกระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเป็นกำรดำเนินกำรภำยในบริเวณโรงงำนเดิมเท่ำนั้น
(๒) โรงงำนลำดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๓๘ (๑), ๕๗ (๑) (๒) (๓), ๕๙,
๖๐, โรงงำนลำดับที่ ๘๘ เว้นแต่ กำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ
และกำรผลิ ต พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ ำซชีวภำพเฉพำะที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำก
ระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย โดยเป็ น กำรด ำเนิ น กำรภำยในบริ เวณโรงงำนเดิ ม เท่ ำ นั้ น
และโรงงำนลำดับที่ ๑๐๑ เว้นแต่โรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
(๓) โรงงำนประเภทอื่น ๆ นอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่ อยของเสีย มลพิษหรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน”
๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกำหนด
“(๑) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโรงงำน เว้ นแต่ โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน มีกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำนเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแล กำรป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคำญและอันตรำย
ตำมระดั บควำมรุ นแรงของผลกระทบต่ อประชำชนหรือสิ่ งแวดล้ อมโดยจะก ำหนด
ห้ำมเฉพำะอุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงและมีมลพิษสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ล ำปำง กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขและยกเลิ ก ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
ชุมชน (สีชมพู) และยกเลิกข้อกาหนดที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ยว) เกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการโรงงาน
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามที่เสนอ
๒.๒ ขอแก้ไขข้อห้ ำมเกี่ย วกับกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
ในข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อให้ดำเนินกำรจัดสรร
ที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรมได้ ในบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๑๘ และ ๓.๒๓

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
โดยแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อกำหนดเดิม
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม”
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมำยเลข
๓.๑๕ หมำยเลข ๓.๑๘ และหมำยเลข ๓.๒๓”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรพัฒนำที่ดินสำหรับรองรับ
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดลำปำงในอนำคตอย่ำงเป็นระบบและมีโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เหมำะสม
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดลำปำง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และ
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่ อพิ จ ำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้ องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ห้ ำ มเกี่ ย วกั บ กำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบอุ ต สำหกรรม
ในข้อกำหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕,
๓.๑๘ และ ๓.๒๓ โดยพิ จ ำรณำกำรก ำหนดระยะแนวกัน ชนที่ เหมำะสมระหว่ำง
พื้นที่อุตสำหกรรมกับชุมชนเพิ่มเติมด้วย สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดลำปำง
ได้ พิ จ ำรณำแนวทำงกำรก ำหนดระยะแนวกัน ชนของพื้ น ที่ อุต สำหกรรมกั บ ชุ มชน
จำกเอกสำรข้อเสนอ เรื่อง “กำรจัดกำรปัญหำระยะห่ ำงระหว่ำงอุตสำหกรรมและ
ชุมชน ในพื้นที่มำบตำพุด และกำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ผั งเมื อ ง” โดยคณะกรรมกำรแก้ ไขปั ญ หำกำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรำ ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม เว้น แต่ที่ดินบริเวณหมำยเลข
๓.๑๕ หมำยเลข ๓.๑๘ และหมำยเลข ๓.๒๓ โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ต้องมีระยะห่ำงจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ดิน ประเภทปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (สี เขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสี น้ำตำล)
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตร
(ข) ต้องมีระยะห่ำงจำกเขตทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
และทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๑๑ ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำง
จำกเขตทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๑๐๓๕ ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๑๐๓๖
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑๕๗ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ เมตร”
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กำรอ้ำงอิงถึงที่มำของเงื่อนไขต่ ำง ๆ ที่ กำหนดเป็ นข้อห้ ำมกำรจัดสรรที่ดิ น
เพื่อประกอบอุตสำหกรรมในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ควรมำจำก
มติของคณะกรรมกำรผังเมืองหรือเป็นมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นมำโดยชัดเจน สำมำรถใช้
อ้ำงอิงได้
2. กำรกำหนดระยะห่ำงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตรนั้น
ไม่ควรกำหนดตำยตัว ควรคำนึงถึงประเภท/ชนิดของโรงงำน เช่น โรงงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง
อำจจะกำหนดในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร แต่ถ้ำเป็นโรงงำนที่มีควำมเสี่ยงน้อยอำจจะ
กำหนดระยะน้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ เมตร

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

3. เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ทำงกรมโยธำธิกำรและผังเมืองกำหนดสำมำรถปรับเปลี่ยน
ได้ ต ำมควำมเหมำะสมในแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ งมี ศั ก ยภำพไม่ เหมื อ นกั น เมื่ อ เห็ น สมควร
ที่จะขยำยหรื อลดก็ส ำมำรถดำเนิ น กำรได้ตำมควำมเหมำะสมของพื้น ที่ เป็นเพี ยง
แนวทำงปฏิบัติเท่ำนั้น ดังนั้นเมื่อกระทรวงอุตสำหกรรมได้ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่
ซึ่งได้มีกำรกำหนดระยะห่ ำ งกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ด้วยนั้น จึงควรใช้ห ลักเกณฑ์
ของกระทรวงอุ ต สำหกรรมเป็ น หลั ก ในกำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งโรงงำนอุ ต สำหกรรม
โดยควรมีกำรจัดประชุมหำรือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

2.4

๑. เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมในข้อกาหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เพื่อให้ดาเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ได้ ใ นบริ เวณหมายเลข ๓.๑๕, ๓.๑๘ และ ๓.๒๓ ตามมติ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการก าหนดระยะแนวกั น ชนที่ เหมาะสมระหว่ า งพื้ นที่
อุตสาหกรรมกับชุมชน ถนน แม่น้าลาคลอง และอื่น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการวางและจั ดท าผั งเมื องรวม และเป็ น แนวทาง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองต่อไป

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย 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
หลั งจำกกำรประกำศใช้บั งคับ กฎกระทรวงผั งเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย ปรำกฏว่ำ
ในปัจจุบันสภำพกำรณ์ของจังหวัดเชียงรำยมีควำมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ทำให้กำรใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำยไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัด
เช่น บัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ไม่ครอบคลุมอุตสำหกรรมที่จะดำเนินกำรเพื่อพัฒนำ
ในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดในปัจจุบัน รวมทั้งข้อกำหนดบำงส่วนมีผลกระทบ
ต่อกำรอยู่อำศัย และกำรประกอบอำชีพของประชำชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง
หรื อ แหล่ งน้ ำสำธำรณะในเขตจั งหวั ด เชี ย งรำย ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น กำรแก้ ไขปั ญ หำ
ดังกล่ ำว จั งหวัด เชียงรำยจึ งได้ด ำเนิ นกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผั งเมืองรวมจังหวัด
เชียงรำย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อให้ ผั งเมื องรวมจัง หวัด เชี ย งรำยมี ค วำมสอดคล้ อ งต่ อ แนวทำง
กำรพัฒนำของจังหวัดต่อไป
ประเด็ น ที่ ๑ กำรขอยกเลิ ก บั ญ ชี ท้ ำยกฎกระทรวงฯ โดยขอปรับ บั ญ ชี
ท้ ำ ยกฎกระทรวงฯ และก ำหนดเป็ น ข้ อ ห้ ำ มในข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
จำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ชมพู ) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วำระที่ ๓.2.1
หน้ำ 191 - 201
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ไม่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัด และยังไม่ครอบคลุมประเภทของโรงงำน
อุ ต สำหกรรมที่ จ ะด ำเนิ น กำรในพื้ น ที่ ข องจั งหวั ด ในปั จ จุ บั น จึ งท ำให้ ไม่ ส ำมำรถ
ขับ เคลื่ อนให้ เกิดพัฒ นำภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดเชียงรำยเพื่อรองรับกำรเปิด
ประตูอำเซียนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดเชี ยงรำย กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชี ท้ำยกฎกระทรวงออก
และก ำหนดเป็ น ข้อ ห้ ำมในข้อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จำนวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ย กเลิก บัญ ชีท้า ยกฎกระทรวงฯ โดยปรับ บัญ ชี
ท้ายกฎกระทรวงออก และกาหนดเป็นข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดิน ประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่วง)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
ประเด็ น ที่ ๒ กำรขอแก้ ไขข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น มี จ ำนวน
๔ ประเด็นย่อย ดังนี้
๒.๑ ขอแก้ไขและยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ดังนี้
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่กำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) โรงงำนลำดับที่ 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 โรงงำนลำดับที่
๘๘ (เฉพำะที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล (Fossil) หรือก๊ำซธรรมชำติ) โรงงำนลำดับ
ที่ ๙๘ (เฉพำะที่มีกำรฟอกย้ อมสี) โรงงำนลำดับที่ ๑๐๑ (เฉพำะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วหรือน้ำทิ้งตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕) โรงงำนลำดับที่ ๑๐๓ (๑) (๒) (๔) ๑๐๕ และ ๑๐๖

อ้ำงอิง
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เรื่อง/มติ
(๓) โรงงำนประเภทอื่น ๆ นอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน”
๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่กำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศกระทรวง
อุ ตสำหกรรม เรื่ อง มำตรกำรคุ้ มครองควำมปลอดภั ยในกำรด ำเนิ นงำน (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๘๙, ๙๑ (๒) และ ๙๒
(๒) โรงงำนลำดับที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๘ (๑) (๒), ๕๐ (๑) (๒) (๓) (๕),
๕๙ และ ๑๐๓ (๑) (๒) (๔)
(๓) โรงงำนประเภทอื่ น ๆ นอกจำก (๑) และ (๒) ที่ ไม่ มี ระบบวิ ธีกำรควบคุ ม
กำรปล่ อยของเสีย มลพิษหรือสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน”
๒.๑.๓ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
ขอยกเลิกข้อห้ำมในข้อกำหนด
“(๑) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่ โรงงำน
ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำน และจำพวกที่ กำหนดให้ ดำเนินกำรได้ ตำมบัญ ชี
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน”
เหตุผ ลในกำรขอแก้ไข เนื่ องจำกบัญ ชีท้ ำยกฎกระทรวงฯ ไม่ ส อดคล้ อ ง
กั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำตำมยุ ทธศำสตร์ ของจั งหวั ด และยั งไม่ ครอบคลุ มประเภท
ของโรงงำนอุตสำหกรรม ที่จะดำเนินกำรในพื้นที่ของจังหวัดในปัจจุบัน จึงทำให้ไม่สำมำรถ
ขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดเชียงรำยได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมือ งรวมจังหวัด เชีย งรำย กรมโยธำธิก ำรและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มี ควำมเห็นสอดคล้องกัน
คื อ เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขและยกเลิ ก ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุ ตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขและยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบ
กิ จ การโรงงานอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ
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๒.๒ ขอแก้ ไขข้ อก ำหนดเกี่ ยวกั บพื้ นที่ ว่ ำงของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขออนุ ญำต
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ
๒.๒.๑ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
โดยขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่งต้องไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของที่ดินในแต่ละตำบล และให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของแปลงที่ดิน
ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำต ทั้ งนี้ ต้ อ งจั ด ที่ ว่ ำ งดั ง กล่ ำ วเป็ น พื้ น ที่ สี เขี ย วส ำหรั บ ปลู ก ต้ น ไม้
เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
และสัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสำหกรรม”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ ออุ ตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่ งต้ องจั ดให้ มี ที่ ว่ ำง
เป็ นพื้ นที่ สี เขียวส ำหรับปลู กต้นไม้เพื่ อเป็ นแนวกั นชนโดยรอบไม่น้ อยกว่ำร้อยละสำมสิ บ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่ องจำกมีกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรกำกับดูแล
กำรใช้ พื้ น ที่ ว่ำงของกำรดำเนิ น กิจ กำรอุ ตสำหกรรม เช่ น กฎหมำยว่ำด้ วยโรงงำน
ได้กำหนดให้โรงงำนต้องดำเนินกำรตำมชนิดและประเภท และกฎหมำยควบคุมอำคำร
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจำรณำกลั่นกรองก่อนกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมือ งรวมจังหวัด เชีย งรำย กรมโยธำธิก ำรและผั งเมือ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ดังนี้ “กำรใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ ออุ ตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่ งต้ องจั ดให้ มี พื้ นที่ ว่ ำงเป็ นพื้ นที่ สี เขี ยวส ำหรั บ
ปลู กต้ นไม้ เพื่ อเป็ น แนวกั น ชนโดยรอบไม่ น้ อยกว่ ำร้ อยละสำมสิ บ ของแปลงที่ ดิ น
ที่ยื่นขออนุญำต” ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ดังนี้ “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้ มีพื้ น ที่ว่างเป็ น พื้ น ที่ สีเขียว สาหรับ
ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต” ตามที่เสนอ
๒.๒.๒ ขอยกเลิ กข้ อ กาหนดเกี่ ยวกับ พื้ น ที่ ว่างของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอยกเลิกข้อกาหนด ดังนี้
“... สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
...
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ”
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เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไข เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการใช้ พื้ น ที่ ข องการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นให้เต็มศักยภาพ (การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม) สามารถ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ภายในการกากับดูแลจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้กาหนดการใช้พื้นที่ว่างของการดาเนินกิจการอุตสาหกรรม เช่น กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ได้กาหนดให้ โรงงานต้องดาเนิ นการตามชนิ ดและประเภท และกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณากลั่นกรองก่อนการอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดเชี ยงรำย กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้อกำหนดเกี่ ยวกับพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญ ำต
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับพื้นที่ว่างของแปลงที่ดิน
ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๒.๓ ขอยกเลิกข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภท
อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ
๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอยกเลิกข้อห้ำม
“(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรสูงหรือ
อำคำรขนำดใหญ่”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) ที่ดินประเภทชุมชนเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเพื่อกำรพำณิชยกรรม
และกำรอยู่อำศัย ควรจะเปิดโอกำสให้เกิดกำรพัฒนำในแนวรำบเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
๒) เนื่ องจำกมีกฎหมำยอื่นที่ เกี่ยวข้องในกำรกำกั บดู แลกำรก่อสร้ำงอำคำร
เช่น กฎหมำยควบคุมอำคำร
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดเชี ยงรำย กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ห้ ำมเกี่ ย วกั บ กำรอยู่ อ ำศั ย หรื อ ประกอบพำณิ ช ยกรรม
ประเภทอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิก ข้อห้ามเกี่ยวกับการอยู่อาศัยหรือประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 21 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
๒.๓.๒ ขอแก้ไขข้อห้ ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม
ประเภทอำคำรขนำดใหญ่ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
ยกเว้นในท้องทีอ่ ำเภอแม่สำย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงรำยได้เสนอพื้นที่กับสำนักคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ เพื่ อประกำศเป็ น เขตเศรษฐกิจพิ เศษ ระยะที่ ๒ เพื่ อส่ งเสริมกำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจ และดึงดูดกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงรำยและนักลงทุน
ต่ำงชำติ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยและรองรับกำรเข้ำสู่ ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
๒) บริเวณพื้นที่ ๓ อำเภอ มีจุดผ่ำนแดนถำวร จุดผ่อนปรน และจุดผ่ำนแดน
ชั่วครำว ซึ่งจะได้รับกำรพัฒนำวำงแผนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมต่อไป
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรำย เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมเกี่ยวกับ
กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ในข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยหรือประกอบ
พำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ให้ ด ำเนิ นกำรได้ ในบริ เวณท้ องที่ อ ำเภอแม่ สำย อ ำเภอ
เชียงแสน และอำเภอเชียงของ
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ แก้ไขข้อห้า มเกี่ยวกับ การอยู่อาศัยหรื อประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
ให้ดาเนินการได้ในบริเวณท้องที่อาเภอแม่สาย อาเภอเชี ยงแสน
และอ าเภอเชี ย งของ ตามมติ ของกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๔ ขอยกเลิ กข้ อ ก ำหนดเกี่ ยวกั บที่ ว่ ำงตำมแนวขนำนริ ม ฝั่ งตำมสภำพ
ธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน
๖ ประเภท คือ ที่ดนิ ประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รูป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตำล) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 22 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เพื่ อกำรท่ องเที่ย ว (สี เขียวมีกรอบและเส้ นทแยงสี ขำว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตำลอ่อน) ดังนี้
๒.๔.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีน้ำตำล)
โดยขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้น แต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่ อกำรคมนำคมและขนส่ง
ทำงน้ำหรือสำธำรณูปโภค
๒.๔.๒ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
โดยขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ ำ
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”
๒.๔.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ ยว (สีเขียว
มี ก รอบและเส้ น ทแยงสี ข ำว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตำลอ่อน)
โดยขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำง
เพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
(๑) เนื่ องจำกสภำพภู มิ ป ระเทศของจั งหวัด เชี ย งรำย มี แ ม่ น้ ำ ล ำคลอง
ที่สำคัญหลำยสำย เช่น แม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำคำ แม่น้ำลำว แม่น้ำสำย แม่น้ำรวก
และแม่น้ำโขง มีแหล่งน้ำชลประทำน ๒๐๘ โครงกำร และแหล่งน้ำสำธำรณะลำเหมือง
กระจำยเต็มพื้นที่จังหวัดทำให้กำรกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ง สภำพธรรมชำติ
ของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ กระทบต่อกำรใช้พื้นที่เพื่อกำรอยู่อำศัย
ของประชำชนที่มีที่ดินอยู่ริมแหล่งน้ำสำธำรณะ
(๒) มีกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๔ เรื่องแนวอำคำร
และระยะต่ำง ๆ ของอำคำร ได้กำหนดให้อำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำ
สำธำรณะต้องร่นแนวอำคำรที่จะก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสำธำรณะต้องร่น
แนวอำคำรให้ห่ำงจำกแหล่งน้ำสำธำรณะ ทั้งนี้ ในกำรอนุญำตก่อสร้ำง มีหน่วยงำน
ที่ทำหน้ำที่ควบคุมดูแล เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค เป็นต้น
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจังหวัดเชียงรำย กรมโยธำธิก ำรและผั งเมือ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 23 ลำดับที่

เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๖ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(สี เขี ย วมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี น้ ำตำล) ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภำพแวดล้ อ ม
เพื่ อกำรท่ องเที่ ยว (สี เขี ยวมี กรอบและเส้ นทแยงสี ขำว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตำลอ่อน) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

2.5

เห็ น ชอบให้ ย กเลิ กข้ อ ก าหนดเกี่ย วกั บ ที่ ว่า งตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน จานวน ๖ ประเภท คื อ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลั ง สิ น ค้ า (สี ม่ ว ง) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ ดิ น ประเภทปฏิ รูป ที่ดิน เพื่ อเกษตรกรรม (สีเขียว
มีกรอบและเส้นทแยงสีน้าตาล) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม เอกลั กษณ์ ศิล ปวั ฒ นธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) ตามที่เสนอ

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมจั งหวั ดยะลำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ประกำศ
ใช้บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑
หลั งจำกกำรประกำศใช้ บั งคั บ กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ยะลำ ปรำกฏว่ ำ
สภำพกำรณ์ ของจั งหวัด ยะลำ ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นแปลงไปจำกเดิ ม ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่ อ กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ของจังหวัดยะลำ เช่น บัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงฯ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและ
คลังสิน ค้ำ ข้อกำหนดกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พำณิชยกรรม และกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
กำรกำหนดที่ว่ำงริมทำงหลวงและทำงหลวงชนบท และกำรกำหนดที่ว่ำงริม ฝั่งแม่น้ำ
คลอง หรื อแหล่ งน้ ำสำธำรณะในจั งหวัดยะลำ ดังนั้น เพื่ อ เป็ น กำรบรรเทำปั ญ หำ
ดังกล่ำว จังหวัดยะลำจึงได้ดำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผั งเมืองรวมจังหวัดยะลำ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดยะลำมีค วำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒ นำของจังหวัด
ยะลำต่อไป
ประเด็น ที่ ๑ กำรขอปรั บ ปรุงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในอนำคต จำนวน
๒ ประเด็นย่อย
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒ ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วำระที่ ๓.2.2
หน้ำ 201 - 212

- 24 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) เนื่องจำกผังเมืองรวมจังหวัดยะลำใช้ระยะเวลำในกำรออกเป็นกฎกระทรวง
ทำให้พื้น ที่ดังกล่ำวซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน ได้ มีกำรพัฒ นำก่อสร้ำงอำคำรพักอำศัย
และอำคำรพำณิชย์เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน
๒) มีกำรปรั บแก้ ไขข้ อกำหนดที่ เกี่ยวกับอุ ตสำหกรรมให้ สำมำรถประกอบ
กิจกำรได้ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
ได้มำกขึ้นกว่ำผังเดิม จึงไม่มีควำมจำเป็นต้อ งกำหนดประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบกำรขอแก้ ไขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ ำ
(สีม่วง) ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณ ภำพสิ่ งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๖ ให้ เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ อ งจำกที่ ดิ น ประเภทนี้ เป็ น พื้ น ที่ เขตกั น ชน
(Buffer Zone) ของที่ดิน ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสิ นค้ำ (สี ม่วง) หำกยกเลิ ก
ที่ดินประเภทนี้จึงไม่มีควำมจำเป็นต้องกำหนดประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ น ชอบกำรขอแก้ ไขกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนำกำร
และกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) ให้ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอแก้ ไขการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ ๒ กำรขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวง โดยกำหนดเป็นข้อห้ำม
ในข้ อก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน จำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 25 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลที่ขอแก้ไข จั งหวัดยะลำเป็ นจั งหวัดชำยแดนใต้ มีปั ญหำควำมไม่ สงบ
ในพื้นที่ มีกำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย ควรจะต้องส่งเสริมกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรม
เพื่อกระตุ้นกำรลงทุนในพื้นที่ และส่งเสริมไม่ให้ประชำชนในพื้นที่อพยพย้ำยถิ่นฐำน
ในจังหวัดยะลำ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
๑. เห็นชอบกำรยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยกำหนดเป็นข้อห้ำมประกอบกิจกำรโรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
เรื่ องมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรดำเนิ นงำน (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
จำนวน ๑๘ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน
๒. เห็นชอบกำรยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
โดยให้ส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดยะลำได้พิจำรณำประเภทหรือชนิด
ของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ต้องกำรระบุห้ำมไว้ในข้อกำหนดแทน
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบการยกเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงฯ ในที่ ดิ น
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) โดยก าหนดเป็ น ข้ อ ห้ า มประกอบ
กิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
จานวน ๑๘ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒. เห็ น ชอบการยกเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงฯ ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ ดิน ประเภทอนุรักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) โดยให้
ส านั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั ง หวั ด ยะลาได้ พิ จ ารณา
ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ต้ อ งการระบุ
ห้ามไว้ในข้อกาหนดแทน ตามมติของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดยะลา กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
ประเด็นที่ ๓ กำรขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินฯ จำแนกเป็น
๗ ประเด็นย่อย ดังนี้
๓.๑ ขอแก้ไขและยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
คือ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 26 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ข้ อก ำหนดเดิ ม โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโรงงำน เว้นแต่
โรงงำนตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
(1) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๘ ประเภท/ชนิด
มีรำยละเอียด ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๗ (๑) (๔), ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๕ (๑)
(๒) (๓) (๔), ๔๘ (๖), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙, ๙๑ (๒), ๙๒ และโรงงำนลำดับที่ ๙๙
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข ส่ งเสริ มและเพิ่ มโอกำสในกำรลงทุ นอุ ตสำหกรรม
ของจังหวัดยะลำ เพื่อกระตุ้นกำรลงทุนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และส่งเสริมไม่ให้
ประชำชนในพื้นที่อพยพย้ำยถิ่นฐำนในจังหวัดยะลำ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็ น ชอบให้ แก้ไขเป็ น ข้อก ำหนดใหม่ ดังนี้ ข้อห้ ำมโรงงำนตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภั ยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แก้ ไขเป็ น ข้ อก าหนดใหม่ ดั ง นี้ ข้ อ ห้ า มโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภั ย ในการดาเนิ น งาน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามที่เสนอ
๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ข้อกำหนดเดิม
โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท
ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำน
บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนิ นงำน (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๘ ประเภท ดังนี้
๔๒ (๑) ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๘๙ และโรงงำนลำดับที่ ๙๙
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็ นชอบให้ แก้ไขเป็ น ข้อกำหนดใหม่ ดั งนี้ ห้ ำมโรงงำนตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๘ ประเภท/ชนิด ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๔๒ (๑), ๔๓ (๑) (๒),
๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๘๙ และโรงงำนลำดับที่ ๙๙

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 27 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ แก้ ไขเป็ นข้ อก าหนดใหม่ ดั งนี้ ห้ า มโรงงานตาม
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง มาตรการคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัย ในการด าเนิ น งาน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
จานวน ๘ ประเภท/ชนิด ดังนี้ โรงงานลาดับที่ ๔๒ (๑), ๔๓
(๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๘๙ และโรงงานลาดับที่ ๙๙

๓) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว)
ข้ อก ำหนดเดิ ม โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโรงงำน เว้ นแต่
โรงงำนตำมประเภทชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ข้อกำหนดใหม่ กำหนดเป็นกำรห้ำมกิจกำรโรงงงำนอุตสำหกรรม ดังนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐ ประเภท/ชนิด
ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙ และ
โรงงำนลำดับที่ ๙๙
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขเป็ น ข้ อ ก ำหนดใหม่ ดั ง นี้ ห้ ำ มประกอบกิ จ กำรโรงงำน
ตำมประกำศกระทรวงอุ ต สำหกรรม เรื่ อ งมำตรกำรคุ้ ม ครองควำมปลอดภั ย
ในกำรดำเนินงำน (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐ ประเภท/ชนิด ดังนี้ (โรงงำน
ลำดับที่ ๔๒ (๑) (๒), ๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙ และโรงงำนลำดับที่ ๙๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขเป็นข้อกาหนดใหม่ ดังนี้ ห้ามประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภั ยในการด าเนิ น งาน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
จานวน ๑๐ ประเภท/ชนิด ดังนี้ โรงงานลาดับที่ ๔๒ (๑) (๒),
๔๓ (๑) (๒), ๔๔, ๔๘ (๔), ๔๙, ๕๐ (๔), ๘๙ และโรงงาน
ลาดับที่ ๙๙

๓.๒ ขอยกเลิ ก ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ที่ ว่ ำ งริ ม เขตทำงหลวงแผ่ น ดิ น และ
ทำงหลวงชนบท จำนวน ๔ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ข้อกำหนดเดิม
“กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทำงหลวงแผ่ น ดิ น และทำงหลวงชนบท
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร ”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 28 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลที่ขอแก้ไข ปัจจุบันมีกำรใช้บังคับกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องคือ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบกำรขอยกเลิ ก ข้ อ ก ำหนด “กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทำงหลวงแผ่ น ดิ น
และทำงหลวงชนบทให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร” ในที่ดิน
ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมและคลั ง สิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการขอยกเลิ ก ข้ อ ก าหนด “การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น และทางหลวงชนบท ให้ มี ที่ ว่ า งตาม
แนวขนานริมเขตทางไม่ น้อยกว่า ๖ เมตร” ในที่ดิน ประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ น ค้ า
(สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และ
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๓ ขอยกเลิ กข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ ง
แม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
คือ ที่ดิน ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข มีกำรใช้บังคับกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ข้อกำหนดเดิม
“กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นริ มฝั่ งแม่ น้ ำ ล ำคลอง หรื อแหล่ งน้ ำสำธำรณะ
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่ งน้ำ
สำธำรณะไม่ น้ อยกว่ ำ ๖ เมตร เว้ น แต่ เป็ น กำรก่ อ สร้ำ งเพื่ อ กำรคมนำคมทำงน้ ำ
หรือกำรสำธำรณูปโภค”
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ข้อกำหนดเดิม
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำปัตตำนีและแม่น้ำสำยบุรี ให้มีที่ว่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำปัตตำนีและแม่น้ำสำยบุรี ไม่น้อยกว่ำ
๒๐ เมตร และที่ดิ น ริม ฝั่ งแม่ น้ ำ ล ำคลอง หรือ แหล่ งน้ ำสำธำรณะอื่ น ให้ มีที่ ว่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 29 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ฝั่ งแม่ น้ำปั ตตำนี แ ละแม่ น้ ำสำยบุ รี ให้ มีที่ ว่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำปัตตำนีและแม่น้ำสำยบุรี ไม่น้อยกว่ำ
๑๒ เมตร และที่ ดิน ริ มฝั่ งแม่ น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่ งน้ ำสำธำรณะอื่น ให้ มี ที่ ว่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยะลำ เห็นชอบกำรขอยกเลิก กำรกำหนด
ที่ว่ำงริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ในประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ ำนวน ๓ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิน ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข ำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
๑) ที่ดิน ประเภทชุมชน (สี ช มพู ) เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้อกำหนด “กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”
๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว) ไม่ เห็ นชอบให้ ยกเลิ ก
ข้อกำหนดเดิม โดยให้ทำงสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดยะลำได้พิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมของพื้นที่เกี่ยวกับในกำรกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนที่ว่ำงริมฝั่ง
แม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
๑) ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กข้ อก ำหนด “กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ
๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือกำรสำธำรณูปโภค”
๒) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว) เห็ นชอบให้ แก้ ไข
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริม ฝั่ งแม่ น้ำปั ตตำนี แ ละแม่ น้ ำสำยบุ รี ให้ มีที่ ว่ำง
ตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำปัตตำนีและแม่น้ำสำยบุรี ไม่น้อยกว่ำ
๑๒ เมตร และที่ ดิน ริ มฝั่ งแม่ น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่ งน้ ำสำธำรณะอื่น ให้ มี ที่ ว่ำง
ตำมแนวขนำนริ ม ฝั่ ง ตำมสภำพธรรมชำติ ข องแม่ น้ ำ ล ำคลอง หรื อ แหล่ ง น้ ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือ
กำรสำธำรณูปโภค”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 30 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

๑) ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ งแม่ น้ า ล าคลอง หรื อ แหล่งน้ า
สาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
เว้ น แต่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ าหรื อ
การสาธารณูปโภค”
๒) ที่ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและ
เส้ นทแยงสีเขียว) เห็ นชอบให้ แก้ ไขเป็ นข้ อก าหนดใหม่ ดั งนี้
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน ริมฝั่งแม่น้าปัตตานีและแม่น้าสายบุรี
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า
ปัตตานีและแม่น้าสายบุรีไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และที่ดินริมฝั่ง
แม่ น้ าล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณ ะอื่ น ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง
หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้น แต่เป็นการ
ก่ อ สร้ า งเพื่ อ การคมนาคมทางน้ าหรื อ การสาธารณู ป โภค”
ตามมติของคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๓.๔ ขอยกเลิกข้อห้ำมในข้อกำหนดกำรประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
พำณิ ชยกรรม ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน จำนวน ๒ ประเภท คื อ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ดังนี้
ข้อกำหนดเดิม
๑) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
“จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม”
๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว)
“จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ที่มีปัญหำควำมไม่สงบ
ในพื้น ที่มีก ำรขยำยตัว ในด้ำ นเศรษฐกิจน้อย ควรส่งเสริมให้มีกำรประกอบกิจกำร
จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมได้ และส่ ง เสริม ไม่ ให้ ป ระชำชนในพื้ น ที่
อพยพย้ำยถิ่นฐำนในจังหวัดยะลำ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำม “กำรประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม”
ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 31 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้าม “การประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม” ในที ่ด ิน ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

๓.๕ ขอยกเลิ ก ข้ อ ห้ ำ มในข้ อ ก ำหนดกำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) ดังนี้
ข้อกำหนดเดิม
1) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
“จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย”
๒) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
“จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ที่มีปัญหำควำมไม่สงบ
ในพื้น ที่มีก ำรขยำยตัว ในด้ำ นเศรษฐกิจน้อย ควรส่งเสริมให้มีกำรประกอบกิจกำร
จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยได้ และส่งเสริมไม่ให้ประชำชนในพื้นที่อพยพย้ำยถิ่นฐำน
ในจังหวัดยะลำ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดยะลำ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และ
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศั ยในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) และที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ยกเลิ ก ข้ อ ห้ า มการประกอบกิจ การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
๓.๖ ขอยกเลิ กข้อห้ ำมในข้อกำหนดกำรประกอบกิจกำรกำรอยู่อำศัยหรือ
ประกอบพำณิชยกรรม ประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ ที่มีปัญหำควำมไม่สงบ
ในพื้นที่มีกำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย ควรส่งเสริมให้มีกำรอยู่อำศัยหรือประกอบ
พำณิชยกรรม ประเภทอำคำรขนำดใหญ่ได้ในพื้นที่และต้องกำรส่งเสริมไม่ให้ประชำชน
ในพื้นที่อพยพย้ำยถิ่นฐำนในจังหวัดยะลำ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ยะลำ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำม “กำรประกอบกิจกำรกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรม
ประเภทอำคำรขนำดใหญ่”ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้าม “การประกอบกิจการการอยู่อาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่” ในที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๓.๗. ขอปรับ ปรุงข้อกำหนดขนำดพื้นที่อำคำร และควำมสู งของอำคำร
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว)
ข้อกำหนดเดิม
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ กำรสงวนและ
คุ้มครองดูแลรักษำหรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ
ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป่ำไม้กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเท่ำนั้น
“ที่ดิน ประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมำยให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และกำรอยู่อ ำศั ย ในอำคำร
ประเภทบ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดินโดยมีขนำดพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับ
พื้น ดิน ที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อกำหนดใหม่
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรสงวนและ
คุ้มครองดูแลรักษำหรือบำรุง ป่ำไม้ สัตว์ป่ำต้นน้ำ ลำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ
ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป่ ำไม้ กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ
กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเท่ำนั้น
“ที่ดิน ประเภทนี้ ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภท
บ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดิน โดยมีขนำดพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๔๐๐ ตำรำงเมตร
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๘ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับ
พื้น ดิน ที่ก่อสร้ำงถึงพื้น ดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้ วัดจำกระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดชำยแดนใต้ ที่มีปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ และมี
กำรขยำยตัวในด้ำนเศรษฐกิจน้อย จึงควรให้โอกำสกับประชำชนเพื่อกำรอยู่อำศัยโดยมี
กำรเพิ่ ม ขนำดของอำคำรและควำมสู ง ของอำคำรในที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชน
เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยวซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดิน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๒. ข้อกำหนดปรับ ปรุงใหม่ได้ผ่ อนปรนให้ ประชำชนสำมำรถขยำยพื้น ที่
อำคำรเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ำจำกข้อกำหนดเดิม ที่ระบุขนำดพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร เป็นขนำดพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๔๐๐ ตำรำงเมตร
และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน ๘ เมตร เพื่อเป็ น กำรดำรงชีพขั้นพื้นฐำนส ำหรับ
กำรอยู่อำศัยประเภทบ้ำนเดี่ยวที่มิใช่กำรจัดสรรที่ดิน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมจังหวัดยะลำ กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกำหนดที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ ในวรรคสอง ดังนี้
“ทีด่ ินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัยในอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว
ซึ่งมิใช่กำรจัดสรรที่ดิน โดยมีขนำดพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๔๐๐ ตำรำงเมตร และมีควำมสูง
ของอำคำรไม่เกิน ๘ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำร ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำง
ถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด”
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้
ในวรรคสอง ดั ง นี้ “ที่ ดิ น ประเภทนี้ ซึ่ ง เอกชนเป็ น เจ้ า ของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อเกษตรกรรม การอยู่ อ าศัย ในอาคารประเภทบ้ า นเดี่ ย ว
ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๔๐๐
ตารางเมตร และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๘ เมตร การวัด
ความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพื้น ดิน ที่ก่อ สร้างถึงพื้ น
ดาดฟ้ า ส าหรั บ อาคารทรงจั่ วหรื อ ปั้ น หยาให้ วั ด จากระดั บ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
2.6

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ฉะเชิ ง เทรำ พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้ประกำศใช้บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๙ ก มีผลบังคับใช้ ๕ ปี
นับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ หลังจำกกำรประกำศใช้
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์และข้อเท็จจริง
ของพื้ น ที่ จั งหวัด ได้มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ำลั ง กำรขยำยตั วในกำรพั ฒนำ
หลำย ๆ ด้ำน ทั้งเป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวจำกกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เป็นพื้นที่
เศรษฐกิ จที่ มี ก ำลั งกำรเติ บโตแบบก้ ำวกระโดดจำกกำรเข้ ำ ถึ ง ของระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ทั้งระบบถนน ระบบรำง รถไฟทำงคู่และรถไฟควำมเร็วสูง ในอนำคตหำกมีกำรใช้บังคับ
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทรำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่ อไป อำจท ำให้ เกิ ดปั ญหำ
ในกำรใช้ บั งคั บ ดั งนั้ น เพื่ อเป็ นกำรบรรเทำปั ญหำดั งกล่ ำว จั งหวั ดฉะเชิ งเทรำจึ งได้
ดำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖
วรรคสำม แห่ งพระรำชบั ญญั ติ กำรผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อให้ ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรำ มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดฉะเชิงเทรำต่อไป

ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.3.1
หน้ำ 32 - 47
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ประเด็ นที่ ๑ ขอยกเลิ กบั ญชี ท้ ำยกฎกระทรวงฯ แล้ วก ำหนดเป็ นข้ อห้ ำม
ในข้อกำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดิน ประเภทชุม ชน
(สี ชมพู) ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและ
ปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน)
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ไข เพื่ อให้ เกิด ควำมยืดหยุ่ นและส่ งเสริมกำรพั ฒ นำ
เพิ่ มโอกำสกำรลงทุ น ด้ำนอุต สำหกรรม โดยก ำหนดประเภทโรงงำนอุต สำหกรรม
ไว้ในข้อกำหนดแทน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ ำนผั งเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ แล้วกำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุม ชน (สีช มพู) ที่ดิน ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ ดินประเภทชนบทและปศุสั ตว์ (สี เขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีม่วงอ่อน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วกาหนดเป็นข้อห้าม
ในข้อ กาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน จานวน ๓ ประเภท คื อ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีม่วงอ่อน)

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอปรับปรุงข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน มีกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำนเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมดูแล กำรป้องกันควำมเดือดร้อนรำคำญ และอันตรำย
ตำมลำดับควำมรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจะกำหนดห้ำมเฉพำะ
อุ ต สำหกรรมที่ มี ควำมเสี่ ย งสู ง ซึ่ งจะมี ผ ลกระทบต่ อ พื้ น ที่ โดยอำจยกเว้ น โรงงำน
บำงประเภทหรือบำงชนิดโรงงำนที่จำเป็นต่อพื้นที่ให้สำมำรถดำเนินกำรได้
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมำยเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๖
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
ข้ อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย
พำณิ ช ยกรรม เกษตรกรรม สถำบั น กำรศึ ก ษำ สถำบั น ศำสนำ สถำบั น รำชกำร
กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำร ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ให้ มีที่ว่ำงไม่น้ อยกว่ำร้ อยละเจ็ ดสิ บ ของแปลงที่ดิน ที่ยื่น ขออนุ ญ ำตที่ดิ นประเภทนี้
ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยโรงงำน เว้น แต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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ดังต่อไปนี้

(๒) .........
...ฯลฯ...
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ ำมใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรตำมที่ ก ำหนด

๑. โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โรงงำน
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงำน
ที่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมบริกำรหรืออุตสำหกรรมที่ให้บริกำรแก่ชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ
วั น ที่ ๑๕ มี น ำคม ๒๕๔๕) ทั้ ง นี้ ไม่ ได้ ห มำยควำมรวมถึ ง โรงงำนล ำดั บ ที่ ๘๘
(เฉพำะกำรประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ถ่ำนหินเป็นวัตถุดิบ) และกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับโรงงำนดังกล่ำวไม่หมำยควำมรวมถึงบริเวณหมำยเลข ๑.๔
ส ำหรั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทนี้ ในบริ เวณหมำยเลข ๑.๔
ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรโรงงำนตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑) ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงำนตำมบั ญ ชี ท้ ำยประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน
๒) โรงงำนเกี่ยวกับกระดูกสัตว์
๓) โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษจำกไม้ เศษผ้ำ หรือเส้นใย
๔) โรงงำนอุตสำหกรรมคลอ-แอลคำไลน์ (Chlor-Alkaline Industry)
ที่ใช้โซเดีย มคลอไรด์ (NaCl) เป็ น วัตถุดิบในกำรผลิตโซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพ
คลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Power)
๕) โรงงำนผลิตสำรออกฤทธิ์ห รือสำรที่ใช้ป้ องกันหรือกำจัดศัตรูพื ช
หรือสัตว์โดยกระบวนกำรทำงเคมี
๖) โรงงำนผลิต ดัดแปลง หรือซ่อมแซมวัตถุระเบิด
๗) โรงกลั่นปิโตรเลียมหรือโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
๘) โรงไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง
๙) โรงงำนผลิตซีเมนต์
๑๐) โรงงำนผลิตโลหะขั้นต้น
๑๑) โรงงำนผลิตถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอรี่
๑๒) โรงงำนผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์
๑๓) โรงงำนรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่ำและนำตะกั่วกลับมำหลอมใหม่
๑๔) โรงงำนผลิตโซดำแอช
๑๕) โรงงำนเกี่ยวกับหนังสัตว์และฟอก/ย้อมสีขนสัตว์
๑๖) โรงงำนฟอกและย้อมสีด้ำยหรือสิ่งทอ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทรำ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 36 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ ำ มเกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรโรงงำนอุ ต สำหกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนช (สีชมพู) บริเวณ
หมำยเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๖ ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อห้ามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึง ๑.๑๖
ตามที่เสนอ
๓.๑ ถึง ๓.๒๗

๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข

ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ
สถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำรเป็ นส่ วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิ บของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญำต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยโรงงำน เว้น แต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) .........
...ฯลฯ...
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบอุตสำหกรรม ดังต่อไปนี้
๑) โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่กำหนดตำมบัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงอุต สำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒) โรงงำนเกี่ยวกับกระดูกสัตว์
๓) โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษจำกไม้ เศษผ้ำ หรือเส้นใย
๔) โรงงำนอุตสำหกรรมคลอ - แอลคำไลน์ (Chlor - Alkaline
Industry) ที่ ใช้ โ ซเดี ย มคลอไรด์ (NaCl) เป็ นวั ตถุ ดิ บในกำรผลิ ตโซเดี ยมคำร์ บอเนต
(Na2CO3) โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) คลอรี น (Cl2 )
โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Power)
๕) โรงงำนผลิ ต สำรออกฤทธิ์ ห รื อ สำรที่ ใช้ ป้ อ งกั น หรื อ ก ำจั ด
ศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนกำรทำงเคมี
๖) โรงงำนผลิต ดัดแปลง หรือซ่อมแซมวัตถุระเบิด
๗) โรงกลั่นปิโตรเลียมหรือโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
๘) โรงไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 37 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
๙) โรงงำนผลิตซีเมนต์
๑๐) โรงงำนผลิตโลหะขั้นต้น
๑๑) โรงงำนผลิตถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอรี่
๑๒) โรงงำนผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์
๑๓) โรงงำนรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่ำ และนำตะกั่วกลับมำหลอมใหม่
๑๔) โรงงำนผลิตโซดำแอช
๑๕) โรงงำนเกี่ยวกับหนังสัตว์และฟอก/ย้อมสีขนสัตว์
๑๖) โรงงำนฟอกและย้อมสีด้ำยหรือสิ่งทอ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อ ห้ ำมเกี่ ย วกั บ กำรประกอบกิ จ กำรโรงงำนอุ ต สำหกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๑ ถึง ๓.๒๗ ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว)
บริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึง ๓.๒๗ ตามาที่เสนอ

๒.๑.๓ ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยง
สีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๕
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
ข้อ ๑๒ ให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ปศุ สั ตว์ ห รือ เกี่ ยวข้อ งกั บ ปศุ สั ต ว์
กำรอยู่ อ ำศั ย กำรสำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำรเป็ น ส่ ว นใหญ่ ส ำหรับ กำรใช้
ประโยชน์ ที่ดิน เพื่อกิจกำรอื่น ให้ มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละแปดสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญำต
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ ำมใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรตำมที่ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท
ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ และโรงงำน
บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) .........
...ฯลฯ...
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยโรงงำน เว้ น แต่ โรงงำน
ตำมประกำศกระทรวงอุ ต สำหกรรม เรื่อ ง ก ำหนดประเภทหรือ ชนิ ด ของโรงงำน
ทีป่ ระกอบเกี่ยวกับอุตสำหกรรมบริกำรหรืออุตสำหกรรมที่ให้บริกำรแก่ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำฉบับ ประกำศทั่ว ไป เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๔๑ วันที่
๑๕ มีนำคม ๒๕๕๕) ทั้งนี้ ไม่ได้หมำยควำมรวมถึงโรงงำนลำดับที่ ๘๘ (เฉพำะกำรประกอบ
กิ จกำรผลิ ต กระแสไฟฟ้ ำ ที่ ใช้ ถ่ ำนหิ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ) และโรงงำนล ำดั บ ที่ ๙๑ (๒)
กำรบรรจุ ก๊ำซและยกเว้น โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมและยกเว้น
โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดโรงงำน
อุตสำหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๔๐
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ นชอบให้ ป รั บ ปรุ งข้ อห้ ำมเกี่ ยวกั บกำรประกอบกิ จกำรโรงงำนอุ ตสำหกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทชนบทและปศุสั ตว์
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) บริเวณหมำยเลข ๕ ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ห้ า มเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
โรงงานอุต สาหกรรม ตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีม่วงอ่อน) บริเวณหมายเลข ๕ ตามที่เสนอ

๒.๒ ขอแก้ไขกำรกำหนดพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำได้กำหนด
ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้มีพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดินมำกเกินไป จนไม่สำมำรถ
ที่ จ ะประกอบกิ จ กำรได้ โดยเฉพำะแปลงที่ ดิ น ที่ มี ข นำดเล็ ก ๆ และเพื่ อ รองรั บ
กำรขยำยตัวด้ำนทีอ่ ยู่อำศัยและกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์และเป็นไปตำมข้อเสนอ
ของท้องถิ่น
๒.๒.๑ ที่ ดิน ประเภทอุ ต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ำ (สี ม่ว ง) บริเวณ
หมำยเลข ๒.๔
ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้มีที่ว่ำง จำก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละเจ็ดสิบ เป็น ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขกำรกำหนดพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดิน
ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิจ กำรอื่ น ในกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔ โดยให้แก้ไข
กำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลง
ที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขกำรกำหนด
พื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔
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เรื่อง/มติ
แต่เห็น ควรให้ย กเลิกกำรกำหนดพื้น ที่ว่ำ งของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตในกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรอื่ น ในข้ อ ก ำหนดของผั งเมื อ งรวมจั งหวัด ฉะเชิ งเทรำ
ตำมมติคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขการกาหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิ น ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิ น ค้า (สีม่วง)
บริเวณหมายเลข ๒.๔ แต่เห็นควรให้ยกเลิกการกาหนดพื้นที่
ว่างของแปลงที่ดิน ที่ยื่น ขออนุ ญ าตในการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
เพื่อกิจการอื่น ในข้อกาหนดของผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิ งเทรา
ตามมติ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ ง ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๒.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพำะในเขตตำบล
แปลงยำว ตำบลหัวสำโรง และตำบลวังเย็น
ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้มีที่ว่ำง จำก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละแปดสิบ เป็น ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้แก้ไขกำรกำหนด
พื้ น ที่ ว่ ำงของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรอื่ น
ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) เฉพำะในเขตตำบล
แปลงยำว ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เฉพำะในเขตตำบลแปลงยำว ตำบลหัวสำโรง และตำบลวังเย็น ตำมที่เสนอ
กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขกำรก ำหนดพื้ น ที่ ว่ ำ ง
ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรอื่ น ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้แก้ไขกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้ มีที่ ว่ำงไม่น้ อยกว่ำร้อยละห้ ำสิ บ ของแปลงที่ ดินที่ยื่นขออนุญำต
เฉพำะบริเวณหมำยเลข ๓.๒๐ และ ๓.๒๒
คณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็ นชอบให้ แก้ไข
กำรก ำหนดพื้ น ที่ ว่ ำ งของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจ กำรอื่น ในกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
เฉพำะในเขตตำบลแปลงยำว ตำบลหัวสำโรง และตำบลวังเย็น แต่เห็นควรให้ยกเลิก
กำรก ำหนดพื้ น ที่ ว่ ำ งของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจกำรอื่น ในข้อกำหนดของผั งเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำตำมมติคณะกรรมกำร
ผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘
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มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขการกาหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดิน ที่ยื่น
ขออนุญ าตในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการอื่น ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเ ขีย ว)
เฉพาะในเขตตาบลแปลงยาว ตาบลหัวสาโรง และตาบลวังเย็น
แต่ เห็ น ควรให้ ย กเลิ ก การก าหนดพื้ น ที่ ว่ า งของแปลงที่ ดิ น
ที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในข้อกาหนด
ของผังเมือ งรวมจังหวั ดฉะเชิงเทรา ตามมติค ณะกรรมการ
ผั ง เมื อ ง ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓ ขอยกเลิกข้อกำหนดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่
๒.๓.๑ ที่ ดิน ประเภทอุต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ ำ (สี ม่ ว ง) บริเวณ
หมำยเลข ๒.๔
ขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
ข้อ ๘ (๓) กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม
ข้อ ๘ (๔) กำรห้ำมจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. เนื่ องจำกปั จ จุ บั น บริเวณสองฟำกทำงหลวงแผ่ นดิ น หมำยเลข ๓๓๑
และถนนเข้ ำ นิ ค มอุ ต สำหกรรมเกต เวย์ ซิ ตี้ มี ก ำรขยำยตั ว ของที่ พั ก อำศั ย
อำคำรพำณิชยกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมำก
๒. เพื่อให้เป็นแหล่งรองรับด้ำนที่ พักอำศัย กำรพำณิชยกรรมและกำรบริกำร
แก่แรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรมของนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์และบริเวณใกล้เคียง
๓. เป็นไปตำมข้อเสนอของท้องถิ่นและภำคเอกชนที่ต้องกำรพัฒ นำพื้นที่
ให้ สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของแรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรขยำยตัวสูง
ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนด
เรื่ อ ง กำรห้ ำมจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อประกอบพำณิ ช ยกรรม และกำรห้ ำมจัด สรรที่ ดิ น
เพื่อกำรอยู่ อำศัย ในกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสิ นค้ำ (สี ม่วง)
บริเวณหมำยเลข ๒.๔ โดยให้ยกเลิกเฉพำะบริเวณพื้นที่ที่ห่ำงจำกเขตทำงในระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ถนนทำงเข้ำนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ และถนนหนองครก – แปลงนกเป้ำ
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิ จำรณำ
ด้ ำ นผั ง เมื อ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ ไม่ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก ำหนด
เรื่ อ ง กำรห้ ำมจั ด สรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบพำณิ ชยกรรม และกำรห้ ำมจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย ในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอุ ต สำหกรรมและคลั งสิ น ค้ ำ
(สีม่วง) บริเวณหมำยเลข ๒.๔ เนื่องจำกกำรอยู่อำศัยและกำรประกอบพำณิชยกรรม
ที่ไม่ได้เข้ำข่ำยจัดสรรก็สำมำรถทำได้ในเงื่อนไขของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
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ไม่ เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนด เรื่ อง การห้ ามจั ดสรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบพาณิชยกรรมและการห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)
บริ เวณหมายเลข ๒.๔ ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓.๒ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขีย ว) ในบริเวณ
พื ้น ที ่ร ะยะห่ำ ง ๑ กิ โลเมตร จำกศู น ย์ ก ลำงทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๓๔๘๑
และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๒๔
ขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
๑๐ (๖) กำรห้ ำ มจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรม เว้ น แต่
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ กำรอยู่ อ ำศั ย และมี พื้ น ที่ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละห้ ำ
ของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
๑๐ (๗) กำรห้ำมกำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
๑๐ (๘) กำรห้ำมกำรอยู่อำศัย หรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทตึกแถว
หรือบ้ำนแถว เว้นแต่เป็นกำรดำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและมีพื้นที่
ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
๑๐ (๙) กำรห้ำมกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. เนื่องจำกพื้นที่ในบริเวณอำเภอบำงน้ำเปรี้ยวอยู่ติดกับกรุงเทพมหำนคร
และใกล้กับจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้รับผลกระทบจำกกำรขยำยตัวทำงด้ำนที่อยู่อำศัย
และกำรขยำยตัวจำกภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำในพื้นที่ โดยเฉพำะบริเวณริมสองฟำก
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๘๑ และทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๒๔
๒. เพื่อรองรับกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์
และเป็นไปตำมข้อเสนอของท้องถิ่น
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิ งเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนด
ในกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพื้น ที่
ระยะห่ำ ง ๑ กิ โลเมตร จำกศู น ย์ ก ลำงทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๓๔๘๑ และ
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๒๔
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิ จำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่ เห็นชอบให้ยกเลิ กข้อกำหนดในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในบริเวณพื้น ที่ระยะห่ำ ง
๑ กิโลเมตร จำกศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๘๑ และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๑๒๔ เนื ่อ งจำกยัง ไม่ม ีป ัจ จัย ที ่ส ่ง ผลกระทบต่อ กำรเปลี ่ย นแปลง
ของพื้น ที่ที่ชัดเจน และขณะนี้ในพื้ นที่ดังกล่ำวกำลังดำเนินกำรวำงผังเมืองรวมชุมชน
บำงน้ำเปรี้ยว ซึ่งเป็นผังรำยละเอียด จึงควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ในบริ เวณพื้ น ที่ ร ะยะห่ า ง
๑ กิ โ ลเมตร จากศู น ย์ ก ลางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข
๓๔๘๑ และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๒๔ ตามมติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมการผังเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๗
และ ๓.๑๐ (เฉพำะตำบลหนองยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๒๐, ๓.๒๑
และ ๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอำเภอแปลงยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๗ และ ๓.๘
(เฉพำะตำบลบ้ำนซ่อง)
ขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
ข้อ ๑๐ (๔) ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
ข้ อ ๑๐ (๖) ห้ ำ มจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพำณิ ช ยกรรม เว้ น แต่
เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของ
พื้นที่โครงกำรทั้งหมด
ข้อ ๑๐ (๗) ห้ำมกำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
ข้ อ ๑๐ (๘) ห้ ำมกำรอยู่ อำศั ยหรือประกอบพำณิ ชยกรรมประเภท
ตึกแถวหรือบ้ ำนแถว เว้นแต่เป็ น กำรดำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
ข้อ ๑๐ (๙) ห้ำมกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. เนื่ องจำกผั งภำคตะวั น ออกได้ ก ำหนดพื้ นที่ บ ริ เวณอ ำเภอแปลงยำว
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมควบคู่ไปกับเมืองกบินทร์บุรี เมืองแหลมฉบัง
เมืองมำบตำพุด รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งสินค้ำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
๓๓๑ ทำงหลวงแผ่ นดิ นหมำยเลข ๓๐๔ และทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข ๓๓ ท ำให้ มี
แรงงำนจำกภำคอุตสำหกรรมและจำกภำคกำรบริกำรเข้ำมำพักอำศั ย จึงจำเป็นต้อง
เตรียมที่พักอำศัย แต่เนื่องจำกผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำได้กำหนดเป็นพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จึงไม่สำมำรถก่อสร้ำงที่พักอำศัยได้
๒. เพื่อรองรับกำรขยำยตัวด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรพัฒนำด้ำนอสังหำริมทรัพย์
และเป็นไปตำมข้อเสนอของท้องถิ่น
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิ งเทรำ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนด
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๗
และ ๓.๑๐ (เฉพำะตำบลหนองยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๒๐, ๓.๒๑ และ
๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอ ำเภอแปลงยำว) และบริ เวณหมำยเลข ๓.๗ และ ๓.๘
(เฉพำะตำบลบ้ำนซ่อง) ดังนี้
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เรื่อง/มติ
ยกเลิ กข้อกำหนดกำรห้ ำม ข้อ ๑๐ (๔) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยโรงแรม
ข้ อ ๑๐ (๖) จัด สรรที ่ด ิน เพื ่อ ประกอบพำณิช ยกรรม เว้น แต่เป็น ส่ว นหนึ ่ง ขอ ง
กำรจัด สรรที่ดิน เพื่อ กำรอยู ่อ ำศัย และมีพื ้น ที่ ไม่เกินร้อยละห้ ำของพื้นที่โครงกำร
ทั้งหมด ข้อ ๑๐ (๗) กำรประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ ข้อ ๑๐ (๘)
กำรอยู่ อ ำศั ย หรื อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมประเภทตึ ก แถวหรื อ บ้ ำ นแถว เว้ น แต่
เป็นกำรดำเนินโครงกำรจัดสรรที่ดิน เพื่อกำรอยู่ อำศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำ
ของพื้น ที่โครงกำรทั้งหมด ข้อ ๑๐ (๙) กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุดหรือ
หอพัก ในพื้นที่บริเวณหมำยเลข ๓.๗, ๓.๘ (เฉพำะตำบลหนองยำว), ๓.๑๔, ๓.๒๐,
๓.๒๑ และ ๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอ ำเภอแปลงยำว) และยกเลิ กข้อกำหนดข้อ ๑๐ (๘)
กำรอยู่ อำศั ยหรื อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมประเภทตึ ก แถวหรื อ บ้ ำ นแถว เว้ น แต่
เป็ น กำรดำเนิ น โครงกำรจั ดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ ำ
ของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด ในพื้นที่บริเวณ ๓.๗ และ ๓.๘ ของตำบลบ้ำนซ่อง
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จ ำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน คือ ไม่ เห็ นชอบให้ ยกเลิกข้อกำหนดในกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข ๓.๗
และ ๓.๑๐ (เฉพำะตำบลหนองยำว) และบริ เวณหมำยเลข ๓.๑๕, ๓.๒๐, ๓.๒๑
และ ๓.๒๒ (เฉพำะในเขตอำเภอแปลงยำว) และบริเวณหมำยเลข ๓.๗ และ ๓.๘
(เฉพำะตำบลบ้ำนซ่อง) เนื่องจำกยั งไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ ยนแปลง
ของพื้นที่ที่ชัดเจน จึงควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงนำไปใช้
ในกำรปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำในระยะต่อไป
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- กำรวำงผังเมืองต้องคำนึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบอื่น ๆ มำกมำย เช่น
พื้ น ที่ มี ค วำมต่ ำ งกั น ซึ่ ง ควำมจริ งแล้ ว ในพื้ น ที่ ช นบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
จะอนุ ญ ำตให้ ท ำเกษตรกรรมเท่ ำ นั้ น แต่ ก ำรให้ ท ำที่ อ ยู่ อ ำศั ย ทำงผั ง เมื อ ง
ก็เป็ น ข้ อยกเว้น ให้ อยู่ แ ล้ ว หรื อ ให้ ท ำได้ บ้ ำงแต่ ต้ อ งไม่ เต็ ม พื้ น ที่ ประกอบกั บ เป็ น
ผังเมืองระดับจังหวัดซึ่งมีพื้นที่กว้ำงใหญ่มำก หำกอนุญำตให้สำมำรถทำได้ก็ควรจะ
เป็นเพียงแค่บำงบริเวณหรือควรไปปรับแก้ไขในผังเมืองรวมระดับเมืองหรือชุมชน
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๓.๗ และ
๓.๑๐ (เฉพาะตาบลหนองยาว) และบริเวณหมายเลข ๓.๑๕,
๓.๒๐, ๓.๒๑ และ ๓.๒๒ (เฉพาะในเขตอาเภอแปลงยาว) และ
บริเวณหมายเลข ๓.๗ และ ๓.๘(เฉพาะตาบลบ้านซ่อง) เนื่องจาก
ยังไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ชัดเจน
จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงนาไปใช้
ในการปรั บ ปรุ งผั งเมื องรวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทราในระยะต่ อไป
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
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เรื่อง/มติ
๒.๓.๔ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๙
ขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
ข้อ ๑๐ (๕) ห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. บริ ษั ทซึ่ งเป็ นผู้ ประกอบกิ จกำรจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อกำรอุ ตสำหกรรม
ได้ เริ่ มวำงแผนกำรลงทุ นเพื่ อพั ฒ นำศั ก ยภำพของพื้ นที่ ดั งกล่ ำ ว มำตั้ งแต่ ปี ๒๕๔๘
และได้ ด ำเนิ นกำรขยำยพื้ นที่ กำรพั ฒ นำเพื่ อรองรั บกำรขยำยตั วของกลุ่ มนั กลงทุ น
อย่ ำงต่ อเนื่ อง และบริ ษั ท ได้ รั บ กำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนในกิจกำรเขตอุตสำหกรรมประเภท ๗.๘ กิจกำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกิจกำร
อุ ต สำหกรรม ดั งปรำกฏตำมแผนผั งแสดงพื้ น ที่ ดิ น ของบริ ษั ท บริ เวณที่ ป ระสงค์
จะประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒
จ ำกั ด กั บ บริ ษั ทฯ ได้ จั ดเตรี ย มข้ อมู ล วำงผั งพื้ น ที่ เพื่ อยื่ น ขออนุ ญ ำตจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่ออุตสำหกรรมในเขตที่ ดินของบริษั ท ตำมที่ ได้รับกำรส่ งเสริมกำรลงทุ น พร้อมทั้ ง
ได้ ติดต่ อประสำนงำนกั บหน่ วยงำนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อเตรียมขออนุ ญำตต่ำง ๆ
รวมทั้ งท ำแผนกำรตลำดเสนอขำยพื้ น ที่ เขตอุ ต สำหกรรมของบริ ษั ท ให้ กั บ ลู กค้ ำ
นักลงทุนที่มีควำมสนใจ กำรริเริ่มและดำเนินกำรดังกล่ำวต่ำง ๆ ข้ำงต้นนั้น
๒. แผนผังกำรพัฒนำที่ดินตำมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒
ของบริ ษัท ตำมที่ ได้ รับ สิ ทธิ์ส่ งเสริม กำรลงทุน ได้รับผลกระทบจำกกำรประกำศใช้
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำ โดยปรำกฏพื้ น ที่ บ ำงส่ ว นมี ข้ อ ก ำหนดในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หมำยเลข ๓.๙ และเขตที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
หมำยเลข ๔.๙ นั้น มีสภำพที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและติดต่อกับสวนอุตสำหกรรม
๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสำหกรรมเดิมของบริษัทอยู่แล้ว ดังนั้น
กำรพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำวตำมแผนพัฒนำโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ สำหรับ
กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรมเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรจัดสรรที่ดิน
เพื่ออุตสำหกรรมจะสำมำรถดึงดูดนักลงทุนให้มำลงทุนดำเนินกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม
ในพื้นที่บริเวณดังกล่ำว และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมดูแลโรงงำนอุตสำหกรรม
ให้ประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยโรงงำน และอุตสำหกรรม
ตำมควำมประสงค์ของรัฐ ประกอบกับเขตอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล
ปำร์ ค ๒ ของบริ ษั ท นั้ น มี ค วำมพร้ อ มในกำรประกอบกิ จ กำรอุ ต สำหกรรมและ
นับ ตั ้ง แต่ม ีก ำรเปิด ด ำเนิน กำรโครงกำรดั งกล่ ำวได้รั บ ควำมสนใจจำกนั ก ลงทุ น
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเป็ นจำนวนมำก อำทิ กลุ่ ม ธุร กิจพลั งงำนที่ ได้
มี ก ำรติ ด ต่ อ ขอลงทุ น ประกอบกิ จ กำรโรงไฟฟ้ ำเพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ ำส่ งกระจำย
ไปยั ง บ้ ำ นพั ก อำศั ย ของประชำชนในชุ ม ชนบริ เวณโดยรอบเขตอุ ต สำหกรรม
และสนับสนุนแหล่งพลังงำนให้แก่โรงงำนในเขตพื้นที่ เป็นต้น
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ป รึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 45 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๓.๙ เฉพำะบริเวณพื้นที่ที่บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒
จำกัด ที่ขอแก้ไขมำ ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) บริ เ วณหมายเลข ๓.๙
เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่บริษัท ๓๐4 อินดัสเตรียล ปาร์ค ๒ จากัด
ตามที่เสนอ

๒.๓.๕ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๙
ขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
ข้อ ๑๑ (๕) ห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม
ได้ เริ่ มวำงแผนกำรลงทุ นเพื่ อพั ฒ นำศั กยภำพของพื้ นที่ ดั งกล่ ำว มำตั้ งแต่ ปี ๒๕๔๘
และได้ ด ำเนิ นกำรขยำยพื้ นที่ กำรพั ฒ นำเพื่ อรองรั บกำรขยำยตั วของกลุ่ มนั กลงทุ น
อย่ ำงต่ อเนื่ อง และบริ ษั ท ได้ รั บ กำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนในกิจกำรเขตอุตสำหกรรมประเภท ๗.๘ กิจกำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกิ จกำร
อุ ต สำหกรรม ดั งปรำกฏตำมแผนผั งแสดงพื้ น ที่ ดิ น ของบริ ษั ท บริ เวณที่ ป ระสงค์
จะประกอบกิจกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒
จ ำกั ด กั บ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล วำงผั งพื้ น ที่ เพื่ อยื่ น ขออนุ ญ ำตจั ดสรรที่ ดิ น
เพื่ออุตสำหกรรมในเขตที่ ดินของบริษั ทตำมที่ ได้รับกำรส่ งเสริมกำรลงทุ น พร้อมทั้ ง
ได้ ติดต่ อประสำนงำนกั บหน่ วยงำนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อเตรียมขออนุ ญำตต่ำง ๆ
รวมทั้งทำแผนกำรตลำดเสนอขำยพื้นที่เขตอุตสำหกรรมของบริษัทให้กับลูกค้ำนักลงทุน
ที่มีควำมสนใจ กำรริเริ่มและดำเนินกำรดังกล่ำวต่ำง ๆ ข้ำงต้นนั้น
๒. แผนผังกำรพัฒนำที่ดินตำมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒
ของบริ ษัท ตำมที่ ได้ รับ สิ ทธิ์ส่ งเสริม กำรลงทุน ได้รับผลกระทบจำกกำรประกำศใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยปรำกฏพื้นที่บำงส่วนมีข้อกำหนดในกำรใช้ประโยชน์
ที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) หมำยเลข ๓.๙ และเขตที่ ดินประเภท
อนุ รักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) หมำยเลข ๔.๙
นั้นมีสภำพที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบและติดต่อกับสวนอุตสำหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียล
ปำร์ค ๒ ซึ่งเป็ น เขตนิคมอุตสำหกรรมเดิมของบริษัทอยู่แล้ว ดั งนั้น กำรพัฒนำพื้ นที่
ดังกล่ำวตำมแผนพัฒนำโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ สำหรับกำรจัดสรรที่ดิน
เพื่อกำรอุตสำหกรรมเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสำหกรรม
จะสำมำรถดึงดูดนักลงทุนให้มำลงทุนดำเนินกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่บริเวณ
ดังกล่ำว และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมดูแลโรงงำนอุตสำหกรรมให้ประกอบกิจกำร
ให้เป็ น ไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยโรงงำนและอุตสำหกรรมตำมควำมประสงค์
ของรัฐ ประกอบกับเขตอุตสำหกรรมโครงกำร ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปำร์ค ๒ ของบริษัทนั้น

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 46 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
มีควำมพร้อมในกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม และนั บตั้งแต่ มีกำรเปิ ดดำเนิ นกำร
โครงกำรดั งกล่ ำวได้ รั บควำมสนใจจำกนั กลงทุ นทั้ งภำยในประเทศและต่ ำงประเทศ
เป็นจำนวนมำก อำทิ กลุ่มธุรกิจพลังงำนที่ได้มีกำรติดต่อขอลงทุนประกอบกิจกำร
โรงไฟฟ้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำส่งกระจำยไปยังบ้ำนพักอำศัยของประชำชนในชุมชน
บริเวณโดยรอบเขตอุตสำหกรรมและสนับสนุนแหล่งพลังงำนให้แก่โรงงำนในเขตพื้นที่ เป็นต้น
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผั งเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน
คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนด ข้อ ๑๑ (๕) ห้ำมกำรจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบ
อุ ต สำหกรรม ในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๙
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนด ข้อ ๑๑ (๕) ห้ามการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๙
๒.๓.๖ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓
ขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
ข้อ ๑๑ (๔) ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. เนื่ องจำกปั จ จุ บั น พื้น ที่บ ริเวณนี้มี ส ถำนประกอบกำรทำธุรกิ จ
ซึ่งอยู่ในกลุ่มของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดตั้งอยู่ ไม่สำมำรถก่อสร้ำง
และขยำยกิ จ กำรได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กำรขยำยตัวและระบบเศรษฐกิจ จึงขอยกเลิกข้อกำหนดดังกล่ำว
๒. เพื่ อรองรั บ กำรขยำยตัว ด้ ำนที่ พั กอำศัย ส ำหรับ นั ก ท่ องเที่ ย ว
และเป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น
๓. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ข องจั งหวั ด
ฉะเชิงเทรำที่กำหนดให้พื้นที่บริเวณอำเภอบำงคล้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ
และมีโรงแรมให้นักท่องเที่ยวได้พักอำศัยดังเดิมได้
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดฉะเชิ งเทรำ เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้อกำหนด
ข้อ ๑๑ (๔) ห้ ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนด ข้อ ๑๑ (๔)
ห้ำมโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓
โดยให้ดำเนินกำรได้เฉพำะโรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒ เท่ำนั้น

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กข้ อก าหนด ข้ อ ๑๑ (๔) ห้ า มโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๓ โดยให้ ดาเนิน การได้เฉพาะ
โรงแรมประเภทที่ ๑ และ ๒ เท่านั้น ตามมติกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ด้านผังเมือง

๒.๔ ขอแก้ไขข้อก ำหนดเรื่ องควำมสู งของอำคำรของกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อกิจกำรอื่น ในกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓
ขอแก้ ไขข้ อ ก ำหนดเรื่ อ งควำมสู งของอำคำรของกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจกำรอื่นให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
เป็นควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ไข เพื่ อเป็ นกำรส่ งเสริมกำรพัฒ นำให้ ส อดคล้ องกั บ
กำรขยำยตัวและระบบเศรษฐกิจ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมืองรวมจังหวัดฉะเชิ งเทรำ เห็ นชอบให้ แก้ไขข้ อกำหนด
เรื่ องควำมสู งของอำคำรของกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จกำรอื่ น ให้ ด ำเนิ นกำรหรื อ
ประกอบกิ จกำรได้ ในอำคำรที่ มี ควำมสู งไม่ เกิ น ๑๕ เมตร ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
บริเวณหมำยเลข ๔.๓
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเรื่องควำมสูง
ของอำคำร ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำร
ได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๔.๓
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเรื่องความสูงของอาคาร ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี กรอบ
และเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว) บริ เ วณ หมายเลข ๔.๓ ตามมติ
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื อง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๕ ขอปรับปรุงข้อกำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำสำธำรณะ
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๖ ประเภท ดังนี้ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดิน
ประเภทอุตสำหกรรมและคลั งสินค้ำ (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) และที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) โดยให้ควบคุมตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในที่ดินทุกประเภท
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ ควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดฉะเชิ งเทรำ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำ นผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งข้ อก ำหนดที่ ว่ ำงริ ม แม่ น้ ำล ำคลอง และแหล่ งน้ ำสำธำรณะ
ให้ เป็ นไปตำมพระรำชบั ญญั ติ ควบคุ มอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
จ ำนวน ๖ ประเภท ดั งนี้ ที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) ที่ ดิ นประเภทอุ ตสำหกรรม
และคลั งสิ นค้ ำ (สี ม่ วง) ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ที่ ดิ นประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทชนบท
และปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วงอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว)
มติที่ประชุม

2.7

เห็ นชอบให้ ปรั บปรุงข้อกาหนดที่ ว่างริ มแม่น้ า ล าคลอง และ
แหล่งน้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น จานวน ๖ ประเภท
ดังนี้ ที่ดินประเภทชุม ชน(สีชมพู) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์
(สีเขียวมีกรอบและเส้น ทแยงสีม่วงอ่อน) และที่ดิน ประเภท
อนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เขี ยวอ่ อนและเส้ นทแยงสีขาว) ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคับผั งเมื องรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศ
ใช้บังคับในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๗๙ ก มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่
วัน ที่ ๑๐ กัน ยำยน ๒๕๕๖ ถึงวัน ที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๑ หลั งจำกกำรประกำศใช้
บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตรำด ปรำกฏว่ำ สภำพกำรณ์ของจังหวัดตรำด
ในปัจจุบั นเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒ นำพื้นที่ของจังหวัด
และไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดตรำด ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนใหญ่เป็นภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจบำงประเภทซึ่งไม่สำมำรถดำเนินกำร
ต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็ น กำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดตรำดจึงได้ดำเนินกำร
ปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม
แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อ ให้ ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ตรำด
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดตรำดต่อไป

ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.3.5
หน้ำ 47 - 58
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เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยปรับบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ
และกำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคเศรษฐกิจ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ ตำมนโยบำยกำรพั ฒ นำของจั ง หวั ด ตรำด
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้ องกัน
คือ เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ แล้วกำหนดเป็นข้อห้ ำมในข้อกำหนด
กำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน ประเภทชุม ชน (สีชมพู) และ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ แล้วกาหนดเป็น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท
คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจำนวน ๙ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุ ตสำหกรรมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ผังมีควำมยืดหยุ่น และเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัว
ของภำคเศรษฐกิจ และภำคอุตสำหกรรม รวมถึงเป็นกำรบรรเทำปัญหำผลกระทบ
ต่อกำรประกอบธุรกิจบำงประเภทของประชำชน และผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดิน ประเภทนี้ ห้ ำมให้ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ กจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยโรงงำน เว้ น แต่ โรงงำน
ตำมประเภท ชนิ ด และจำพวกที่กำหนดให้ ดำเนิ นกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๙๒
(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนล ำดั บที่ ๘ (๑) (๒) (จ ำพวกที่ ๒ และ ๓ เว้นแต่ บริเวณ
หมำยเลข ๑.๖), ๔๘ (๗) (เว้นแต่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับธูปเท่ำนั้น), ๕๘ (๑), ๘๘

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 50 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
(เว้นแต่โรงงำนที่ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เท่ำนั้น), ๑๐๕ (เว้นแต่
ผู้มีใบอนุญำตค้ำของเก่ำเท่ำนั้น) และ ๑๐๖
(๓) โรงงำนประเภทอื่นนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีควบคุมกำร
ปล่อ ยของเสีย มลพิษ หรือ สิ ่ง ใดที ่ม ีผ ลกระทบต่อ สิ ่ง แวดล้อ ม ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดตรำด กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และ
คณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำนผั งเมื อ ง มีค วำมเห็น สอดคล้อ งกัน
คือ เห็น ชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู)
๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดิ น ประเภทนี้ ห้ ำมให้ ใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน เพื่ อกิจกำรตำมที่ก ำหนด

ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ยโรงงำน เว้น แต่ โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ ำมใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรตำมที่ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๗
(๑) (๔), ๔๓ (๑) (๒), ๘๙ (เว้นแต่โรงงำนที่ผลิตก๊ำซจำกก๊ำซชีวภำพเท่ำนั้น), ๙๑ (๒) และ ๙๒
(๒) โรงงำนตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ โรงงำนลำดับที่ ๔๘ (๗) (เว้นแต่ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับ
ธูป เท่ำนั้ น ), ๘๘ (เว้น แต่โรงงำนที่ผ ลิ ตพลั งงำนไฟฟ้ำจำกพลัง งำนแสงอำทิตย์ น้ ำ
และลมเท่ำนั้น) และ ๑๐๕ (เว้นแต่ผู้มีใบอนุญำตค้ำของเก่ำเท่ำนั้น)
(๓) โรงงำนประเภทอื่นนอกจำก (๑) (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุมกำรปล่อย
ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 51 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

๒.๒ ขอเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรขยำยพื้นที่โรงงำนที่ได้รับอนุญำต
ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ
ขอเพิ่มเติมจำกข้อกำหนดเดิมเป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนสำหรับโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้
บังคับ และยังประกอบกิจกำรอยู่ สำมำรถขยำยพื้นที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตได้เฉพำะ
ในที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ เป็ น แปลงเดี ย วกั น กั บ แปลงที่ ดิ น ที่ เป็ น ที่ ตั้ ง
ของโรงงำนเดิม ซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่
ก่อนวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ
หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้ำของโรงงำนเดิมอยู่”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำข้อกำหนดเรื่องร้อยละ
ที่ว่ำงของแปลงที่ดินในกำรขยำยพื้นที่โรงงำนของผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม
ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรก่อนวันประกำศกฎกระทรวงฯ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรขยำยพื้นที่โรงงำนที่ได้รับอนุญำต
ก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรำด พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ตำมที่เสนอ
โดยให้ขยำยพื้นที่โรงงำนได้ไม่เกินหนึ่งเท่ำ
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับ เรื่องการขยายพื้นที่
โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ตามที่เสนอ โดยให้ขยาย
พื้นที่โรงงานได้ไม่เกินหนึ่งเท่า

๒.๓ ขอยกเลิกข้อกำหนดที่ว่ำงริมแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสำธำรณะในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ป่ ำไม้ (สี เขี ย วอ่ อ น
และเส้นทแยงสีขำว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญั ติ ควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 52 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อกำหนดที่ ว่ำงริ มแม่ น้ ำ ล ำคลอง แหล่ งน้ ำสำธำรณะ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๕ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภำพแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยว
(สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขำว) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำ
คุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม (สี เขี ย วอ่ อ น) และที่ ดิ น ประเภทอนุ รัก ษ์ ป่ ำ ไม้ (สี เขี ย วอ่ อ น
และเส้นทแยงสีขำว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดที่ว่างริมแม่น้า ลาคลอง แหล่งน้า
สาธารณะ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๕ ประเภท คือ
ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ป ระเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ ดิน ประเภทอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) ที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(สีเขียวอ่อน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนและ
เส้นทแยงสีขาว) ตามทีเ่ สนอ

๒.๔ ขอยกเลิกข้อกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงถนน ในกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จ ำนวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงถนน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
จ ำนวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้อกาหนดที่ ว่างตามแนวขนานริม เขตทาง
ถนน ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตามที่เสนอ

๒.๕ ขอเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอเพิ่มเติมจำกข้อกำหนดเดิม
“ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม... สำหรับกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงดำดฟ้ำ สำหรับอำคำร
ทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

อ้ำงอิง
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เรื่อง/มติ
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม... สำหรับกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ยกเว้นอำคำรหรือโครงสร้ำงเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒ นำพลังงำนลม (เฉพำะบริเวณ
ที่ดินหมำยเลข ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓) กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ ก่ อ สร้ ำ งถึ ง ดำดฟ้ ำ ส ำหรั บ อำคำรทรงจั่ ว หรื อ ปั้ น หยำให้ วั ด จำกระดั บ พื้ น ดิ น
ที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้ มี ที่ ว่ำงไม่น้ อยกว่ำร้อ ยละเจ็ด สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่น ขออนุ ญ ำต
ยกเว้นแปลงที่ดินที่สร้ำงอำคำรหรือโครงสร้ำงเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม
(เฉพำะบริเวณที่ดินหมำยเลข ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓)”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้พลังงำนทดแทน
ซึ่งเป็นนโยบำยหลักของประเทศ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนลม ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาพลังงานลม ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๒.๖ ขอแก้ไขข้อกำหนดให้สำมำรถดำเนินกิจกำรโรงงำนลำดับที่ ๓๔ (๔) (๕),
๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้
(สี เขีย วอ่ อนและเส้ น ทแยงสี ข ำว) บริเวณพื้ น ที่ ทุ่ งศำลำสำธำรณประโยชน์ ตำบล
บ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจกำรโรงงำนกำจัดขยะ คัดแยก
ขยะ และแปรรูปขยะได้ ในพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุ รักษ์ป่ำไม้ บริเวณ
พื้ น ที่ ส ำธำรณประโยชน์ ที่ ก ำหนดไว้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ตอบสนองนโยบำยของรั ฐ บำล
เรื่อง “กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขข้ อ ก ำหนด
ให้สำมำรถดำเนินกิจกำรโรงงำนลำดับที่ ๓๔ (๔) (๕), ๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ
๑๐๖ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีข ำว)
บริเวณพื้นที่ทุ่งศำลำสำธำรณประโยชน์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดให้สำมำรถดำเนินกิจกำร
โรงงำนลำดับที่ ๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ ยกเว้นโรงงำนลำดับที่ ๓๔ (๔) (๕)

อ้ำงอิง
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เรื่อง/มติ
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว) บริเวณ
พื้นที่ทุ่งศำลำสำธำรณประโยชน์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด (เฉพำะบริเวณ
พื้นที่ดำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย เนื้อที่ประมำณ ๑๓ ไร่)
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ แก้ไขข้อกาหนดให้ สามารถด าเนิ นกิจการโรงงาน
ล าดั บ ที่ ๔๓ (๑), ๘๙, ๑๐๑, ๑๐๕ และ ๑๐๖ เฉพาะที่
ดาเนินการหรือควบคุมโดยภาครัฐเท่านั้น ยกเว้น โรงงานลาดับที่
๓๔ (๔) (๕) ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียว
อ่ อนและเส้ น ทแยงสี ข าว) บริ เวณพื้ น ที่ ทุ่ งศาลาสาธารณะ
ประโยชน์ ต าบลบ่ อ พลอย อ าเภอบ่ อ ไร่ จั ง ห วั ด ตราด
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
เนื้ อ ที่ ป ระมาณ ๑๓ ไร่ ) ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๗ ขอเพิ่ มเติ มข้ อก ำหนดเกี่ ยวกั บกำรควบคุ มควำมสู งอำคำร โดยยกเว้ น
กำรควบคุ มควำมสู งของอำคำรส ำหรั บกิ จกำรบำงประเภทซึ่ งเป็ นกิ จกำรที่ จ ำเป็ น
ต่อกำรบริกำรชุมชน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง
สีขำว)
จำกข้อกำหนดเดิม
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่กำหนดดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ทั้งนี้ กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้ วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ ส ำหรับ
อำคำรทรงจั่วหรือทรงปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ยกเว้นอำคำรหรือโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำร
ทุกชนิด หอถังส่งน้ำประปำ และเสำส่งไฟฟ้ำ ทั้งนี้กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือทรงปั้นหยำให้วัดจำก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุ ผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในบริเวณพื้นที่เกำะช้ำงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดั บต้ น ๆ ของประเทศไทย มี นั กท่ องเที่ ยวชำวต่ ำงชำติ และชำวไทยมำท่ องเที่ ยว
ในแต่ละปีเป็นจำนวนมำก มีกำรขยำยตัวของชุมชนค่อนข้ำงสูง ทำให้ระบบสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรไม่เพียงพอ จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องให้มีระบบบริกำรสำธำรณะเพิ่มขึ้น
เช่น เสำรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หอถังส่งน้ำประปำ เสำส่งไฟฟ้ำ เป็นต้น ซึ่งอำคำรเหล่ำนี้
มีขนำดควำมสูงมำกกว่ำ ๑๒ เมตรขึ้นไป
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
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เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรควบคุ ม ควำมสู ง อำคำร โดยยกเว้ น
กำรควบคุมควำมสู งของอำคำรสำหรับกิจกำรบำงประเภทซึ่งเป็น กิจกำรที่จำเป็ น
ต่อกำรบริก ำรชุมชน ในกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ป่ ำไม้ (สี เขียวอ่อ น
มีเส้นทแยงสีขำว)
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมความสูง
อาคาร โดยยกเว้นการควบคุมความสูงของอาคารสาหรับกิจการ
บางประเภทซึ่งเป็นกิจการที่จาเป็นต่อการบริการชุมชน ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ (สี เขี ยวอ่ อนมี เส้ นทแยง
สีขาว)
๒.๘ ขอเพิ่มข้อกำหนด “ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ผู้ที่ถือครองสิทธิ์หรืออยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ
สำมำรถดำเนิน กิจกำรหรือใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมได้ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้เพิ่มข้อกำหนด “ที่ดินประเภทนี้ ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มข้อกาหนด “ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม” ในการใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ตามที่เสนอ
๒.๙ ขอเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อผ่อนผันข้อกำหนดบำงประกำร ให้ สอดคล้อง
กำรจัดตั้งพื้นที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด
ซึ่งเป็นนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนของรัฐบำล
๒.๙.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศั ย...
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน
๑๕ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน...
(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย...
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนิ นกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน
๑๕ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ห้ ำมใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรตำมที่ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน...
(๑๐) ซื้อขำยหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
ทั้งนี้ ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ไม่ให้ใช้บังคับในท้องที่
ที่ได้ประกำศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
๒.๙.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จำกข้อกำหนดเดิม
“ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม... ส ำหรั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดำเนิ นกำรหรือประกอบกิจกำรได้ ในอำคำรที่ มีควำมสู งไม่เกิ น
๑๒ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน...
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม... ส ำหรั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจกำรอื่น ให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน
๑๒ เมตร... ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน...
(๗) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
ทั้งนี้ ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ไม่ให้ใช้บังคับในท้องที่
ที่ได้ประกำศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตรำด กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ่มข้อก ำหนดเกี่ย วกับ เรื่องกำรพั ฒ นำเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ในกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จ ำนวน ๒ ประเภท คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) และที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม

2.8

เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท
คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2555
ด้ วยกรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง และจั งหวัดตำก มี ควำมประสงค์ ขอแก้ ไข
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตำก ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขำว) ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำว กำหนดให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำรสงวนและคุ้มครองดูแลรักษำหรือบำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ำลำธำร
และทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป่ำไม้
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
แต่ เนื่ อ งจำกข้ อ ก ำหนดดั งกล่ ำว ที่ ก ำหนดไว้ ภ ำยในแนวเขตป่ ำไม้ ถ ำวรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีนั้น ไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ภำยใน
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก ซึ่งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ได้พิจำรณำจัดสรรพื้นที่ไว้ จำนวน ๑๔,๘๕๘ ไร่ ไว้เพื่อกำรดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มีกำร
แก้ไขกฎกระทรวงฯ เฉพำะประเด็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ นในบริเวณแนวเขตป่ำไม้ถำวร
ตำมมติคณะรัฐมนตรี (ป่ำแม่สอด) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษได้ ดังนี้ “ควำมในวรรคแรก วรรคสอง และวรรคสำม ไม่ให้ใช้บังคับในบริเวณ
พื้นที่ป่ำไม้ถำวร ตำมมติคณะรัฐมนตรีป่ำแม่สอด ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) โดยให้เพิ่มเติมข้อความในวรรคท้าย

ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.3.6
หน้ำ 58
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ดังนี้ “ความในวรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ไม่ให้ใช้บังคับ
ในบริ เวณพื้ น ที่ ป่ าไม้ ถาวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป่ าแม่ สอด
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
ของจังหวัดจันทบุ รีปั จจุบั นเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่ อกำรพัฒ นำ
พื้น ที่ของจั งหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒ นำพื้ นที่ ของจังหวัดจันทบุ รี
ซึ่งผู้ ได้ รั บ ผลกระทบส่ ว นใหญ่ เป็ น ภำคอุ ตสำหกรรม และภำคธุรกิ จบำงประเภท
ซึ่งไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดจันทบุรี
จึ งได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด จั น ทบุ รี พ.ศ. ๒๕๕๕
ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่ งพระรำชบัญ ญั ติกำรผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อให้
ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรีมีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดจันทบุรีต่อไป
ประเด็นที่ ๑ กำรขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต
๑.๑ ขอขยำยพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในเขตตำบล
ทับไทรและตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งแต่หลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ จำกแนวทำงหลวง
แผ่ นดิ นหมำยเลข ๓๑๙๓ ทำงทิ ศใต้ ออกไปเป็ นระยะทำง ๒ กิ โลเมตร ตลอดแนว
หลักเขตที่ระบุ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อวำงแผนรองรับกำรขยำยตัวของอำเภอโป่งน้ำร้อน
ตลอดจนเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอขยำยพื้นที่กำรใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู) ในเขตตำบลทับ ไทรและตำบลโป่งน้ำร้อน
ตั้งแต่หลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ จำกแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๓
ทำงทิศใต้ ออกไปเป็นระยะทำง ๒ กิโลเมตรตลอดแนวหลักเขตที่ระบุ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่ อพิจำรณำ
ด้ ำนผั งเมื อ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ ไม่ เห็ นชอบกำรขอขยำยพื้ น ที่ ก ำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ในเขตตำบลทับไทรและตำบลโป่งน้ำร้อนตั้งแต่
หลักเขตที่ ๖ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ จำกแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๓ ทำงทิศใต้
ออกไปเป็นระยะทำง ๒ กิโลเมตร
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้ขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ช มพู ) ในเขตต าบลทั บ ไทรและต าบลโป่ งน้ าร้ อน ตั้ งแต่
หลั กเขตที่ ๖ ถึ งหลั กเขตที่ ๑๑ จากแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๓๑๙๓ ทางทิศใต้ ออกไปเป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตร
ตลอดแนวหลั กเขตที่ ระบุ ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.1.1
หน้ำ 6 - 17
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เรื่อง/มติ
๑.๒ กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อวำงแผนรองรับกำรขยำยตัวของอำเภอโป่งน้ำร้อน
และอำเภอสอยดำวให้สำมำรถแข่งขันทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (กัมพูชำ) ได้
ซึ่งขณะนี้ ได้ มี กำรขยำยตั วและมี กำรพั ฒ นำเมื องอย่ำงมำก ตลอดจนเป็ นกำรเตรียม
ควำมพร้ อมที่ จะเปิ ดประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน (AEC) โดยปั จจุ บั น มี กำรค้ ำขำย
ผ่ำนแดนมูลค่ำประมำณ ๕,๐๐๐ ล้ำนบำทต่อปี และมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ ๓๐ ต่อปี
มีกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยเฉพำะระบบโลจิสติกส์ กำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร สถำบันกำรศึกษำ ที่อยู่อำศัย ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
๑.๒.๑ ในเขตตำบลคลองใหญ่ ตำบลเทพนิมิต และตำบลหนองตำคง
อำเภอโป่งน้ำร้อน (ทั้งตำบล)
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ในเขตตำบลคลองใหญ่ ตำบลเทพนิมิต และตำบลหนองตำคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
(ทั้งตำบล)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) เฉพำะในเขตตำบล
คลองใหญ่ และตำบลหนองตำคง (ทั้งตำบล) เท่ำนั้นแต่ไม่เห็นชอบในเขตตำบลเทพนิมิต
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เฉพาะในเขตตาบลคลองใหญ่ และ
ต าบลหนองตาคง (ทั้ งต าบล) เป็ นที่ ดิ นประเภทชุ มชน (สี ชมพู )
เท่านั้น ส่วนในเขตตาบลเทพนิมิตไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๒.๒ ในเขตตำบลทุ่งขนำนและตำบลสะตอน อำเภอสอยดำว (ทั้งตำบล)
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมือ งรวมจังหวัดจัน ทบุ รี เห็ น ชอบกำรขอเปลี่ ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ในเขตตำบลทุ่งขนำนและตำบลสะตอน อำเภอสอยดำว (ทั้งตำบล)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือ ง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมือ งเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ ำนผั งเมื อ ง มี ควำมเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ นชอบกำรขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) เป็ นที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สีชมพู) ในเขตตำบลทุ่งขนำนและตำบลสะตอน อำเภอสอยดำว (ทั้งตำบล)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ในเขตต าบลทุ่ ง ขนาน
และต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว (ทั้ ง ต าบล) เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทชุมชน (สีชมพู) ตามมติกรมโยธาธิการและผั งเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๑.๒.๓ ในเขตตำบลทรำยขำว ตำบลทับช้ำง และตำบลปะตง อำเภอ
สอยดำว (บำงส่วนของตำบล)
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ป รึ กษำผั งเมืองรวมจังหวัดจัน ทบุรี เห็ น ชอบกำรขอเปลี่ ยนแปลง
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ในเขตตำบลทรำยขำว ตำบลทับช้ำง และตำบลปะตง (เพิ่มเติมบำงส่วน)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่ อพิจำรณำ
ด้ำนผั งเมือ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ นชอบกำรขอเปลี่ ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) เป็ นที่ ดิ นประเภทชุ มชน
(สีชมพู) ในเขตตำบลทรำยขำว ตำบลทับช้ำง และตำบลปะตง (เพิ่มเติมบำงส่วน)
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตตาบลทรายขาว ตาบลทับช้าง
และต าบลปะตง (บางส่ วน) อาเภอสอยดาว เป็ นที่ ดิ นประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งและ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
ประเด็นที่ ๒ กำรขอแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมี
ประเด็นย่อย ๕ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอแก้ไขข้อห้ำมในข้อกำหนดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจำกข้อห้ำมในข้อกำหนดเดิม
“ข้อ ๘ (๔) เลี้ ยงม้ำ โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเพื่อกำรค้ำ”
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ข้อ ๘ (๔) เลี้ ยงม้ำ โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ ห่ ำน เป็ ด ไก่ งู จระเข้
หรือสั ตว์ป่ ำตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพื่อกำรค้ำ ยกเว้น
สั ต ว์ น้ ำที่ ก ำหนดเป็ น สั ต ว์ป่ ำตำมกฎหมำยว่ำด้ ว ยกำรสงวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ป่ ำ
เพื่อกำรค้ำ”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ป รึกษำผั งเมืองรวมจั งหวัดจันทบุรี เห็ นชอบกำรขอแก้ไขกำหนด
เกี่ยวกับข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ไม่เห็นชอบกำรขอแก้ไขกำหนดเกี่ยวกับข้อห้ำม
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็นชอบกำรขอแก้ไข
ข้อก ำหนดเกี่ย วกับ ข้ อห้ ำมในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ทั้ งนี้
เห็นควรให้ผู้วำงผังศึกษำหำข้อมูลเพื่อระบุประเภทของสัตว์น้ำ และเหตุผลควำมจำเป็น
ที่จะต้องขอยกเว้นให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงเสนอเป็นข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมกำรผังเมือง
ได้พิจำรณำต่อไป
ส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ประสำนกับ ประมง
จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอให้ระบุประเภทของสัตว์น้ำ ตำมที่คณะอนุกรรมกำรผั งเมือง
เพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมืองได้ให้ ไปดำเนินกำรแล้ว ปรำกฏว่ำประมงจังหวัดจันทบุรี
แจ้ ง ว่ ำ ไม่ ส ำมำรถระบุ ป ระเภทของสั ต ว์ น้ ำดั ง กล่ ำ วได้ เนื่ องจำกมี จ ำนวนมำก
และบำงครั้งอำจมีกำรเพิ่มเติมหรือยกเลิกประเภทสัตว์น้ำดังกล่ำว
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดข้อห้ามการเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า โดยเพิ่มเติมข้อความ
“ยกเว้ น สั ต ว์ น้ าที่ ก าหนดเป็ น สั ตว์ ป่ าตามก าหมายว่ าด้ วย
การสงวนและคุ้ มครองสั ตว์ ป่ าเพื่ อการค้ า ” ในที่ ดิ น ประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) โดยให้ ค งข้ อ ก าหนดไว้ ต ามเดิ ม ตามมติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๒ ขอแก้ ไขข้อห้ ำมกำรประกอบกิจกำรประเภทน้ำมัน เชื้ อเพลิ ง และ
กิจกำรประเภทก๊ำซ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกจั งหวัด จัน ทบุ รี มี กำรประกอบกิจกำร
ด้ำนเกษตรกรรม และอุตสำหกรรมอยู่เป็นจำนวนมำก มีควำมจำเป็นต้องมีกำรเก็บรักษำ
น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต เช่น หม้อต้มไอน้ำ กำรอบแห้งผลิตผล
ทำงกำรเกษตร ยำงพำรำ และผลไม้ ซึ่งในกำรเก็บรักษำน้ ำมัน เชื้อ เพลิ ง และก๊ำซ
ผู้ประกอบกิจกำรต้องขออนุญำตกระทรวงพลังงำนในกำรเก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้ อ มกฎกระทรวง
และประกำศที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดอยู่แล้ว
ขอแก้ไขจำกข้อห้ำมในข้อกำหนดเดิม
“ห้ ำ มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คลั งน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
และสถำนที่ ที่ ใช้ ใ นกำรเก็ บ รั ก ษำน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไม่ ใช่ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ก๊ำซธรรมชำติ เพื่อจำหน่ำยที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง”
“ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่บรรจุก๊ำซ และ
ห้องบรรจุก๊ำซ สำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ไม่หมำยรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซ และสถำนที่
จำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ห้ ำ มใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คลั งน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง
และสถำนที่ ที่ ใช้ ใ นกำรเก็ บ รั ก ษำน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไม่ ใช่ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว
ก๊ำซธรรมชำติเพื่อจำหน่ำยที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็น สถำนีบ ริกำรน้ำมันเชื้อเพลิงและสถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำ
น้ำมันเชื้อเพลิง”
“ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่บรรจุก๊ำซ และ
ห้องบรรจุก๊ำซ สำหรับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ไม่หมำยรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่เก็บและใช้ก๊ำซ
และสถำนที่จำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด จั น ทบุ รี กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่ อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบกำรขอแก้ไขข้อห้ำมกำรประกอบกิจกำรประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและกิจกำร
ประเภทก๊ ำซ ในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
แต่ไม่เห็นชอบกำรขอแก้ไขกำรประกอบกิจกำรประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง และกิจกำร
ประเภทก๊ำซในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้แก้ไขข้อห้ามการประกอบกิจการประเภทน้ามัน
เชื้อเพลิง และกิจการประเภทก๊า ซ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ ยกเว้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขาวมีกรอบมี เส้นทแยงสี เขี ยว) ให้ คงข้ อกาหนดไว้ตามเดิ ม
ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓ ขอแก้ไขข้อห้ำมให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมได้ ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินจำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในเขตตำบลบ่ อ
ต ำบลเกวี ย นหั ก อ ำเภอขลุ ง , ต ำบลช้ ำงข้ ำม อ ำเภอนำยำยอำม, ต ำบลเกำะขวำง
อ ำเภอเมื องจั นทบุ รี , ต ำบลปะตง ต ำบลทรำยขำว อ ำเภอสอยดำว, ต ำบลเขำวงกต
อำเภอแก่งหำงแมว, ตำบลพลวง อำเภอเขำคิชฌกูฏ, ตำบลทั บไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน
อ ำเภอโป่ งน้ ำร้ อน, ต ำบลเขำแก้ ว ต ำบลคลองขุ ด ต ำบลตะกำดเง้ ำ อ ำเภอท่ ำใหม่ ,
ต ำบลวั ง ใหม่ ต ำบลสนำมไชย ต ำบลกระแจะ อ ำเภอนำยำยอำม, ต ำบลปั ถ วี
อ ำเภอมะขำม, ต ำบลตรอกนอง ต ำบลบ่ อเวฬุ ต ำบลตกพรม อ ำเภอขลุ ง , ต ำบล
บำงกะไชย อำเภอแหลมสิงห์

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไ ข เนื่ อ งจำกเป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย ว และกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ และปั จ จุ บั น มี
นักท่องเที่ยวจำนวนมำก แต่สถำนที่พักไม่เพียงพอ ในกำรรองรับปริมำณนักท่องเที่ยว
ทำให้ข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด จั น ทบุ รี กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบโดยให้ ส ำมำรถประกอบกิ จ กำรโรงแรมได้ เฉพำะโรงแรมประเภทที่ ๑
และประเภทที่ ๒ เท่ ำนั้ น ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ในเขตตำบลบ่อ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง, ตำบลช้ำงข้ำม อำเภอนำยำยอำม,
ตำบลเกำะขวำง อำเภอเมืองจั น ทบุ รี, ตำบลปะตง ตำบลทรำยขำว อำเภอสอยดำว,
ตำบลเขำวงกต อำเภอแก่งหำงแมว, ตำบลพลวง อำเภอเขำคิชฌกูฏ , ตำบลทั บไทร
ตำบลโป่ งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน, ตำบลเขำแก้ว ตำบลคลองขุด ตำบลตะกำดเง้ำ
อ ำเภอท่ ำใหม่ , ต ำบลวั งใหม่ ต ำบลสนำมไชย ต ำบลกระแจะ อ ำเภอนำยำยอำม,
ตำบลปัถวี อำเภอมะขำม, ตำบลตรอกนอง ตำบลบ่อเวฬุ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง ,
ตำบลบำงกะไชย อำเภอแหลมสิงห์
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดข้อห้ามให้สามารถประกอบกิจการ
โรงแรมได้ ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นจ านวน ๒ ประเภท ได้ แก่
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
ในพื้ น ที่ ตามที่ เสนอ โดยให้ สามารถประกอบกิ จการโรงแรม
ได้เฉพาะโรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ เท่านั้น ตามมติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง และคณะอนุ กรรมการผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓.๒ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั น ทนำกำรและกำรรั ก ษำคุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในเขตตำบลคลองขุด อำเภอท่ำใหม่ และตำบลคลองพลู
อำเภอเขำคิชฌกูฏ ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกอ่ำงเก็บน้ำคลองศำลทรำย
เหตุผลในกำรขอแก้ไข ตำมนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
และตำมนโยบำยของกรมธนำรั กษ์ ในกำรพั ฒนำที่ ดินรำชพั สดุแปลงที่ มี ศักยภำพให้ เกิ ด
ควำมเหมำะสมและประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดจั นทบุ รี เห็ นชอบกำรขอแก้ ไขข้ อ ห้ ำ ม
ให้สำมำรถประกอบกิจกำรโรงแรมได้ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขียวอ่อน) ในเขตตำบลคลองขุด อำเภอท่ำใหม่
และตำบลคลองพลู อำเภอเขำคิชฌกูฏ ระยะ ๒๐๐ เมตร จำกอ่ำงเก็บน้ำคลองศำลทรำย
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบโดยให้สำมำรถประกอบกิจกำร
โรงแรมได้เฉพำะโรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ เท่ำนั้น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ในเขต
ตำบลคลองขุด อำเภอท่ำใหม่ และตำบลคลองพลู อำเภอเขำคิชฌกูฏ ระยะ ๒๐๐ เมตร
จำกอ่ำงเก็บน้ำคลองศำลทรำย
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดข้อห้ามให้สามารถประกอบกิจการ
โรงแรมได้ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ ดิน ประเภท
ที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(สี เขีย วอ่อน) ในพื้ น ที่ ต ามที่ เสนอ โดยให้ ส ามารถประกอบ
กิจการโรงแรมได้ เฉพาะโรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒
เท่านั้น ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๔ ขอแก้ไขข้อกำหนดให้สำมำรถประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์
โรงงำนอุ ตสำหกรรม ที่ พั กอำศัย รี ส อร์ท โรงแรมได้ ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขีย ว) ในเขตต ำบลเทพนิ มิ ต ตำบลคลองใหญ่ ต ำบลหนองตำคง
ตำบลทับไทร และตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชำ มีกำรติดต่อ
ค้ำขำยกันมำยำวนำน โดยมีจุดผ่ำนแดนถำวร ๒ แห่ง และจุดผ่อนปรนทำงกำรค้ำ ๑ แห่ง
ซึ่งมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ขยำยช่องทำง
กำรจรำจรจำก ๒ ช่องทำง เป็น ๔ ช่องทำง อีกทั้งมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับกำรเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ และเพื่อเป็นกำรรองรับ กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุน ด้ำนอุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นกำรรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอแก้ไขให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงงำนอุตสำหกรรม
ที่พักอำศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขต
ตำบลเทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ ตำบลหนองตำคง ตำบลทับไทร และตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิ จำรณำ
ด้ ำ นผั งเมื อ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ เห็ น ชอบกำรขอแก้ ไขให้ ส ำมำรถใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่ อประกอบกิจกำรคลังสินค้ ำ อำคำรพำณิชย์ โรงงำนอุตสำหกรรม
ที่ พั ก อำศั ย รี ส อร์ ท โรงแรมได้ ในที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
ในเขตตำบลคลองใหญ่ และตำบลหนองตำคง แต่ไม่เห็นชอบ กำรขอแก้ไขให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรคลังสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ โรงงำนอุตสำหกรรม
ที่พักอำศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขต
ตำบลเทพนิมิต ตำบลทับไทร และตำบลโป่งน้ำร้อน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ให้สามารถประกอบกิจการคลังสินค้า อาคารพาณิชย์
โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย รีสอร์ท โรงแรมได้ เฉพาะในเขต
ต าบลคลองใหญ่ และต าบลหนองตาคง ตามมติ กรมโยธาธิ การ
และผั ง เมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ด้ า นผั งเมื อ ง ส่ ว นต าบลเทพนิ มิ ต และต าบลทั บ ไทร ให้ ค ง
ข้อกาหนดไว้ตามเดิม

๒.๕ ขอแก้ไขข้อกำหนดให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำร
เพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพักได้ ในที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตตำบลคลองขุด ตำบลโขมง อำเภอท่ำใหม่
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกมีมหำวิทยำลัยในพื้นที่ และจำนวนหอพัก
ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษำ และมีแนวโน้มว่ำปริมำณนักศึกษำจะเพิ่มมำกขึ้น
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
ควำมเห็นคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกำรขอแก้ไข
ให้ สำมำรถใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกำรเพื่อกำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด
อำคำรชุด หรือหอพักได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ในเขต
ตำบลคลองขุด ตำบลโขมง อำเภอท่ำใหม่
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื องเพื่ อ พิ จ ำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบโดยให้สำมำรถประกอบกิจกำร
เฉพำะหอพักได้ ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ในเขตตำบลคลองขุด
ตำบลโขมง อำเภอท่ำใหม่
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) ในเขตต าบลคลองขุ ด ต าบลโขมง อ าเภอท่ า ใหม่
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการเพื่อการอยู่อาศัย
ประเภทห้ องชุ ด อาคารชุ ด ยกเว้ นการประกอบกิ จการหอพั ก
ให้ สามารถด าเนิ นการได้ ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

ประเด็ นที่ ๓ กำรปรั บปรุ งบั ญชี แนบท้ ำยกฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ด
จันทบุรี โดยกำรเพิ่มเติมประเภท/ชนิด และโรงงำนจำพวกที่ ๑, ๒ และ ๓ ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี ประสิทธิภำพกำรผลิต
๒. เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมกำรผั งเมือ งเพื่ อ พิ จำรณำ
ด้ ำ นผั ง เมื อ ง มี ควำมเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ เห็ น ชอบกำรปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี แ นบท้ ำ ย
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี โดยกำรเพิ่มเติมประเภท/ชนิด และโรงงำน
จำพวกที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยมีควำมเห็น ดังนี้
- ที่ ดิ น ประเภทชุม ชน (สี ช มพู ) ห้ ำมโรงงำนควำมเสี่ ยงสู ง ๑๒ ประเภท
ตำมประกำศกระทรวงอุ ต สำหกรรม เรื่ อ ง มำตรกำรคุ้ ม ครองควำมปลอดภั ย
ในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ห้ำมโรงงำนควำมเสี่ยงสูง
๑๒ ประเภท ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย
ในกำรด ำเนิ น งำน (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้ นประเภทโรงงำนที่ มี ควำมจ ำเป็ น
ในจังหวัดเท่ำนั้น
ไม่เห็ นชอบให้เพิ่มเติมประเภท/ชนิด และโรงงำนจำพวกที่ ๑, ๒ และ ๓
ในที่ ดิ น ประเภทอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรม โดยให้ คงไว้ เฉพำะที่ มี อยู่ ในบั ญ ชี
ท้ำยกฎกระทรวงฯ เดิมอยู่แล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประเภท/ชนิด และโรงงานจาพวกที่
๑, ๒ และ ๓ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท ได้แก่
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) โดยห้ ามโรงงานที่ มี ความเสี่ ยงสู ง ๑๒ ประเภท
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ สาหรับ
ที่ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สีข าวมี กรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข โดยให้คง
บั ญ ชี โรงงานไว้ ตามเดิม ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
2.10 เรื่อง การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดน่ ำน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้
บั งคับในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวั นที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๖
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑
หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์
ของจังหวัดน่ำนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำพื้นที่
ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดน่ำน เช่น ปัจจุบัน
ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบำงส่วนมีผลกระทบต่อกำรอยู่อำศัยและกำรประกอบอำชีพ
ของประชำชนที่อำศัยอยู่ตำมแนวขนำนริมฝั่งแม่น้ำและแนวขนำนริมเขตทำงหลวง
แผ่น ดิน รวมทั้งมีกำรก่อสร้ำงอำคำรสู งบดบังทัศนียภำพของแหล่งโบรำณสถำน ดังนั้น
เพื่อเป็ นกำรบรรเทำปัญหำดั งกล่ำว จังหวัดน่ำนจึงได้ดำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดน่ ำน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อให้ ผั งเมืองรวมจั งหวัดน่ ำน มี ควำมเหมำะสมต่อแนวทำง
กำรพัฒนำของจังหวัดน่ำนต่อไป

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.1.2
หน้ำ 17 - 24
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เรื่อง/มติ
ประเด็ นกำรขอแก้ ไข ขอแก้ ไขข้อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น มี จำนวน
๖ ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ๑ ขอยกเลิ ก ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ที่ ว่ ำ งตำมแนวขนำนริ ม ฝั่ ง
ตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้ (สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว)
โดยขอยกเลิกข้อกำหนด ดังนี้
“กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ งแม่ น้ ำ ล ำคลอง หรื อ แหล่ งน้ ำสำธำรณะ
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำ
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรคมนำคมทำงน้ำหรือ
กำรสำธำรณูปโภค”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่ ง
แม่น้ ำตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่ งน้ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ
๑๐ เมตร มีผลกระทบต่อที่ดินขนำดเล็กที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำสำธำรณะ ทำให้เหลือพื้นที่
ใช้ประโยชน์น้อยลงหรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เลย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด น่ ำ น กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสำธำรณะ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่ำไม้
(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขำว)
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ในกรณี ที่ คูคลองทำเขื่อนเรียบร้อยแล้ ว จะมีแนวชัดเจนที่ สำมำรถจะ
ขุดลอกได้ ฉะนั้นถอยร่น ๓ เมตร ก็สำมำรถที่จะดำเนินกำรได้ แต่ถ้ำถอยร่น ๖ เมตร
อำจมำกเกินควำมจำเป็น และสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนได้
2. ข้อมูลจำกกรมเจ้ำท่ำกล่ำวว่ำไม่สำมำรถนำเครื่องมือเข้ำไปดำเนินกำรได้
ยิ่งเมืองน่ำนเป็นเมืองน้ำ แหล่งน้ำยังเป็นธรรมชำติอยู่ ยังต้องมีกำรดำเนินกำรพัฒนำ
อี ก มำก ถ้ ำ ลดระยะถอยร่ น เหลื อ เพี ย ง ๓ เมตร ก็ ไม่ สำมำรถน ำเครื่ องจั กรเข้ ำไป
ดำเนินกำรได้ จะเป็นปัญหำต่อจังหวัดเวลำที่จะพัฒนำต่อไป
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้ ยกเลิกข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ ที่ว่า งตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้า
สาธารณะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ (สี เ ขี ย วอ่ อ นและเส้ น ทแยงสี ข าว)
ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเด็ นที่ ๒ ขอแก้ ไขข้ อก ำหนดเกี่ ยวกับกำรก ำหนดที่ ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
โดยขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำง
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมทำงหลวงแผ่นดิน ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำง
ไม่น้ อยกว่ำ ๖ เมตร และให้ มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงสำธำรณะที่ไม่ขึ้นทะเบียน
เป็นทำงหลวงไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำง
หลวงแผ่ น ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๖ เมตร มี ผ ลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ข นำดเล็ ก ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ
เขตทำงหลวงแผ่นดิน ทำให้เหลือพื้นที่ใช้ประโยชน์น้อยลงหรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เลย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดที่ ว่ ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงหลวงแผ่ นดิ น ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ ำ นผั ง เมื อ งมี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ นชอบให้ แก้ ไขข้ อก ำหนดเกี่ ยวกั บ
กำรกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดินในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คงข้อกำหนดไว้ตำมเดิม
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดที่ว่างตาม
แนวขนานริ มเขตทางหลวงแผ่น ดิน ในการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คงข้อกาหนดไว้
ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
ประเด็นที่ ๓ ขอแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรกำหนดควำมสูงในระยะ ๕๐๐ เมตร
โดยรอบโบรำณสถำน ที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“กำรก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อกิ จกำรใด ๆ ในระยะ ๕๐๐ เมตร
โดยรอบโบรำณสถำน ที่ขึ้น ทะเบีย นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ในบริเวณที่กำหนด ดังต่อไปนี้ ให้มีควำมสูง
ของอำคำรไม่เกิน ๖ เมตร กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้ วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำง
ถึงพื้นดำดฟ้ำ สำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“กำรกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรใด ๆ ในระยะ ๕๐๐ เมตร
โดยรอบโบรำณสถำนที่ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ในบริเวณที่กำหนด ดังต่อไปนี้ ให้มีควำมสูง
ของอำคำรไม่ เกิ น ๙ เมตร กำรวั ด ควำมสู ง ของอำคำรให้ วั ด จำกระดั บ พื้ น ดิ น
ที่ก่อสร้ำงถึงพื้น ดำดฟ้ำ สำหรับ อำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำ ให้ วัดจำกระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
จะเป็นกำรก่อสร้ำง ๒ ชั้น ยกพื้นสูง ทำให้เกินกว่ำควำมสูงที่กำหนดและด้วยสภำพพื้ นที่
จำกัดจะต้องมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำในแนวดิ่งเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดควำมสู ง ในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบโบรำณสถำนที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็น สอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดควำมสู ง ในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบโบรำณสถำนที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน (สีชมพู) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) โดยให้คง
ข้อกำหนดไว้ตำมเดิม
คณะกรรมกำรผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ปัจจุบันเมืองน่ำนกลำยเป็นเมืองที่มีกำรเติบโตทำงกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สูงมำก ซึ่งในปลำยปีนี้จะมีกำรประชุมเวทีระหว่ำงประเทศว่ำด้วยชุมชนปลอดภัย
ซึ่งนำนำชำติยกให้เมืองน่ำนเป็นชุมชนปลอดภัย เป็นชุมชนน่ำอยู่ โดยจะให้เทศบำล
เมืองน่ำนเป็นต้นแบบ เพรำะฉะนั้นจึงอยำกให้อนุรักษ์เมืองไว้ก่อน
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดความสูง
ในระยะ ๕๐๐ เมตร โดยรอบโบราณสถานที่ขึ้น ทะเบีย น
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิ ลปวั ตถุ
ให้ มี ความสู งของอาคารจากไม่ เกิ น ๖ เมตร เป็ น ให้ มี ความสู ง
ของอาคารไม่เกิ น ๙ เมตร ในการใช้ ประโยชน์ที่ ดิ นประเภท
ชุ ม ชน (สี ชมพู ) และที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) โดยให้คงข้อกาหนดไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการ
และผั งเมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณา
ด้านผังเมือง
ประเด็น ที่ ๔ ขอแก้ ไขข้ อห้ ำมเกี่ยวกับ กำรจั ดสรรที่ ดิน เพื่ อ กำรอยู่อ ำศั ย
ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อให้
ดำเนินกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยได้ในบริเวณท้องที่ตำบลไชยสถำน อำเภอเมืองน่ำน

อ้ำงอิง
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เรื่อง/มติ
โดยขอแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อกำหนดเดิม
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย”
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ ดังต่อไปนี้
ด้ำนเหนือ
จดทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ ฟำกใต้
ด้ำนตะวันออก จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองน่ำน ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และแนวเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเขำน้อย
ด้ำนใต้
จดเส้นขนำนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลำงทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑
ด้ำนตะวันตก จดเส้นตั้งฉำกกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ ฟำกใต้
ที่จุดซึ่งอยู่ห่ำงจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๑ บรรจบกับถนน อบจ. นน ๓๐๓๘
ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทำง ๒,๑๗๗ เมตร
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ อ งจำกปั จ จุ บั น บริ เวณที่ ก ำหนดให้ เป็ น ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บำงบริเวณเป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัว
ของเมืองที่สำมำรถพัฒนำให้เป็นพื้นที่รองรับกำรเติบโตของชุมชนในอนำคต แต่ข้อกำหนด
ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ได้กำหนดข้อห้ำมกำรจัดสรรที่ดิน
เพื่อกำรอยู่อำศัยก็อำจส่งผลต่อกำรพัฒนำในอนำคตได้
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด น่ ำ น กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้องกัน
คือ เห็ น ชอบให้ แก้ไขข้อกำหนดข้อห้ ำมเกี่ยวกับ กำรจัดสรรที่ดินเพื่ อกำรอยู่อำศัย
ในข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว)
เพื่อให้ ดำเนิ นกำรจัดสรรที่ดิน เพื่อกำรอยู่อำศัยได้ ในบริเวณท้องที่ตำบลไชยสถำน
อำเภอเมืองน่ำน ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ แ ก้ไขข้อ กาหนดข้อ ห้ า มเกี่ ยวกั บการจัดสรรที่ ดิ น
เพื่ อการอยู่อาศัย ในข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อให้ดาเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อการอยู่อาศั ยได้ ในบริเวณท้องที่ตาบลไชยสถาน อาเภอ
เมืองน่าน ตามที่เสนอ
ประเด็นที่ ๕ ขอแก้ไขข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ ในข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
โดยขอแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อกำหนดเดิม
“(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำเพื่อกำรค้ำ”
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“(๔) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู หรือจระเข้ เพื่อกำรค้ำ
สำหรับสัตว์ป่ำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกสั ตว์ ป่ ำตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ บำงชนิดในปัจจุบันได้มีกำรเลี้ยงเป็นจำนวนมำกและบำงส่วนก็เป็นไป
เพื่อกำรค้ำ เช่น นกกรงหัวจุก ดังนั้น กำรกำหนดข้อห้ำมสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อกำรค้ำควรกำหนด
เป็ น ประเภทที่ ไม่ เหมำะสมในชุ ม ชนเท่ ำนั้ น ส ำหรับ สั ต ว์ป่ ำตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำก็ให้เป็นไปตำมกฎหมำยของกำรคุ้มครองสัตว์ป่ำโดยเฉพำะ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดน่ ำน เห็ นชอบให้ แก้ ไขข้อห้ ำมเกี่ยวกั บ
กำรเลี้ยงสัตว์ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ ำนผั งเมื อ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ ไม่ เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขข้ อ ห้ ำ มเกี่ ย วกั บ
กำรเลี้ยงสัตว์ ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) โดยให้คง
ข้อกำหนดไว้ตำมเดิม
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในข้อกาหนด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) โดยให้ ค ง
ข้ อ ก าหนดไว้ ต ามเดิ ม ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

ประเด็น ที่ ๖ ขอแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเกษตรกรรม ในที่ดินประเภท
ที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ)
โดยขอแก้ไขข้อห้ำมจำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม ให้ ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อมกำรประมง กำรท่องเที่ยว หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น”
เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม ให้ ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรม กำรประมง กำรท่องเที่ยว หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกบริเวณที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพื่ อกำรรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม (สี ฟ้ำ) นั้ น มีกำรประกอบอำชีพประมงเป็นหลั ก
และมีบำงส่วนที่ทำกำรเกษตรด้วย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดน่ำน เห็ นชอบให้ แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้อ งกัน คือ ไม่เห็ นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้ำ) โดยให้ คง
ข้อกำหนดไว้ตำมเดิม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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มติที่ประชุม

2.11

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดโดยเพิ่มคาว่าเกษตรกรรมเป็น
กิ จ กรรมหลั ก ในที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้ อ ม (สี ฟ้ า ) โดยให้ ค งข้ อ ก าหนดไว้ ตามเดิ ม ตามมติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

เรื่อง การขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกำศใช้
บั งคับในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๘๑ ก ลงวันที่ ๒๔ สิ งหำคม ๒๕๕๕
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นั บตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐
หลั งจำกกำรประกำศใช้ บั งคั บ กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ด ยโสธร ปรำกฏว่ ำ
สภำพกำรณ์ ของจั งหวั ดยโสธร ปั จจุ บั นเปลี่ ยนแปลงไปจำกเดิ ม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ
กำรพัฒ นำพื้น ที่ของจั งหวัดและไม่ส อดคล้ องกับ แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด
ยโสธรเช่นสภำพกำรณ์ ปั จจุ บั นมีกำรขยำยตั วของพื้ นที่ ชุมชนเมื องและชุ มชนชนบท
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจทำให้กำรประกอบกิจกำรบำงประเภทไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
ดั งนั้ นเพื่ อเป็ นกำรบรรเทำปั ญ หำดั งกล่ ำว จั งหวั ดยโสธรจึ งได้ ด ำเนิ นกำรปรั บปรุ ง
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมจั งหวั ดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม
แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ กำรผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อ ให้ ผั งเมื องรวมจั งหวั ดยโสธร
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดยโสธรต่อไป
ประเด็นที่ ๑ ขอยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ
ขอยกเลิกบัญ ชีท้ำยกฎกระทรวงฯ โดยกำรปรับบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ
ออกและกำหนด เป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
คือ ที่ ดิน ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม
ตำมนโยบำยและยุ ทธศำสตร์ กำรพั ฒ นำประเทศของรั ฐบำล และกำรพั ฒ นำพื้ น ที่
ของจังหวัด รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้ได้มำตรฐำน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั งหวั ด ยโสธร กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ และกำหนดเป็นข้อห้ำมในข้อกำหนดกำร
ใช้ ประโยชน์ ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ดิ นประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ ยกเลิ กบั ญ ชี ท้ ายกฎกระทรวงฯ และก าหนดเป็ น
ข้อห้ามในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.1.3
หน้ำ 24 - 38

- 73 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล และกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด
รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้ได้มำตรฐำน
๒.๑.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ กจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยโรงงำนเว้น แต่โรงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ ดิน ประเภทนี้ ห้ ำมใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่ อกิจกำรตำมที่ กำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภั ยในกำรดำเนิ นงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนล ำดับที่ ๙๒
โรงงำนห้องเย็น
(๒) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่
(ก) ให้ ดำเนินกำรได้เฉพำะในจำพวกที่ ๑ (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑๑๘
ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ 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) ให้ ด ำเนิ น กำรได้ ในจ ำพวกที่ ๒ (ตำมบั ญ ชี ท้ ำ ยกฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๖ ประเภท
หรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๑๔, ๒๐ (๒) (๓), ๕๓ (๗) และ ๖๔ (๑๒) (๑๓)
(ค) ให้ ด ำเนิ นกำรได้ ในจ ำพวกที่ ๑ และจ ำพวกที่ ๒ (ตำมบั ญชี ท้ ำย
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
จำนวน ๒๒ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ 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) ให้ดำเนินกำรได้ในจำพวกที่ ๒ และจำพวกที่ ๓ (ให้ดำเนินกิจกำร
โรงงำนได้ จำนวน ๑ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๒ (๑)
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(จ) ให้ดำเนิ นกำรได้ในทุกจำพวก (ตำมบัญ ชีท้ำยกฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑ ประเภทหรือ
ชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๙๑ (๑)
(ฉ) ให้ดำเนินกำรได้ในจำพวกที่ ๓ (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๓ ประเภท
หรื อชนิ ดโรงงำน) ดั งนี้ โรงงำนล ำดั บที่ ๙๕ (๑) (เฉพำะที่ ไม่ มี กำรพ่ นสี ), ๙๕ (๒)
(เฉพำะที่ไม่มีกำรพ่นสี) และ ๑๐๑ (เฉพำะโรงงำนบำบัดน้ำเสียของชุมชน)
(๓) โรงงำนประเภทอื่นนอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำร
ควบคุ ม กำรปล่ อ ยของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยโสธร เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขข้ อ ก ำหนด
เกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
กรมโยธำธิ กำรและผั ง เมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำร
โรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีช มพู) ยกเว้นโรงงำนลำดับ ที่ ๒ (๑) กำรต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ ดพืช
เนื่ อ งจำกพิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ กิ จ กำรนี้ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด มลภำวะต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต
ของประชำชนในชุมชนโดยรอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน ประเภท
ชุ ม ชน (สี ช มพู ) ยกเว้ น โรงงานล าดั บ ที่ ๒ (๑) การต้ ม นึ่ ง
หรื ออบพื ชหรื อเมล็ ดพื ช ตามมติ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๑.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุกจำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเว้นแต่โรงงำนตำมประเภท
ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุ ตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้ มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๘๙
เฉพำะที่เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกระบบบำบัดน้ำเสีย, ๙๑ (๒) และ ๙๒
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(๒) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ ำมโรงงำน
จำนวน ๙ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๑๖, ๑๗,
๑๙ (๒), ๕๗ (๑), ๘๘ เว้ น แต่ โรงงำนผลิ ต ไฟฟ้ ำที่ ใช้ วั ตถุ ดิ บ หรื อ แหล่ งพลั งงำน
จำกแสงอำทิ ตย์ พลั งงำนลม และพลั งงำนชีวภำพ และ ๑๐๑ เว้นแต่ โรงงำนบำบั ด
น้ำเสียรวมของชุมชน
(๓) โรงงำนประเภทอื่นนอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยโสธร กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตำมที่เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงานในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตามที่เสนอ
๒.๑.๓ ที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนทุ ก จ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยโรงงำนเว้ น แต่ โ รงงำน
ตำมประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้
และโรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนิ นงำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่โรงงำนลำดับที่ ๘๙
เฉพำะที่ เป็ น กระบวนกำรต่ อเนื่ อ งจำกระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย และ ๙๒ เฉพำะที่ ใ ช้
แอมโมเนียเป็นสำรทำควำมเย็น จำนวน ๑๖ ประเภทหรือชนิดโรงงำน
(๒) โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน (ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ ำมโรงงำน
จำนวน ๓๕ ประเภทหรือชนิดโรงงำน) ดังนี้ โรงงำนลำดับที่ ๑๑ (๓) (๔) (๖), ๑๖, ๑๗, ๑๙
(๒),๒๒ (๑) เว้นแต่โรงงำนจำพวกที่ ๑ และ ๒, ๒๒ (๒) เว้นแต่สิ่งทอพื้นเมือง, ๒๒ (๓)
เว้นแต่สิ่งทอพื้นเมือง, ๒๒ (๔) เว้นแต่สิ่งทอพื้นเมือง, ๒๔ เว้นแต่โรงงำนจำพวกที่ ๑
และ ๒, ๒๗ (๒), ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ (๒), ๓๘ (๑) (๒), ๕๓ (๖) เว้นแต่โรงงำนจำพวก
ที่ ๒, ๕๗ (๑), ๕๙, ๖๐, ๗๕ (๑) เว้นแต่โรงงำนจำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๕ (๒) เว้น แต่
โรงงำนจำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๕ (๓), ๗๖ (๑) เว้นแต่โรงงำนจำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๖ (๒)
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เว้นแต่โรงงำน จำพวกที่ ๑ และ ๒, ๗๘ (๑) (๒), ๘๘, ๙๘ เว้นแต่โรงงำนจำพวกที่ ๑,
๑๐๑ เว้นแต่โรงงำนบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน, ๑๐๒, ๑๐๕ เฉพำะที่เป็นของเสีย
อันตรำย และ ๑๐๖ เฉพำะที่เป็นของเสียอันตรำย
(๓) โรงงำนประเภทอื่นนอกจำก (๑) และ (๒) ที่ไม่มีระบบวิธีกำรควบคุม
กำรปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมื องรวมจั งหวั ดยโสธร และกรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
มี ควำมเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ เห็ น ชอบให้ แก้ ไขข้ อก ำหนดเกี่ ยวกั บกิ จกำรโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
คณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำด้ ำนผั งเมื อ ง เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไข
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ในกำรใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมีกรอบและเส้ นทแยง
สีเขียว) ทั้งนี้ ควรเน้นเฉพำะประเภทหรือชนิดโรงงำนที่ไม่ส่งผลกระทบ หรือที่เกี่ยวเนื่อง
กับเกษตรกรรม
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับ กิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่ าด้วยโรงงาน ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภท
อนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมีก รอบและเส้ น ทแยง
สีเขียว) โดยให้เน้นเฉพาะประเภทหรือชนิดโรงงานที่ไม่ส่งผล
กระทบหรือที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๒ ขอเพิ่มเติ มข้อกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น...”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
และกำรอนุรักษ์และรักษำสภำพแวดล้อม สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น...”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพกำรณ์ปัจจุบันชุมชนเมืองและชนบท
มีแนวโน้ มขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้ นฐำนและกำรขยำยตัว
ทำงด้ำนเศรษฐกิจตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลและกำรพัฒนำ
พื้นที่ของจังหวัด ประกอบกับจังหวัดยโสธรมีลักษณะชุม ชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท
ประชำชนประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนจึงกระจำยอยู่ตำม
พื้นที่
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ชนบทโดยทั่ ว ไปใกล้ แ หล่ งประกอบอำชี พ กำรก ำหนดให้ ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทกำรอยู่ อำศัย เป็ น กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อกิจกำรอื่น ท ำให้ ก ำรก่อสร้ำง
อำคำรบ้ำนพักอำศัยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ว่ำง คือ ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำตสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนที่มี
แปลงที่ดินขนำดเล็ก ไม่สำมำรถก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัยได้ เพรำะกำรกำหนดให้มีที่ว่ำง
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตส่ ง ผลให้ เหลื อ พื้ น ที่
ไม่เพียงพอสำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนพักอำศัย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยโสธร กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน
คือ เห็น ชอบให้เ พิ ่ม เติม ข้ อกำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ นประเภทอนุ รัก ษ์ ช นบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เพิ่มเติม “การอยู่อาศัย”เป็นกิจกรรมหลักในข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
๒.๓ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นเกี่ยวกับควำมสูง
ของอำคำรในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท คือ
๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรรองรับกำรปรับปรุง กำรขยำย และกำรก่อสร้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมให้สำมำรถติ ดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนกำรผลิต
ให้ มี คุ ณ ภำพสู่ ม ำตรฐำนสำกลตำมยุ ท ธศำสตร์ จั ง หวั ด นโยบำยของรั ฐ บำลและ
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ยโสธร กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำ นผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ แก้ไขข้อก ำหนดกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดินเพื่อ กิจกำรอื่น เกี่ยวกับ ควำมสู ง
ของอำคำร ในกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) จำก “อำคำรที่มีควำมสู ง
ไม่เกิน ๑๕ เมตร” เป็น “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
เกี่ยวกับความสูงของอาคารในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
(สี ชมพู ) จากให้ ด าเนิ น การหรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคาร
ที่มีค วามสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร เป็ น ความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร
ตามที่เสนอ
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๒.๓.๒ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๙ เมตร”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรรองรับกำรปรับปรุง กำรขยำย และกำรก่อสร้ำง
โรงงำนอุตสำหกรรมให้สำมำรถติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนกำรผลิต
ให้ มี คุ ณ ภำพสู่ ม ำตรฐำนสำกลตำมยุ ท ธศำสตร์จั งหวัด นโยบำยของรัฐ บำล และ
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ ไขข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจกำรอื่น เกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) จำก “อำคำรที่ มี ควำมสู งไม่ เกิน ๙ เมตร”
เป็น “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร”
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน เพื่ อกิจ กำรอื่น เกี่ย วกับ ควำมสู งของอำคำร ในกำรใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แต่ให้แก้ไขข้อกำหนดเป็น “ห้ ำมประกอบกิจกำร
ในอำคำรสูงและอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ” แทน เนื่องจำกกำรกำหนดขนำดของอำคำร
เพิ่ มเติ มนั้ น เพื่ อเป็ น กำรป้ องกั น กำรปรับสภำพพื้ นที่ จนท ำให้ ส ภำพกำรระบำยน้ ำ
ตำมธรรมชำติเปลี่ยนแปลง และป้องกันกำรรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมที่มำกเกินไป
คณะอนุ กรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง ไม่เห็ นชอบให้ แก้ไข
ข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และให้ปรับแก้ข้อควำมโดยใช้
คำว่ำ “เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร” แทน อำทิ โรงสี ไซโล ฯลฯ ทั้งนี้ ในกำรเขียนร่ำง
ข้อกำหนดให้หำรือกองนิติกำรด้วย
โดยได้ เขี ยนเป็ นข้ อก ำหนด ดั งนี้ “กำรใช้ ประโยชน์ เพื่ อประกอบกิ จกำรอื่ น
ให้ ด ำเนิ นกำรได้ ในอำคำรที่ มี ค วำมสู งไม่ เกิ น ๙ เมตร เว้ น แต่ กำรประกอบกิ จกำร
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร” (โรงงำน ๗ ลำดับ จำนวน ๒๕ ประเภทหรือชนิดโรงงำน)
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
เกี่ ย วกั บ ความสู ง ของอาคารใน การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จากให้ดาเนิน การ
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ มีค วามสูงไม่เกิน ๙ เมตร
เป็ น ความสู ง ไม่ เกิ น ๒๓ เมตร เว้ น แต่ การประกอบกิ จการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อ พิจ ารณาด้า นผังเมือง ได้แก่ โรงงานลาดับที่ 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)”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 79 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
๒.๓.๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๖ เมตร”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร”
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น เกี่ยวกับควำมสูงของอำคำร ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข ำวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เขี ย ว)
จำก “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๖ เมตร” เป็น “อำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร”
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่ อพิ จำรณำด้ำนผั งเมือง
มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ นชอบให้ แก้ ไขข้ อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจกำรอื่นเกี่ยวกับควำมสูงของอำคำรในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขำวมีกรอบและเส้ นทแยงสี เขียว) และให้ แก้ไขเป็น “ห้ ำมประกอบ
กิจกำรในอำคำรสูงและอำคำรขนำดใหญ่” แทน เนื่องจำกกำรกำหนดขนำดของอำคำร
เพิ่ ม เติ ม นั้ น เป็ น กำรป้ อ งกั น กำรปรั บ สภำพพื้ น ที่ จนท ำให้ ส ภำพกำรระบำยน้ ำ
ตำมธรรมชำติเปลี่ยนแปลงและป้องกันกำรรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีที่มำกเกินไป
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
เกี่ ยวกั บความสู งของอาคารในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบมีเส้นทแยงสีเขียว)
จากให้ ด าเนิ นการหรื อประกอบกิ จการได้ ในอาคารที่ มี ความสู ง
ไม่ เกิ น ๖ เมตร เป็ น ความสู ง ไม่ เ กิ น ๒๓ เมตร แต่ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
เป็น “ห้ามประกอบกิจการในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ”
แทน ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๔ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นเกี่ยวกับที่ว่ำง
ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ
๒.๔.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
๒.๔.๒ ที่ ดิ นประเภทอนุ รั กษ์ ชนบทและเกษตรกรรม (สี ขำวมี ก รอบ
มีเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 80 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อเป็นกำรรองรับกำรปรับปรุง กำรขยำย และกำรก่อสร้ำง
โรงงำนอุ ตสำหกรรมให้ สำมำรถติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ และเครื่องจั กรที่ ใช้ ในขบวนกำรผลิ ต
ให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลตำมยุทธศำสตร์จังหวัด นโยบำยของรัฐบำล และเพื่อเป็น
กำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัดในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจกำรอื่นเกี่ยวกับที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผั งเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้ องกัน คือ เห็นชอบในหลักกำรขอแก้ไขข้อกำหนด
กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อกิจ กำรอื่น เกี่ ยวกับที่ ว่ำงของแปลงที่ ดินที่ ยื่น ขออนุญ ำต
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยง
สีเขีย ว) โดยไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขที่ว่ำงของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญ ำต ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น เนื่องจำกบำงพื้นที่ขนำดแปลงที่ดินมีขนำดเล็กไม่สำมำรถ
ปลูกสร้ำงอำคำรได้ รวมทั้งมีพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับอยู่แล้ว
มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
เกี่ ย วกั บ ที่ ว่ า งของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าต ในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒ ประเภท คือ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดิน ประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบและเส้ น ทแยงสี เ ขี ย ว)
แต่ให้ยกเลิกการกาหนดเงื่อนไขที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เนื่องจากบางพื้นที่
ขนาดแปลงที่ดิ น มีขนาดเล็ก ไม่ สามารถปลูก สร้ างอาคารได้
รวมทั้งมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ
อยู่แล้ว ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๕ ขอแก้ไขข้อห้ ำมเกี่ ย วกับกำรประกอบกิจกำรโรงแรมตำมกฎหมำย
ว่ ำ ด้ ว ยโรงแรม ในข้ อ ก ำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
ห้ำม “โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม”
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
ห้ำม “โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ยกเว้น โรงแรมประเภท ๑ และ ๒”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 81 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกสภำพกำรณ์ปัจจุบันชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
มีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรขยำยตัว
ทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ ตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศของรั ฐ บำล
และกำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด และเพื่อใช้เป็นสถำนที่บริกำรที่พักสำหรับผู้มำเยือน
ประกอบกับอำคำรที่ใช้ประกอบกิจกำรโรงแรมประเภท ๑ โรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะ
ห้องพัก และประเภทที่ ๒ โรงแรมที่ให้บริกำรห้ องพักและห้ องอำหำรหรือสถำนที่
สำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่สำหรับประกอบอำหำร
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ปรึกษำผั งเมืองรวมจังหวัดยโสธร เห็ นชอบให้ แก้ไขข้ อห้ ำมเกี่ ยวกั บ
กำรประกอบกิจกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ ำ นผั ง เมื อ ง มี ค วำมเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ น ชอบให้ แก้ ไขข้ อ ห้ ำมเกี่ ยวกั บ
กำรประกอบกิจกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมในข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำก
ควรอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่ำวไว้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
มติที่ประชุม
ไม่ เห็ นชอบให้ แก้ ไขข้อห้ ามเกี่ยวกั บการประกอบกิ จการโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและเกษตรกรรม (สี ข าวมี ก รอบ
มี เส้ น ทแยงสี เขี ยว) โดยให้ คงข้ อ ก าหนดไว้ ตามเดิ ม ตามมติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ งและคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๖ ขอเพิ่ มเติ มข้อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นให้ โรงงำนที่ ได้ รับอนุญำต
ให้ ประกอบกิจกำรอยู่ ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผั งเมืองรวมจังหวัดยโสธร
พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ผลใช้ บั งคั บและยั งประกอบกิ จกำรอยู่ ให้ สำมำรถขยำยพื้ นที่ โรงงำน
และกำลังกำรผลิตได้
โดยให้เพิ่มเติมข้อกำหนด ดังนี้
“ให้ โรงงำนที่ ได้ รับอนุ ญำตให้ ประกอบกิจกำรอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้ บั งคับและยังประกอบกิจกำรอยู่ ขยำยพื้นที่โรงงำนได้เฉพำะในที่ดินแปลง
เดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ เป็ น แปลงเดี ย วกั น กั บ แปลงที่ ดิ น ที่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงงำนเดิ ม
ซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ หรื อ เป็ น พื้ น ที่ ในที่ ดิ น ที่ เคยเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง
ของเจ้ำของโรงงำนเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่ำ
ของพื้นที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตเดิม”
เหตุ ผลในกำรขอแก้ ไข เนื่ องจำกเมื่ อมี กำรประกำศใช้ บั งคั บกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร ทำให้โรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
อยู่ ก่ อนวั นที่ กฎกระทรวงนี้ มี ผลใช้ บั งคั บ และยั ง ประกอบกำรอยู่ ได้ รั บ ผลกระทบ
ไม่สำมำรถขยำยพื้นที่ประกอบกำรและกำลังกำรผลิตหรือปรับปรุงโรงงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรผลิตให้ได้มำตรฐำนสำกล เช่น กำรกำหนดให้ข้ำวสำรมี อย. หรือโครงกำรต้นแบบ
โรงสีข้ำว GMP : Good Manufacturing Practice เป็นต้น เนื่องจำกอุตสำหกรรม
บำงประเภทติ ด ข้ อก ำหนดห้ ำมกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน หรือติ ดเงื่อนไขเรื่องควำมสู ง
อำคำรหรื อ ติ ด เงื่ อ นไขเรื่ อ งที่ ว่ ำ งของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ ำตประกอบกั บ
จั งหวัด ยโสธรเป็ น เมื องเกษตรกรรมกำรพั ฒ นำอุตสำหกรรมแปรรูป สิ น ค้ำเกษตร
จะส่ ง ผลให้ เกษตรกรมี ช่ อ งทำงกำรจ ำหน่ ำ ยผลผลิ ต ที่ มั่ น คงมี ร ำยได้ ส ม่ ำเสมอ
ลดปั ญ หำสิ น ค้ ำ เกษตรตกต่ ำ เกษตรกรได้ กิ น อิ่ ม นอนอุ่ น ตำมนโยบำยของท่ ำ น
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ยโสธร และปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสำหกรรมมีนโยบำยที่จะพัฒนำ
อุ ต สำหกรรมไปสู่ อุ ต สำหกรรมสี เขี ย ว (Green/Eco Industry) ที่ ภำคอุ ตสำหกรรม
สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นทำงผู้ประกอบกำร
จึ งขอให้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก ำหนดดั งกล่ ำวเพื่ อให้ ส ำมำรถขยำยพื้ น ที่ ป ระกอบกำรและ
ก ำลั งกำรผลิ ต หรื อ ปรั บ ปรุ งโรงงำนอุ ต สำหกรรมให้ มี คุ ณ ภำพสู่ ม ำตรฐำนสำกล
ตำมยุทธศำสตร์จังหวัดและนโยบำยของรัฐบำล
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ยโสธร กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ น ชอบให้ เพิ่ มเติ มข้ อ กำหนดกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น “ให้ โรงงำนที่ ได้ รับ อนุ ญ ำต
ให้ประกอบกิจกำรอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจกำร
อยู่ขยำยพื้นที่โรงงำนได้ เฉพำะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดีย วกันกับ
แปลงที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของโรงงำนเดิมซึ่งเจ้ำของโรงงำนเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ
มีสิ ท ธิค รอบครองอยู่ ก่อนวัน ที่ กฎกระทรวงนี้มี ผ ลใช้บังคับ หรือ เป็น พื้ น ที่ในที่ดิ น
ที่ เคยเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองของเจ้ ำ ของโรงงำนเดิ ม อยู่ ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่ำของพื้นที่โรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตเดิม”
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน “ให้โรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มี
ผลใช้ บังคับ และยังประกอบกิจการอยู่ขยายพื้ น ที่ โรงงานได้
เฉพาะในที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ เป็ น แปลงเดี ยวกั น
กับแปลงที่ ดิ นที่ เป็ นที่ ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่ งเจ้าของโรงงานเดิ ม
เป็ น ผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ มี สิ ท ธิ ค รอบครองอยู่ ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้มี ผลใช้ บั งคับ หรื อเป็นพื้ นที่ในที่ ดินที่ เคยเป็ น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้ าของโรงงานเดิมอยู่ก่อน
วั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง เท่ า
ของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม” ตามที่เสนอ

2.12 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกำศใช้บังคับในรำช
กิ จ จำนุ เบ กษ ำ เล่ ม ๑ ๓ ๐ ตอนที่ ๘ ๔ ก ลงวั น ที่ ๒ ๕ กั น ยำยน ๒ ๕ ๕ ๖
มีผลบังคับใช้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.1.4
หน้ำ 38 - 48
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หลังจำกกำรประกำศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ปรำกฏว่ำสภำพกำรณ์
ของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ทำให้กำรใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ไม่ สอดคล้ องกั บแนวทำงกำรพั ฒนำพื้ นที่ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ เช่ น บั ญชี ท้ ำยกฎกระทรวง
ไม่ครอบคลุมอุตสำหกรรมที่จะดำเนิ นกำรเพื่อกำรพัฒนำในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัด
ในปัจจุบัน รวมทั้งข้อกำหนดบำงส่วนมีผลกระทบต่อกำรอยู่อำศัยกำรประกอบอำชีพ
และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของประชำชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำ
ปั ญ หำดั งกล่ ำว จั งหวั ดสุ ริ นทร์ จึ งได้ ด ำเนิ นกำรปรั บปรุ งกฎกระทรวงผั งเมื องรวม
จังหวัดสุ รินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่ งพระรำชบั ญญั ติกำรผั งเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำ
ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ประเด็นที่ ๑ ขอแก้ไขบัญชีท้ำยกฎกระทรวง
ขอแก้ไขให้ดำเนินกิจกำรโรงงำนได้ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๓ ประเภท
คื อ ที่ ดิ น ประเภทชุ มชน (สี ช มพู ) ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
จำแนกตำมประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจำกศักยภำพ
ที่ ตั้ งของจั งหวั ดสุ ริ น ทร์ มี พ รมแดนที่ ติ ดกั บประเทศกั มพู ช ำ ซึ่ งท ำให้ มี วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สอดคล้องกัน ทำให้จังหวัดสุรินทร์มบี ทบำทในกำรเป็นศูนย์กลำง
หลั กของอนุ ภำคของภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ ำงเป็ นศู นย์ กลำงทำงเศรษฐกิ จ
ที่สำคัญ
๒. เพื่ อ กำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมของจั ง หวั ด อย่ ำงเหมำะสม เนื่ อ งจำก
อุตสำหกรรมบำงประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ เช่น กิจกำรพลังงำนทดแทน
๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร
๔. มีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของประเภทหรือชนิดโรงงำนที่ไม่อนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรได้เนื่องจำกจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่.
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ ริ น ทร์ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำ นผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คื อ เห็ น ชอบให้ แก้ ไขบั ญ ชี ท้ ำยกฎกระทรวงให้ ด ำเนิ นกิ จกำรโรงงำนได้ ในกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน จ ำนวน ๓ ประเภท คื อ ที่ดิ นประเภทชุมชน (สี ชมพู ) ที่ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) และที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม
(สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ดาเนินกิจการโรงงานได้
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๓ ประเภท คือ ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู ) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว) ตามที่เสนอ
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ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอปรั บ ปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับ กำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ นหลั ก ในที่ดิ น
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
ข้อกำหนดเดิม
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปลอดสำรพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
ปลอดสำรพิ ษ กำรเพำะปลู กพื ชปลอดสำรพิ ษ กำรเพำะเลี้ ยงสั ต ว์น้ ำที่ ไม่ มี ผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ำ กำรวิเครำะห์วิจัย กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรเกษตร
กำรอยู่ อำศั ย สถำบั นกำรศึ กษำ สถำบั นศำสนำ สถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณู ปโภค
และสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
เป็นข้อกำหนดใหม่
ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม
กำรเพำะปลูก พืชกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ กำรวิเครำะห์
วิจัย กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรเกษตร กำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม
สถำบั นกำรศึกษำ สถำบั นศำสนำ สถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำร
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) เนื่ องจำกคำว่ำ “ปลอดสำรพิ ษ” จะต้องทำเฉพำะเกษตรอินทรีย์ที่ ปลอดสำร
เคมีและสำรพิษ ซึ่งในสภำพควำมเป็นจริงเกษตรกรรมในพื้นที่ยังคงต้องมีกำรใช้สำรเคมี
ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง กำรกำหนดให้เป็น พื้นที่เกษตรกรรมปลอดสำรพิษหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมปลอดสำรพิษ จะสร้ำงผลกระทบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
๒) เนื่องจำกสภำพปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม คือ อำเภอ
ชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี และอำเภอท่ำตูม มีกำรขยำยตัวของชุมชนเป็นจำนวนมำก
มี ก ำรเติ บ โตของอำคำรบ้ ำ นเรื อ นและร้ ำนค้ ำอำคำรพำณิ ช ย์ จึ งควรส่ ง เสริม ให้ มี
กำรพัฒนำด้ำนธุรกิจ กำรค้ำและกำรบริกำรควบคู่ไปกับกำรพัฒ นำด้ำนกำรเกษตร
ของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จึ ง เห็ น ควรมี ก ำรแก้ ไขข้ อ ควำมและปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หำกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสม
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เห็ น ชอบให้ มี ก ำรตั ด ค ำว่ ำ
“ปลอดสำรพิษ” และเพิ่มเติมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพำณิชยกรรมเป็นกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินหลัก ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ำนผั งเมือง มี ควำมเห็ น สอดคล้ อ งกัน คือ เห็ น ชอบให้ ตัด คำว่ำ “ปลอดสำรพิ ษ ”
ออก แต่ไม่เห็นชอบกำรเพิ่มข้อควำม “พำณิชยกรรม” ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำกต้องกำร
ควบคุมกำรพัฒนำไม่ให้ขยำยตัวในพื้นที่กำรเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
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มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ ป ระโยชน์ที่ดิน
หลัก ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาว
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)โดยให้ตัดคาว่า “ปลอดสารพิ ษ”
ออก แต่ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อความ “พาณิชยกรรม” ตามมติ
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๒ ขอยกเลิกและปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่
๒.๒.๑ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอยกเลิกข้อกำหนด
“กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
หรื ออำคำรสู ง แต่ ไม่ หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงส ำหรับใช้ ในกำรรับส่ งวิทยุ โทรทั ศน์
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด
๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) เนื่ องจำกภำคเอกชนมองว่ำที่ ดินประเภทชุมชนเป็ นพื้ นที่ที่ มี รำคำที่ ดินสู ง
กำรประกอบกิ จกรรมในพื้ นที่ จ ำเป็ นต้องใช้ พื้ นที่ให้ คุ้มค่ำ ไม่ ควรมีกำรห้ ำมก่ อสร้ำง
อำคำรขนำดใหญ่ หรื ออำคำรสู ง ไม่ ควรห้ ำมเนื่ องจำกมี พระรำชบั ญญั ติ ควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกำรควบคุ ม ในเรื่ องประเภทอำคำร ระยะถอยร่ น และผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว
๒) ยกเลิกกำรกำหนดพื้นที่ว่ำงของแปลงที่ดิน เนื่องจำกที่ดินในเขตชุมชน
เมืองมีรำคำสูงมีกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด สุ ริ น ทร์ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
เห็ นชอบให้ ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ กิ จ การอื่ น ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน
(สีชมพู) ตามที่เสนอ ดังนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ หรื ออาคารสู ง แต่ ไม่ หมายความรวมถึ งโครงสร้ าง
สาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต

อ้ำงอิง
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เรื่อง/มติ
๒.๒.๒ ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
ขอยกเลิกข้อกำหนด
“ส ำหรั บกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จกำรอื่ นให้ เป็ นไปตำมที่ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
หรืออำคำรสูง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เนื่องจำกในพื้นที่อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ จำเป็นต้อง
มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น เช่น อำคำรที่พั กอำศัย อำคำรพำณิชยกรรม เป็นต้น
เพื่อมำรองรับกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมและแรงงำนที่เข้ำมำในพื้นที่ จึงเห็นควรให้มี
กำรยกเลิกกำรก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และอำคำรสูงในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจกำรอื่น ๆ
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ ก ษำผั งเมื อ งรวมจั ง หวั ด ยโสธร กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ ง
และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำ นผั งเมื อง มี ควำมเห็ นสอดคล้ องกั น
คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง)
มติที่ประชุม

เห็น ชอบให้ ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ป ระโยชน์ที่ดิ น
เพื่ อกิ จการอื่ น ในการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรม
และคลังสินค้า (สีม่วง) ตามที่เสนอ ดังนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ หรื ออาคารสู ง แต่ ไม่ หมายความรวมถึ งโครงสร้ าง
สาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาต
๒.๒.๓ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกำหนด
“สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้เป็นไปตำมที่กำหนด

ดังต่อไปนี้
๑) ให้ดำเนินกำรหรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรขนำดใหญ่
หรืออำคำรสูง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์
หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด”และขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) เนื่องจำกในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้มำกที่สุด
หำกมีกำรห้ ำมก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่ และอำคำรสูงในพื้นที่ จะเป็นกำรปิดกั้นโอกำส
ในกำรพัฒนำพื้นที่และกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมที่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
ท้ำยกฎกระทรวง จึงขอให้ยกเลิก
๒) เนื่องจำกกำรกำหนดที่ว่ำงของแปลงที่ดินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ภำคเอกชน
เห็นว่ำจะมำกเกินไปทำให้ใช้พื้นที่ได้ไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน จึงขอแก้ไขเป็นไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐ ของแปลงที่ดินที่ขออนุญำต
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมก่อสร้ำง
อำคำรขนำดใหญ่ แ ละอำคำรสู งในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อกิ จกำรอื่น ในกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็น สอดคล้อ งกัน คือ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมก่อสร้ำงอำคำร
ขนำดใหญ่และอำคำรสูงในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ส่วนกำรกำหนดที่ว่ำง ให้ยกเลิกตำมแนวทำง
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรผังเมือง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

๑. เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนด (๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง
แต่ ไม่ หมายความรวมถึ งโครงสร้ างส าหรั บใช้ ในการรั บส่ งวิ ท ยุ
โทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด ตามที่เสนอ
๒. ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อกาหนด จากข้อกาหนดเดิมให้มีที่ว่าง
ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ ๓๐ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ นขออนุ ญ าต เป็ น
ให้ มี ที่ ว่ างไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ ๒๐ ของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่ นขออนุ ญาต
แต่ ใ ห้ ยกเลิ กข้ อก าหนดการก าหนดที่ ว่ า งดั งกล่ าว ตามมติ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๒.๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ช นบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ขอแก้ไขจำกข้อกำหนดเดิม
สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้เป็นไปตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด ำเนิ นกำรหรื อประกอบกิ จกำรได้ ในอำคำรที่ มี ควำมสู งไม่ เกิ น
๑๒ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือ
สัญญำณสื่อสำรทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสี่สิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
เป็นข้อกำหนดใหม่ ดังนี้
“สำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่นให้มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ
สี่สิบห้ำของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต”
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้ มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น และสอดคล้ องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำในปัจจุบัน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิก (๑) ให้ดำเนินกำร
หรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
โครงสร้ำงสำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด สำหรับ
กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นเพื่ อกิ จกำรอื่ น ในกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดินประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุง แต่เห็นควรยกเลิก
และให้เขียนข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นใหม่ โดยกำหนดให้ดำเนินกำร
หรือประกอบกิจกำรได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรใหญ่หรืออำคำรสูง เว้นแต่กำรประกอบ
กิจกำรโรงงำน ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร ดังต่อไปนี้ โรงงำนลำดับที่ 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) ในส่ ว น
กำรกำหนดที่ว่ำง ให้ยกเลิกตำมแนวทำงของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกที่กำรประชุมคณะกรรมกำรผังเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

๑. ไม่ เห็ นชอบให้ ปรั บปรุ งแก้ ไข (๑) ให้ ด าเนิ นการหรื อประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่หมายความ
รวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือสัญญาณ
สื่อสารทุกชนิ ด แต่เห็นควรยกเลิกข้ อกาหนดดังกล่าว และให้เขียน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ที่ดินอื่นใหม่ โดยกาหนดให้
ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาด
ใหญ่ หรื อ อาคารสู ง เว้ น แต่ ก ารประกอบกิ จ การโรงงาน
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเกษตร จ านวน ๓๖ ประเภทหรื อ ชนิ ด
โรงงานดังนี้ โรงงานลาดับที่ ๒ (๑) (๒) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๑),
โรงงานลาดับที่ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗), โรงงานลาดับที่
๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖), โรงงานลาดับที่ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕),
โรงงานลาดับที่ ๘ (๑) (๒), โรงงานลาดับที่ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖),
โรงงานลาดับที่ ๑๒ (๗) (๘) และโรงงานลาดับที่ ๑๓ (๘) ตามมติ
กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒. ไม่เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อกาหนด สาหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบห้าของแปลง
ที่ดิ น ที่ยื่น ขออนุญาต แต่ใ ห้ยกเลิกข้อกาหนดดัง กล่า วแทน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และคณะอนุ ก รรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
๒.๓ ขอยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อห้ ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน
๒ ประเภท ได้แก่
๒.๓.๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกำหนด
ข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถำนที่ที่ใช้ในกำรเก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก๊ ำ ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวและก๊ ำ ซธรรมชำติ เพื่ อ จ ำหน่ ำ ย ที่ ต้ อ งขออนุ ญ ำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซ สำหรับก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
สถำนบริกำร ร้ำนจำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ ก๊ำซ และสถำนที่จำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ
ทั้ ง นี้ ในกำรด ำเนิ น กำรดั งกล่ ำ วในโรงงำนตำม (๑) ต้ อ งมี ที่ ว่ ำ งโดยรอบส ำหรั บ
ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม
(๕) จั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อประกอบพำณิ ชยกรรม เว้ นแต่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้ำของพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
(๖) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่
เหตุผลในกำรขอแก้ไข
๑) คลังน้ำมันเชื้อเพลิง สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่ภำคเอกชนเห็น ว่ำควรมี
กำรอนุญำตในพื้นที่สีเขียว เพรำะจะช่วยสนับสนุนกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ได้ในอนำคต
๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม เนื่องจำกที่ดินประเภทอุตสำหกรรม
และคลังสินค้ำ (สีม่วง) ในผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ถูกกำหนดไว้เพียงบริเวณเดียว
ภำคเอกชนจึงอยำกให้ในที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สำมำรถมี
พื้ น ที่ในกำรพั ฒ นำเป็ น นิค มอุต สำหกรรมอื ่น ๆ ได้ หำกมีค วำมเหมำะสม เช่ น
บริ เวณพื้ น ที่ บ ริ เวณชำยแดนช่ องจอม ซึ่ งเป็ น ประตู สู่ อำเซี ยนของจั งหวั ดสุ ริ น ทร์
ที่มีโอกำสกำรพัฒนำพื้นที่เป็นศูนย์อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำด้ำนกำรเกษตรได้
๓) จั ดสรรที่ดิ น เพื่ อประกอบพำณิ ช ยกรรม เนื่ องจำกภำคเอกชนเห็ น ว่ำ
ควรเปิ ด โอกำสให้ มี ก ำรพั ฒ นำพื้ น ที่ พ ำณิ ช ยกรรมในที่ ดิ น ป ระเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ให้ ม ำกขึ้ น เพื่ อ รองรั บ กำรขยำยตั ว ขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นบำงพื้ นที่ ซึ่ งมี กำรขยำยตั วเป็ นชุ มชนเมื องที่ จะมี โอกำสในกำรยกฐำนะ
เป็นเขตเทศบำลตำบล
๔) กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ เนื่องจำก
ภำคเอกชนเห็นว่ำควรเปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อกำรอยู่อำศัยและพำณิชยกรรม
ในที่ ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ให้ มำกขึ้ น ทั้ งนี้ ในเรื่ องของโรงงำน
อุตสำหกรรมได้มีกำรแก้ไขบัญชีท้ำยกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับโรงงำนอุตสำหกรรมในที่ดิน

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) ไว้ ในบั ญ ชี ท้ ำ ยกฎกระทรวงฯ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้ง ๕ ข้อ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ ก รรมกำรผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทั้ง ๕ ข้อ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เว้นแต่พื้นที่
ในระยะห่ ำง ๕๐๐ เมตร จำกแนวเขตกำรใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ประเภทชุมชน (สีช มพู )
ในข้อห้ำม (๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม และข้อห้ำม (๖) กำรอยู่อำศัย
หรื อ ประกอบพำณิ ช ยกรรมประเภทอำคำรสู ง หรื อ อำคำรขนำดใหญ่ เนื่ อ งจำก
เป็นบริเวณที่ดินที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนได้ โดยให้คงข้อกำหนดไว้ตำมเดิม
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดประเภทข้ อ ห้ า มในการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ทั้ง ๕ ข้อ
และให้คงข้อกาหนดไว้ตามเดิม ตามมติกรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

๒.๓.๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบ
และเส้นทแยงสีเขียว)
ขอยกเลิกข้อกำหนด
ข้อห้ำมในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่กำหนด
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เนื่ อ งจำกสภำพบริเวณพื้ น ที่ อ นุ รัก ษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรม ประกอบด้ วยพื้นที่บริเวณ ๓ อำเภอ คือ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี
และอ ำเภอท่ ำตู ม ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ เกษตรกรรมชั้ น ดี ข องจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ แต่ ปั จ จุ บั น
มีกำรขยำยตัวของชุมชนเป็น จำนวนมำก จึงมีควำมต้องกำรที่อยู่อำศั ยเพิ่มมำกขึ้น
จึงควรมีกำรอนุญำตให้มีกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยได้ เพื่อรองรับกำรเติบโต
ของประชำกรในอนำคต
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกเลิกข้อห้ำมกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน ข้อ (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
มี ควำมเห็ น สอดคล้ องกั น คื อ ไม่ เห็ น ชอบให้ ยกเลิ กข้ อห้ ำมกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ข้อ (๖) จั ดสรรที่ ดิ นเพื่ อกำรอยู่ อำศั ย ในกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทอนุ รักษ์ ชนบท
และเกษตรกรรม (สีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) เนื่องจำกต้องกำรสงวนรักษำพื้นที่
เกษตรกรรมไว้

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
มติที่ประชุม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ไม่ เห็ น ชอบให้ ย กเลิ ก ข้ อ ก าหนดข้ อ ห้ า ม (๖) จัด สรรที ่ด ิน
เพื่อการอยู่อาศัย ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม (สี ขาวมี กรอบและเส้ นทแยงสี เขี ยว) โดยให้ คง
ข้ อ ก าหนดไว้ ต ามเดิ ม ตามมติ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

2.13 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบำลตำบลท่ำระหัด ได้รับ
ค ำร้ อ งเรี ย นจำกประชำชนว่ ำ ได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อ นจำกกำรประกำศใช้ บั ง คั บ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทำให้มีผู้ได้รับควำมเดือดร้อน
เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้นำเรื่องดังกล่ำวเสนอคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี
กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง
เพื่อพิจำรณำปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ
๒๖ วรรคสำม แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติก ำรผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื ่อ ให้ผ ัง เมือ งรวม
เมืองสุพรรณบุรี มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป
ประเด็นที่ ๑ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ ๗ วรรค ๕, ข้อ ๘
วรรค ๔, ข้อ ๑๐ วรรค ๓ และ ข้อ ๑๑ วรรค ๔ บริเวณริมทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข
๓๔๐ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๙ (บำงบัวทอง) - บรรจบทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๑ (ชั ยนำท) ให้ มี ที่ ว่ ำ งตำมแนวขนำนริ มเขตทำงไม่ น้ อยกว่ ำ ๑๕ เมตร
ให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร ตลอดสำย เนื่องจำกเกิดผล
กระทบจำกระยะถอยร่ น ๑๕ เมตร ท ำให้ แปลงที่ ดิ น ที่ เหลื อ น้ อ ยไม่ ส ำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ โดยพิจำรณำจำกแปลงที่ดินที่มีควำมลึกน้อยกว่ำ ๓๐ เมตร และได้รับ
ผลกระทบจำกระยะถอยร่น ๑๕ เมตร มีจำนวน ๖๔๒ แปลง ๖๑ ไร่
ประเด็น ที่ ๒ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) บริ เวณหมำยเลข ๕.๓ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณตอนเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี (บริเวณตลำด
โพธิ์พระยำ) เนื่ องจำกบริเวณดังกล่ำวมีพื้นที่ขนำดเล็กแต่มีกำรอยู่อำศัยที่ค่อนข้ำง
หนำแน่น จึงทำให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและพำณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม
ควรจะเป็ น กำรเปลี่ ย นแปลงที่ เกี่ยวกับนโยบำยหรือเพื่อประโยชน์แห่ งรัฐมำกกว่ำ
อีกกรณี ที่ส ำมำรถดำเนิ น กำรได้ คือ กำรพิ จำรณำในขั้น ตอนกำรปรับปรุงผั งเมือ ง
เนื่ องจำกกำรปรับปรุงผั งจะมีกำรสำรวจข้อมูล ที่ชัดเจน ทำให้ เกิดควำมรอบครอบ
มำกกว่ำนี้ และตำมหลักในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก็สำมำรถ
ด ำเนิ น กำรได้ เช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง)
ซึ่งสำมำรถใช้ได้ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น จำนวน ๑๐ เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วำระที่ 3.1.5
หน้ำ 48 - 51
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อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

หรืออำจจะใช้วิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ขณะนี้ยังไม่มี
เหตุผลเพียงพอในกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ถ้ำหำกให้เปลี่ยนแปลงกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินก็เท่ำกับเป็นกำรเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว
ท ำให้ ที่ ดิ น แปลงเล็ ก แปลงน้ อย ในผั งเมื องรวมซึ่ งยั ง มี อ ยู่ อี ก จ ำนวนมำกก็ ค วรจะ
เปลี่ยนแปลงให้เช่นเดียวกัน
2. ตำมสิทธิเจ้ำของที่ดินย่อมมีสิทธิ์ที่จะสร้ำงที่พักอำศัยในที่ดินของตนเอง
ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สำมำรถสร้ำงที่อยู่อำศัยได้อยู่แล้ว
แต่ ในประเด็ น นี้ เป็ น กำรขอเปลี่ ย นแปลงกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(สี เหลือง) ซึ่งจะทำให้ ข้อกำหนดของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมีควำมแตกต่ำงกันมำก
และปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ป ระเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขีย ว) มี จำนวนน้ อยลงมำก
ควรที่จะรักษำไว้
3. กำรกำหนดพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ๒ ฝั่งแตกต่ำงกัน ทำให้
เกิดควำมเหลื่อมล้ำแก่ประชำชนบริเวณนั้น ควรให้มีกำรกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณ ๒ ฝั่ง เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
เหมือนกัน เพื่อเป็นกำรคืนควำมสุขให้แก่ประชำชน โดยให้ประชำชนสำมำรถสร้ำง
ที่อยู่อำศัยได้เท่ำนั้น ส่วนตึกแถว อำคำรพำณิชย์ ไม่สำมำรถสร้ำงได้อยู่แล้ว
4. ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นในเชิงผังเมือง และในมิติของฝ่ำยปกครอง
คือ สิทธิเสรีภำพ กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ดังนั้น จึงขอให้กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ไปศึกษำข้อมูลให้ครบถ้วนและนำกลับมำเสนอ
คณะกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

2.14

เนื่ องจากข้อมู ลในการน าเสนอประกอบการพิ จารณาในเชิงพื้ นที่
ยั งไม่ มี ความชั ดเจนเพี ย งพอ ดั งนั้ น เพื่ อให้ มี ข้ อมู ลประกอบ
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการเป็ น ไปอย่ า งครบถ้ ว นและ
รอบด้าน จึงให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสานักงานโยธาธิการ
และผั งเมื องจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ส านั กวิ ศวกรรมการผั งเมื อง
และสานักผังเมืองรวมร่วมกันดาเนินการจัดหาข้อมูลเชิงพื้นที่
รวมทั้งผลกระทบด้านต่าง ๆ แล้วน ามาเสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เรื่ อ ง ขอแก้ ไขกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมชุ ม ชนบ้ านค่ าย – มาบข่ า
จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยองค์ กำรบริ หำรส่ วนจั งหวัดระยอง ได้ ดำเนิ นโครงกำรบ่ อขยะมำก่อน
ที่ จะมี กำรประกำศใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนบ้ ำนค่ ำย – มำบข่ำ อยู่ แล้ ว ต่ อมำได้ มี
โครงกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะจำกกำรฝังกลบแบบธรรมดำเป็นรูปแบบนำเชื้อเพลิงจำกขยะ
มำเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยได้มีกำรจัดจ้ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในกำรออกแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จึงทำให้ศูนย์กำรจัดกำรขยะเดิม
ต้องมีกำรขอแก้ไขเนื่องจำกพื้นที่ทั้งหมด ๔๒๙ ไร่ ๓ งำน ๑๐ ตำรำงวำ สำมำรถรองรับขยะได้
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มี จ ำนวน ๒๕๐ ตั น ต่ อวั น ถ้ ำเปรี ยบเที ยบกั บปริ มำณขยะที่ ได้ ท ำกำรส ำรวจแล้ ว
ทั่ ว ทั้ งจั งหวัด ที่ ต้ อ งกำรกำรจั ด กำรมี ทั้ งสิ้ น ๑,๐๐๐ ตั น ต่ อ วัน และในข้ อ เท็ จจริง
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ซึ่งเดิมเป็นบ่อขยะสำมำรถดำเนินกำร
ได้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ในบั ญ ชีแ นบท้ ำยกฎกระทรวงฯ ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรในส่ ว นของ
โรงงำนลำดับที่ ๕๓ (๑) เรื่องของกำรจัดทำปุ๋ย โรงงำนลำดับที่ ๑๐๖ เรื่องกำรคัดแยก
และนำขยะมำรีไซเคิล และโรงงำนลำดับที่ ๘๘ เรื่องโรงไฟฟ้ำได้ เนื่องจำกพื้นที่ไม่ได้
ถูกกำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงฯ จึง ได้ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำก
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข ๕.๒๒ (บำงส่วน)
ตำมโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๘๙๔, ๖๘๘๙๕, ๖๙๕๕๐, ๖๙๕๕๓, ๖๙๕๕๔, ๗๑๒๘๖,
๗๑๒๘๗, ๗๑๘๑๙, ๗๒๘๒๐, ๗๒๘๒๑, ๗๒๘๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒๓
ให้เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) เพื่อก่อสร้ำง
โรงงำนไฟฟ้ำพลังควำมร้อนจำกเชื้อเพลิงขยะได้ ดังนั้น จังหวัดระยองโดยสำนักงำน
โยธำธิ กำรและผั งเมื องรวมจั งหวั ดระยองจึ งได้ น ำเรื่องดั งกล่ ำว เสนอคณะที่ ปรึ กษำ
ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุง กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนค่ำย –
มำบข่ำ จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนค่ำย – มำบข่ำ จังหวัดระยอง
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป
มติที่ประชุม

ไม่ เห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากที่ ดิ น
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เ ขี ย ว) ให้ เ ป็ น การใช้
ประโยชน์ที่ดิ น ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า (สีม่วง)
แต่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) แทน เพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินการโครงการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
และโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ รวมทั้งโรงงาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในบริ เ วณหมายเลข ๕.๒๒ ตามโครงการ
ที่ เ สนอ ทั้ งนี้ โดยให้ มี ระยะแนวป้ องกั น (Protection Strip)
ไม่ น้ อยกว่ า ๑๕ เมตร ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ ง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง

2.15 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ได้ ขอยกเว้ น กำรจ ำกั ดควำมสู ง
ในที่ ดิ น หมำยเลข ๒.๕ ที่ ดิ น ประเภทที่ อยู่ อำศั ยหนำแน่ น น้ อย (สี เหลื อง) เพื่ อใช้
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรพั กคนไข้ ขนำด ๘ ชั้น ตำมโครงกำรขยำยขนำดโรงพยำบำลเฉพำะ
ที่รำชพัสดุ แปลงหมำยเลขทะเบียนที่ ชม.๒๒๓๘ จำนวนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งำน ๙๒ ตำรำงวำ
ซึ่งใช้ประโยชน์สำหรับกิจกำรของโรงพยำบำลสันทรำย ปัจจุบันโรงพยำบำลมีสภำพที่คับแคบ
ไม่เพียงพอต่อกำรรองรับผู้ป่วยทั้งชำวไทยและนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ
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ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบรรเทำปัญหำดังกล่ำว จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวั ดเชีย งใหม่ จึงได้นำเรื่องดังกล่ำวเสนอคณะที่ปรึกษำ
ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
เพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเว้นการจากัดความสูงในที่ดินประเภทที่อยู่ อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข ๒.๕ เฉพาะที่ราชพัสดุ แปลง
หมายเลขทะเบี ยนที่ ชม.๒๒๓๘ จ านวนเนื้ อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน
๙๒ ตารางวา ซึ่งใช้ประโยชน์สาหรับกิจการของโรงพยาบาลสันทราย
โดยมีเงื่อนไขกาหนดความสูงของอาคารไม่เกิน ๘ ชั้น ตามที่เสนอ

2.16 เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2554
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ขอแก้ไขปรับปรุง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ดาเนินโครงการจากที่ดิน ประเภทที่อยู่
อาศั ยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อง) หมายเลข ๑.๒๘ และที่ ดิ นประเภทสถาบั นราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้าเงิน) หมายเลข ๑๑.๑๘ เป็นที่ดินประเภท
พาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก (สี แ ดง) เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้ บริษัท พิกเซล วัน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด เช่าที่ดินใกล้สถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด กระบี่ เนื้ อ ที่ ๖ – ๓ – ๒ ๐ ไร่
เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น จานวน ๑๘ คูหา อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น
จานวน ๒๒ คูหา อาคารขายของที่ระลึก และแบรนด์อาหาร อาคารจาหน่ายสิน ค้า
OTOP และอาคารโรงแรม ๗ ชั้น ๖๐ ห้อง
เหตุผลในกำรขอแก้ไข ปัจจุบันสภำพที่ดินบริเวณดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงไป
มีผู้คนอำศัยอยู่หนำแน่นประกอบประกอบกับที่ดินในเมืองกระบี่มีรำคำสูง เพื่อควำมคุ้มค่ำ
ทำงเศรษฐกิจให้ สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนรวมทั้งส่งเสริม และพัฒ นำ
เศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและพัฒนำเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณ ะที่ ปรึ ก ษำผั ง เมื องรวมเมื องกระบี่ กรมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อง
และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง มีควำมเห็นสอดคล้องกัน คือ
ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ที่ดำเนินโครงกำรจำกที่ดิน
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อ ง) บริเวณหมายเลข ๑.๒๘ และที่ ดิ น
ประเภทสถำบั น รำชกำร สำธำรณู ป โภคและสำธำรณู ป กำร (สี น้ ำเงิ น ) บริ เวณ
หมำยเลข ๑๑.๑๘ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทพำณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ ำศั ย หนำแน่ น มำก
(สี แ ดง) และให้ ผู้ ว ำงผั งน ำข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ คณะอนุ ก รรมกำรฯ
แล้วเสนอคณะกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำต่อไป

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วำระที่ 4.7.1
หน้ำ 70 - 71
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2.17

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) หมำยเลข ๑.๒๘ และที่ดิน
ประเภทสถำบั นรำชกำร กำรสำธำรณู ปโภคและสำธำรณู ปกำร
(สี น้ ำเงิน) หมำยเลข ๑๑.๑๘ โดยให้ ป รั บ ขนำดของอำคำร
ส่วนที่ขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมเมืองกระบี่ให้สอดคล้อง
และสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตำมมติ คณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำด้ ำนผั งเมื อง
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมเมืองกระบี่

เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2556
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว และธนำรักษ์
พื้นที่จังหวัดสมุ ทรสำคร ขอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
บ้ ำนแพ้ ว จั งหวัดสมุ ทรสำคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ดั งนั้ น ส ำนั กงำนโยธำธิกำรและผั งเมื อง
จังหวัดสมุ ทรสำคร จึงได้น ำเรื่องดั งกล่ำว เสนอคณะที่ปรึกษำผั งเมืองรวมชุมชนบ้ ำน
แพ้ว กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง
เพื่ อพิ จำรณำดำเนิ นกำรขอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั งเมืองรวมชุ มชน
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่ อให้ ผั งเมื องรวมชุ มชนบ้ ำนแพ้ ว จั งหวั ดสมุ ทรสำคร
มีควำมเหมำะสมต่อแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป
ประเด็นที่ ๑ ขอแก้ไขกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต โดยขอเปลี่ยนกำรใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ประเภทที่โล่ งเพื่อ นั น ทนำกำรและกำรรักษำคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
(สีเขียวอ่อน) บำงส่วนของบริเวณที่ ๖ เฉพำะบริเวณที่จัดให้รำษฎร เช่ำเพื่ออยู่อำศัย
จ ำนวน ๓๙ รำย เนื้ อที่ ๖ ไร่ ๑ งำน ๕๙ ตำรำงวำ เป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย
หนำแน่นน้อย (สีเหลือง) (หมู่บ้ำนโครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว)
เหตุผลในกำรขอแก้ไข เพื่อให้รำษฎรที่เช่ำพื้นที่บริเวณดังกล่ำวเพื่ออยู่อำศัย
สำมำรถก่อสร้ำงหรือปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยขึ้นใหม่ได้
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิ นประเภทที่ โล่ งเพื่ อนั นทนำกำรและกำรรักษำคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อม (สี เขี ยวอ่ อน)
บำงส่วนของบริเวณที่ ๖ เฉพำะบริเวณที่จัดให้รำษฎรเช่ำ เพื่ออยู่อำศัย จำนวน ๓๙ รำย
เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งำน ๕๙ ตำรำงวำ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำ
ด้ำนผังเมือง มีควำมเห็ นสอดคล้ องกัน คือ ไม่เห็ นชอบให้ เปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำรและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
บำงส่วนของบริเวณที่ ๖ เฉพำะบริเวณที่จัดให้รำษฎรเช่ำเพื่ออยู่อำศัย จำนวน ๓๙ รำย
เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งำน ๕๙ ตำรำงวำ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง)
แต่ให้แก้ไขในข้อกำหนดให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประเภทที่โล่งเพื่อนันทนำกำร
และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เฉพำะบริเวณที่ขอแก้ไข

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วำระที่ 4.7.1
หน้ำ 71 - 76
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ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ให้แก้ไข
ในข้อกาหนดของบริเวณดังกล่าวให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยได้เฉพาะบริเวณที่ขอแก้ไข ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นที่ ๒ ขอแก้ไขข้อกำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน มีจำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ ขอแก้ไขข้อกำหนดร้อยละของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น
ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จำกเดิมให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้ำ
ของที่ดิน ประเภทนี้ ในแต่ล ะบริเวณ เป็ นร้อยละสิ บ (ยกเว้นในเขตเทศบำลตำบล
บ้ำนแพ้ว และเทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ)
เหตุ ผ ลในกำรขอแก้ ไข เพื่ อ ให้ มี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในบริ เวณพื้ น ที่
ที่ร องรั บ กำรขยำยตั ว ของเมื องให้ ส อดคล้ องกับ ปั จจุบั น ที่ มี กำรขยำยตั ว ขึ้น อย่ ำง
รวดเร็วจำกศักยภำพทำงพื้นที่ที่ได้ รับกำรพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมีกำรแก้ไข
และป้องกันปัญหำน้ำท่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔
กำรขยำยและปรับปรุงผิวจรำจรเป็น ๔ ช่องจรำจรของทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข
๓๐๙๗ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔ (พระประโทน) - บรรจบทำงหลวง
แผ่ น ดิ น หมำยเลข ๓๕ (บ้ ำนบ่ อ ) กำรพั ฒ นำด้ ำนกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุ ข
ที่ ได้ รั บ กำรยกย่ อ งของโรงพยำบำลบ้ ำ นแพ้ ว สภำพอำกำศที่ ยั งเป็ น ธรรมชำติ
และรำคำที่ดินที่ยังไม่สูงนัก ทั้งนี้ยังคงให้มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก คือ
เป็นเมืองเกษตรกรรมชั้นดี
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นสอดคล้องกัน)
คณะที่ ป รึ กษำผั งเมือ งรวมชุม ชนบ้ ำนแพ้ ว เห็ น ชอบให้ แ ก้ไขข้อ กำหนด
ร้อยละของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) จำกเดิ ม ให้ ใช้ ได้ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละห้ ำของที่ ดิ น ประเภทนี้ ในแต่ ล ะบริ เวณ
เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว และเทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ)
กรมโยธำธิกำรและผั งเมื อง และคณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อพิ จำรณำ
ด้ำนผั งเมือง มีค วำมเห็น สอดคล้อ งกัน คือ เห็น ชอบให้ แก้ ไขข้ อก ำหนดร้อ ยละ
ของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ย ว) จำกเดิ ม ให้ ใช้ ได้ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละห้ ำ ของที่ ดิ น ประเภทนี้ ในแต่ ล ะบริ เวณ
เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว และเทศบำลตำบลเกษตรพัฒนำ)
โดยพิจำรณำให้เฉพำะในบริเวณของผู้ที่เดือดร้อน จำนวน ๑๘ บริเวณเท่ำนั้น ได้แก่
บริ เวณกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น หมำยเลข 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

เห็ นชอบให้ แก้ ไขข้ อก าหนดร้ อยละของการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น ของที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
จากเดิ มให้ ใช้ ได้ ไม่ เกิ นร้ อยละห้ าของที่ ดิ นประเภทนี้ ในแต่ ละ
บริเวณ เป็นร้อยละสิบ (ยกเว้นในเขตเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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และเทศบาลต าบลเกษตรพั ฒ นา) โดยพิ จ ารณาให้ เ ฉพาะ
ในบริเวณของผู้ที่เดือดร้อน จานวน ๑๘ บริเวณ เท่านั้น ได้แก่
บริเวณการใช้ ประโยชน์ ที่ดินหมายเลข ๔.๖, ๔.๗, ๔.๙, ๔.๑๑,
๔.๑๓, ๔.๑๘, บางส่ วนของบริ เวณ 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 ขอปรับปรุงข้อกำหนด เรื่อง ที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข ๓๐๙๗ สำยแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๔ (พระประโทน) – บรรจบ
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕ (ธนบุรีปำกท่อ) ในที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย
(สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม) ที่ดินประเภทพำณิชยกรรม
และที่อยู่อำศัยหนำแน่นมำก (สีแดง) (ยกเว้นในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว) ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) (ยกเว้นในเขตเทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว) จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ
๑๕ เมตร เป็น ๖ เมตร
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฟาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (พระประโทน) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (ธนบุรีปากท่อ) ได้ทั้งแปลงที่ดิน ให้เหมาะสม
กับราคาที่ดินที่มีราคาสูง
ผลกำรพิจำรณำ (มีควำมเห็นต่ำงกัน)
คณะที่ปรึกษำผังเมืองรวมชุมชนบ้ำนแพ้ว และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
มี ค วำมเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ที่ ว่ ำ งตำมแนวขนำนริ ม เขต
ทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๓๐๙๗ สำยแยกทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๔
(พระประโทน) - บรรจบทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕ (ธนบุรีปำกท่อ) ในที่ดินประเภท
ที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง (สีส้ม)
ที่ดินสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (สีน้ำเงิน) (ยกเว้น ในเขต
เทศบำลตำบลบ้ำนแพ้ว) โดยปรับปรุงที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมเขตทำงหลวงแผ่นดิน
จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร เป็น ๑๐ เมตร
คณะอนุกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำด้ำนผังเมือง ให้สำนักงำนโยธำธิกำร
และผั งเมื อ งจั งหวั ด สมุ ท รสำคร เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น ที่ ไม่ ได้ รั บ ผลกระทบ
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมกำรผังเมืองเพื่อพิจำรณำต่อไป
คณะกรรมกำรผังเมืองข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เรื่องควำมเจริญที่เกำะตำมแนวถนนไปแล้ว จึงอยำกให้นักวิชำกำรผังเมือง
กำหนดเป็นแนวปฏิบัติหรือหลักกำรที่ชัดเจนว่ำควรจะกำหนดที่ว่ำงตำมแนวขนำน
ริมเขตทำงไว้อย่ำงไร เช่น บริเวณชุมชนควรกำหนดไว้อย่ำงไร บริเวณนอกเขตเมือง
ควรกำหนดไว้อย่ำงไร โดยคำนึงถึงควำมถูกต้องของหลักกำรผังเมือง
2. กำรก ำหนดระยะที่ ว่ ำงตำมแนวขนำนริ มเขตทำงหลวงนั้ น เห็ น ควร
ให้มีกำรหำรือกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกบำงพื้นที่จะมีโครงกำรของรัฐบำลที่ต้อง
ดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ลงในพื้นที่ เช่น กำรสร้ำงท่อลอด อุโมงค์ระบำยน้ำ โรงไฟฟ้ำ เป็นต้น

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 98 ลำดับที่

เรื่อง/มติ
3. ควรให้ ค งไว้ในระยะ ๑๕ เมตร แต่ ถ้ ำในอนำคตมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ในสำระสำคัญ ให้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนกำรขอปรับปรุงผังอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้แก้ไข โดยให้คงข้อกาหนดเรื่องที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙๗ สามแยกทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข ๔ (พระปะโทน) – บรรจบทางหลวง
แผ่ นดิ นหมายเลข ๓๕ (ธนบุ รี ปากท่ อ) ในที่ ดิ นประเภทที่ อยู่
อาศั ยหนาแน่ น น้ อ ย (สี เหลื อง) ประเภทที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ น
ปานกลาง (สี ส้ ม) ที่ ดิ นประเภทพาณิ ชยกรรมและที่ อยู่ อาศั ย
หนาแน่นมาก (สีแดง) (ยกเว้นในเขตเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว)
ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขี ย ว) และที่ ดิ น
ประเภทสถาบัน ราชการ สาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การ
(สีน้าเงิน) (ยกเว้นในเขตเทศบาลตาบลบ้านแพ้ว) ไว้ตามเดิม

อ้ำงอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตามมาตรา 26 วรรคสาม และวรรคสี่

3. เรื่อง การพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสาม และวรรคสี่
อ้างอิง

ลาดับที่

เรื่อง/มติ

3.1

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จานวน ๑๒ ผัง
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กาหนดว่า
ก่อนที่ผังเมืองรวมจะสิ้นสุดการบังคับใช้ ๑ ปี ให้ดาเนินการประเมินผลผังเพื่อสารวจ
ว่ าสภาพการณ์ มี การเปลี่ ย นแปลงในสาระส าคั ญ หรื อไม่ หากมี การเปลี่ ยนแปลง
ในสาระส าคั ญ ก็ ใ ห้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมดั ง กล่ า วให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อเท็จจริง แต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ ก็ให้ดาเนินการจัด ประชุม
ประชาชนเพื่อรับทราบ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้สามารถขยายอายุการบังคับใช้ต่อไปอีก
๕ ปี ได้จานวน ๑ ครั้ง และหากไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงผังได้ทันก่อนที่ผังจะสิ้นสุด
การใช้บังคับก็ให้สามารถขยายระยะเวลาการบังคับใช้ต่อไปอีก ๑ ปี ได้จานวน ๒ ครั้ง
เนื่ องจากขณะนี้ มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ได้มีการประกาศบังคับใช้มาแล้ว
๔ ปี จานวน 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
กรมโยธาธิการและผั งเมืองจึงได้ดาเนิ นการประเมินผลผั งเมืองรวมดั งกล่ าว
ปรากฏว่ ามี ผั งเมื องรวมที่ สมควรจะปรั บปรุ งแก้ ไข จ านวน ๑๑ ผั ง มี ผั งเมื องรวม
ที่สมควรจะขยายอายุ การใช้บั งคับต่ อไปอีก ๕ ปี จ านวน ๑ ผั ง ได้แก่ ผั งเมือ งรวม
ชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติที่ประชุม
เห็ นชอบการประเมิ นผลผังเมื องรวมเมือง/ชุ มชน จ านวน ๑๒ ผั ง
โดยให้ผั งเมืองรวมเมือง/ชุมชน ลาดั บที่ ๑ - ๘ และ ๑๐ - ๑๒
ดาเนินการปรับปรุงผัง และลาดับที่ ๙ ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขยายอายุการใช้บังคับต่อไปอีก ๕ ปี
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 4.2
หน้า 15 - 16

3.2

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จานวน ๑๒ ผัง
๑. ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กาหนดว่าก่อนที่
ผังเมืองรวมจะสิ้นสุดการบังคับใช้ ๑ ปี ให้ดาเนินการประเมินผลผังเพื่อสารวจว่าสภาพการณ์
มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ ก็ให้ดาเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันที่ 27 ส.ค. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 13 - 14

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 100 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ในสาระสาคัญก็ให้ดาเนินการจัดประชุม ประชาชนเพื่อรับทราบ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน
ก็ให้สามารถขยายอายุการบังคับใช้ต่อไปอีก ๕ ปี ได้จานวน ๑ ครั้ง และหากไม่สามารถ
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งผั งได้ ทั น ก่ อ นที่ ผั งจะสิ้ น สุ ด การใช้บั งคั บ ก็ ให้ ส ามารถขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ต่อไปอีก ๑ ปี ได้จานวน ๒ ครั้ง
๒. เนื่องจาก ขณะนี้มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จานวน 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 - หนองตาลึง จังหวัดชลบุรี
๒.๑๒ ผั งเมื องรวมชุ ม ชนบ้ านแพรก – โรงช้าง - มหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ได้ประกาศบังคับใช้มาแล้ว ๔ ปี กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดาเนินการ
ประเมินผลผังเมืองรวมดังกล่าว ปรากฏว่าสมควรจะปรับปรุงแก้ไขทั้ง ๑๒ ผัง และได้เสนอ
คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ ติ ด ตามเร่ ง รั ด และประเมิ นผลการวางและจั ดท า
ผังเมืองรวมเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรขอขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ตำมมำตรำ 26 วรรคสี่ และวรรคห้ำ

4. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา 26 วรรคสี่ และวรรคห้า
ลาดับที่

เรื่อง/มติ

4.1

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน
แหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนแหลมงอบ จั ง หวั ด ตราด
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวง เล่มที่ ๒๘ ตอนที่ ๑๑ ก มีผลใช้บังคับ
๕ ปี นั บตั้ งแต่ วั นที่ ๒๓ กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึ งวั นที่ ๒๒ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๙
มีพื้นที่ประมาณ ๓๓.๐๐ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตาบลแหลมงอบ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมงอบ และบางส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหญ่ ดาเนินการ
โดยส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ตราด ซึ่ งตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กาหนดว่า ภายในหนึ่งปีก่อนระยะเวลา
การใช้บั งคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมสิ้นสุ ดลง ให้ กรมโยธาธิการและผั งเมืองหรือ
เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น แล้ ว แต่กรณี ส ารวจว่าสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้ อมในการใช้
ผังเมืองรวมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรื อเจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น แล้ ว แต่ ก รณี จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ในท้องที่ที่ใช้บั งคับผังเมืองรวมนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลา
การใช้บังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งได้อีก ๕ ปี
ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ตราด และส านั ก วิ เคราะห์
และประเมิ น ผล จึ ง ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ผลการใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชน
แหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ดังนี้
ด้านประชากร
การคาดการณ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจานวนประชากร ๗,๗๐๐ คน โดยใช้อัตรา
การเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวนประชากร
๖,๕๐๐ คน น้ อยกว่าประชากรที่คาดการณ์ไว้ในปีเป้าหมายของผัง พ.ศ. ๒๕๖๙
ประมาณ ๑,๒๐๐ คน และความหนาแน่น ของประชากรไม่ เกินเกณฑ์ ม าตรฐาน
ผังเมืองที่กาหนดไว้
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็ น ไปตามแผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง
และไม่มีผู้ปฏิบัติผิดข้อกาหนดกฎกระทรวง
ด้านคมนาคมขนส่ง
ไม่มีการดาเนินการตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง และไม่มีผู้ปฏิบัติ
ผิดไปจากกฎกระทรวงตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง
ด้านอื่น ๆ
การพิจารณาปั จจั ยที่ มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของชุมชนเมื อง เป็ นการศึกษา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น บทบาทของเมือง และโครงการ
พัฒนาในเขตผังเมืองรวม และทิศทางการขยายตัวของเมือง เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 4.2
หน้า 10 - 12
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การพังทลายของชายฝั่งและบ้านของประชาชน มี ๒ โครงการ ดังนี้
(๑.๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณหาดทราย
เทียมถึงกระโจมไฟ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร
(๑.๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ร้านกุ้งหลวง
ถึงสนามบาส บ่อปลาโลมา ระยะทาง ๓๓๐ เมตร
๒) โครงการขุดลอกร่องน้าท่าเรือและคลอง มี ๒ โครงการ ดังนี้
(๒.๑) โครงการขุ ดลอกร่อ งน้ าบริเวณสะพานท่ าเที ย บเรือแหลมงอบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรือขนาดใหญ่ เข้าเทียบท่าเรือได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าในการขนส่ง
สินค้าและบริการ
(๒.๒) โครงการขุด ลอกคลองยายม่อ ม มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ให้ เรือเล็ ก
และเรือใหญ่ เข้าเทีย บท่าเรือได้ สามารถทาให้ เรือชาวประมงเข้าจอดรับ ส่งสิ นค้า
และบริการในคลองยายม่อมได้
๓) โครงการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ พื้ น ที่ บ ริ เวณบ่ อ ปลาโลมาเก่ า ซึ่ งมี พื้ น ที่
ดาเนินการประมาณ ๗,๐๐๐ ตร.ม. ปรับปรุงให้เป็นลานเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่
สาหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน
สรุป จากการประเมิ นผลผังเมืองรวมดังกล่ าว ปรากฏว่า สภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ รวมทั้งได้ดาเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีการคัดค้าน
ดังนั้น จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุ ม ชนแหลมงอบ จั งหวั ด ตราด พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกไปอี ก ๕ ปี โดยอาศั ย อ านาจ
ตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่ และมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มติที่ประชุม

4.2

เห็ นชอบให้ ข ยายระยะเวลาการใช้ บั งคั บ กฎกระทรวงให้ ใ ช้
บังคับผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกไปอี ก ๕ ปี ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งพิ จ ารณา
กฎหมายด้านผังเมือง

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2554 ต่อไปอีกห้าปี
ผังเมืองรวมชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวง
เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๒๘ ก มีผลใช้บั งคับ ๕ ปี นับ ตั้งแต่วัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ มีพื้นที่ประมาณ ๕๘.๐๗ ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
กม.๕ และองค์การบริห ารส่วนตาบลอ่าวน้อย โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถ่ายโอนภารกิจ ให้ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖ วรรคสี่ บัญญัติว่า “ภายในหนึ่งปี
ก่อนกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ใช้ บังคับสิ้นสุดลง ให้สานักผังเมือ งหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น สารวจว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้ผังเมืองรวมมีการเปลี่ยนแปลงไป

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 4.3
หน้า 16 - 18
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เรื่อง/มติ
หรื อ ไม่ ถ้ า สภาพการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในสาระส าคั ญ
ให้สานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองรวมนั้น ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
และถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ให้สานักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ได้อีก ๕ ปี
แต่ในกรณี ที่เห็ น ว่าสภาพการณ์ และสิ่ งแวดล้ อมมีการเปลี่ ยนแปลงในสาระสาคัญ
ก็ให้ ส านั กผั งเมืองหรื อเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น ดาเนิน การแก้ไขปรับ ปรุง ผั งเมืองรวม
เสียใหม่ให้เหมาะสมได้
ด้านประชากร
การคาดการณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวนประชากร ๙,๒๗๐ คน โดยใช้อัตรา
การเพิ่มเฉลี่ ยร้อยละ ๐.๐๗ ต่อปี แต่จ ากการส ารวจประชากร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มีจานวนประชากร ๗,๗๕๙ คน ซึ่งน้อยกว่าประชากรที่คาดการณ์ไว้ จานวน ๑,๕๑๑ คน
และความหนาแน่นของประชากรไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองที่กาหนดไว้
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กาหนดใช้ในกฎกระทรวง ไม่มีผู้ปฏิบัติ
ผิดข้อกาหนดกฎกระทรวง
ด้านคมนาคมขนส่ง
ไม่ มี การด าเนิ นการตามแผนผั งโครงการคมนาคมขนส่ ง และไม่ มี ผู้ ปฏิ บั ติ
ผิดไปจากกฎกระทรวงตามแผนผังโครงการคมนาคมขนส่ง
ด้านอื่น ๆ
การพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง เป็นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น บทบาทของเมือง และโครงการพัฒนาในเขต
ผั งเมื องรวม ซึ่ งชุ มชน กม.๕ มีบทบาทที่ ส าคัญ คื อ การเกษตรกรรม เป็ นแหล่ งผลิ ต
อาหารที่สาคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งส่วนราชการโดยรัฐได้เข้ามาบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการเกษตร มีการให้ความรู้เกษตรกร โดยมีโครงการพัฒนา
ที่สาคัญ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาทุ่งกระต่ายเฉลิมพระเกียรติ
สรุปจากการประเมินผลผังเมืองรวมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระสาคัญ รวมทั้งได้ดาเนิน การประชุมรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนแล้ ว
ปรากฏว่ า ไม่ มี ก ารคั ด ค้ า น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น สมควรขยายระยะเวลาการใช้ บั ง คั บ
กฎกระทรวงผั งเมื อ งรวมชุม ชน กม.๕ จั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ ออกไป อีก ๕ ปี
โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสี่ และมาตรา ๑๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เนื่ อ งจากในบริ เวณดั งกล่ า วมี ก ารเลี้ ย งโคนม และเพาะปลู ก พื ช ผล
ทางการเกษตรจานวนมาก จึงจาเป็นที่จะต้องใช้ความเย็นเพื่ อเก็บรักษาสภาพพืชผล
ทางการเกษตรและนมพาสเจอร์ไรส์ แต่ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ไม่ได้ระบุ
โรงงานจาพวกนี้ ไว้ และไม่ได้กาหนดข้อ ผ่อนปรนที่บางกฎกระทรวงฯ จะกาหนด
ให้เพิ่มพื้นที่ได้อีก ๑ เท่าของโรงงานเดิม ซึง่ อาจส่งผลกระทบกับโรงงานดังกล่าวไม่สามารถ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ที่จะตั้งหรือขยายโรงงานได้ จึงอยากให้ปรับบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง และสามารถรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอีก ๕ ปี ข้างหน้า
2. การจั ดท าบั ญ ชีโ รงงานแนบท้ าย กฎกระทรวงผั งเมืองรวม ควรคานึ ง
ถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบด้วย ซึ่งการที่จังหวัดหนึ่งเป็นแหล่งผลิต และอีกจังหวั ด
หนึ่ งเป็ น แหล่ งแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะต้ องท าการขนย้ ายผลผลิ ต ไปอี ก จั งหวั ด หนึ่ ง
ทาให้ คุณ ภาพของผลผลิ ต ลดลง และมี ค่าใช้จ่ายที่ สู งขึ้น ดังนั้ น โรงงานที่แ ปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ควรให้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับแหล่งผลิต
3. การกาหนดบัญชีโรงงานแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม ควรนานโยบาย
ของรัฐบาลเข้ามาเป็นตัวชี้นาด้วยและในปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบาย
ให้ โรงงานอุต สาหกรรมอยู่ ร วมกับ ชุม ชนอย่างเป็ น สุ ข และยั่ งยื น โดยมี โครงการ
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ และระบบน้ าทิ้ ง ที่ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ ดั ง นั้ น แนวโน้ ม
ที่อุตสาหกรรมจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้จะมากขึ้น
4. ควรให้ มีการพู ดคุย เพื่อหารือเรื่องบัญ ชีโรงงานแนบท้ ายกฎกระทรวง
ผั ง เมื อ งรวมกั น ระหว่ า งกระทรวงอุ ต สาหกรรม กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจะได้ไม่มี
ปัญหาเช่นนี้อีก
5. บริเวณพื้นที่วางผังเป็นเขตนิคมสร้างตนเอง กาหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
เขตนิ คมสร้ างตนเอง พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมี ข้อห้ ามการปลู ก สร้างโรงงานและตลาด
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า งมาก ดั ง นั้ น ควรที่ จ ะแก้ ไขข้ อ ห้ า ม
ของพระราชบัญญัติเขตนิคมสร้างตนเองก่อนแล้วค่อยมาขอแก้ไขในเรื่องผังเมือง
มติที่ประชุม

4.3

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ชุมชน กม.๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกไปอีก ๕ ปี ตามที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีก ๑ ปี
จานวน ๑๒ ฉบับ
เนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผั งเมืองรวมจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๕๙ จานวน 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. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนบางปะกง จั งหวัดฉะเชิ งเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๔
๘. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. ๒๕๕4

ครัง้ ที่ 8 /2558
วันที่ 24 ก.ค. 58
วาระที่ 4.4
หน้าที่ 18 - 19

- 105 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๙. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๒. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมทั้ง ๑๒ ฉบับ มีระยะเวลาการใช้
บังคับ ๕ ปี (ยกเว้นลาดับที่ ๓ และลาดับที่ ๕ ได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ต่อไปอีก ๕ ปี มาแล้ว ตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่) โดยลาดับที่ ๑ – ๑๐ เสนอครั้งนี้ขอ
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีก ๑ ปี (ครั้งที่ ๑) ส่วนลาดับที่ ๑๑ และลาดับที่ ๑๒
ได้ มี การขยายระยะเวลาการใช้ บั งคั บ ๑ ปี (ครั้ งที่ ๑) มาแล้ ว เสนอครั้ งนี้ ขอขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีก ๑ ปี (ครั้งที่ ๒)
เนื่ องจากกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมทั้ ง ๑๒ ฉบั บ อยู่ ในระหว่ าง
ดาเนิ นการแก้ ไขปรับปรุ งตามขั้นตอนแห่ งพระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งไม่อาจด าเนิ นการแก้ไขปรับปรุงให้ แล้วเสร็จ ได้ทันก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจะสิ้นสุ ดระยะเวลาการใช้บังคับ ดังนั้น เพื่อให้ การใช้บั งคับกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเป็นไปโดยต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างของกฎหมายและเพื่อให้การวาง
ผังเมืองรวมที่ดาเนิ นการมาแล้วบรรลุ ผลตามเป้าหมาย จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลา
การใช้ บั งคั บกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมดั งกล่ าวต่ อไปอี กมี ก าหนดหนึ่ งปี
โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ สาหรับเรื่องการขอขยาย
ระยะเวลา ๑ ปี ควรให้ผังเมืองรวมแต่ละผัง จัดทากรอบระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการ
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๑ ปี ให้ คณะกรรมการผั งเมืองได้รับทราบเพื่ อประกอบการพิ จารณา
ด้ วย ไม่ เช่ นนั้ นเมื่ อคณะกรรมการผั งเมื องเห็ นชอบแล้ วก็ ไม่ สามารถด าเนิ นการวาง
ผังเมืองดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ ขยายระยะเวลาการใช้ บั งคั บกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ
ผั ง เมื อ งรวมดั ง กล่ า วต่ อ ไปอี ก หนึ่ ง ปี จ านวน ๑๒ ฉบั บ
โดยลาดับที่ ๑ – ๑๐ ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับต่อไปอีก
๑ ปี ครั้ งที่ ๑ และล าดั บ ที่ ๑๑ และล าดั บ ที่ ๑๒ ให้ ข ยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ตามที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ

5. เรื่อง การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
อ้างอิง

ลาดับที่

เรื่อง/มติ

5.๑

เรื่อง การกาหนดแนวทางและเกณฑ์ มาตรฐานสาหรับงานวางและจัดทาผังเมืองรวม
จั งหวั ด กรณี การก าหนดพื้ น ที่ ว่ างของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น อนุ ญ าตในการใช้
ประโยชน์ทดี่ ินเพื่อกิจการอื่น
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความเห็นชอบผังเมืองรวม
จังหวัด ตามมาตรา ๒๒ ในประเด็น การปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น กรณีการกาหนดพื้น ที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญ าตในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อกิ จ การอื่ น ซึ่ งในกรณี ดั งกล่ าวที่ ป ระชุม ได้แ สดงความคิ ดเห็ น
ในหลายประเด็ น และได้ มี ก ารสอบถามถึ ง หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานที่ จ ะน ามาใช้
ประกอบการพิจารณา ประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐาน
ในกรณีดังกล่าว สาหรับงานวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ และพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมือง
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อไป
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้นาเสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง กรณีผังเมืองรวมจังหวัดที่ดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
ในประเด็นการกาหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อกิ จการอื่ น เพื่ อให้ ความเห็ นชอบแล้ วในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ ประชุ มได้ มี มติ เห็ นชอบ ให้ ยกเลิ กการก าหนดพื้ นที่ ว่ าง
ของแปลงที่ ดินที่ ยื่ นขออนุ ญาต ในการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน เพื่ อกิจการอื่นในข้อกาหนด
ของผังเมืองรวมจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการก าหนดแนวทางและเกณฑ์ ม าตรฐานส าหรั บ
งานวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด กรณี การกาหนดพื้นที่
ว่ า งของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น อนุ ญ าตในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อกิจการอื่น โดยไม่ควรกาหนดพื้นที่ว่างของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุญาตในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในข้อกาหนด
ของผั งเมื อ งรวมจั งหวัด เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ และให้ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป

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

5.2

เรื่ อง ขอทบทวนแก้ ไขร่ างผั งเมื องรวมจั งหวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ ก่ อนประกาศ
เป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รับทราบ
และเห็ น ด้ ว ยกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง ในการน าร่ า งผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั นธ์ มาทบทวนปรั บปรุ งก่ อนประกาศใช้ บั งคั บ แต่ กระทรวงมหาดไทย
โดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้ นมี ความเห็ นว่า ควรจะด าเนิ นการ
ออกกฎกระทรวงไปก่อน แล้วค่อยแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง จังหวัดจึงนาประเด็นนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันที่ 15 ม.ค. ๕8
วาระที่ 5
หน้า 65 - 66

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ไปประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติยืนยัน
ให้ ถ อนร่ างผั งดังกล่ าว เพื่ อ น ามาปรับ ปรุงแก้ไขก่ อนประกาศใช้บั งคั บ เนื่ องจาก
ปั จ จุ บั น มี ผ ลกระทบจากการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละการลงทุ น ของกลุ่ มผู้ ป ระกอบการ
อุ ตสาหกรรมมากขึ้ นและมี การยกระดั บเขตผ่ อนปรนทางการค้ าชายแดนด่ านสิ งขร
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีมติเห็นชอบให้ถอนร่างผังดังกล่าว และได้นาเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ถอนร่างผังดังกล่าว
มติที่ประชุม
คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดาเนินการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ผ่านกระบวนการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการผั งเมื อ งไปแล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไป
จึงอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารที่จะต้องดาเนินการตามขั้นตอน
และระเบียบต่อไป
5.3

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาแผนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ตามแผนการประชุ มคณะกรรมการผั งเมื อง ได้ ก าหนดการประชุ มเดื อนละ
๑ ครั้ง ในวันพฤหั สบดีที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องประชุ มกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ๔๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคาร ๔ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ นั้น
เนื่ อ งจากในวั น และเวลาดั ง กล่ า ว กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื องมี ภ ารกิ จ
ที่สาคัญไม่สามารถดาเนิน การจัดประชุมตามวั น เวลา ดังกล่าวได้ จึงขอปรับแผน
การประชุมคณะกรรมการผังเมือง วันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน เป็นวันศุกร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง ๔๑๕๐๑ ชั้น ๑๕ อาคาร ๔
ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ และในกรณี ที่มีผัง/เรื่องจานวนมาก จะกาหนดประชุม
เพิม่ เติมเป็นเดือนละ ๒ ครั้ง
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน
เป็นวันศุกร์ที่ ๔ ของเดือน

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

5.4

เรื่ อง การพิ จารณาทบทวนค าร้ องผั งเมื องรวมชุ มชนอ้ อมใหญ่ จั งหวั ดนครปฐม
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการผั งเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้นาวาระที่
๓.๒.๒ เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
คาร้องที่ ๘ นามาพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มติที่ประชุม
ทีช่ ัดเจน เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบตามระเบียบกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการผั งเมื องสั่ งให้ ยกค าร้ อง โดยให้ ค งข้ อก าหนด
ข้ อห้ าม เรื่ อง การจั ดสรรที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย ในการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทที่ โล่ งเพื่ อ นั น ทนาการและการรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) บริเวณหมายเลข ล. – ๑

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 5
หน้า 251 - 252
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ไว้ ตามร่ างผั งเมื องรวมที่ ได้ ก าหนดไว้ ตามมติ คณะที่ ปรึ กษา
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนอ้ อมใหญ่ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ
5.5

เรื่อง การกาหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสาหรับงานวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
สืบเนื่ องจากการประชุมคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมื อง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ มีมติ
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณากาหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสาหรับ
งานวางและจั ดทาผั งเมืองรวมจังหวัด จานวน ๓ เรื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงได้จั ดประชุมหารือเพื่ อพิ จารณาเกณฑ์ในงานวางและจัดทาผั งเมื องรวมจังหวัดและ
กาหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
สานักผังประเทศและผังภาค ชั้น ๘ อาคาร ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือ (ถนนพระราม ๙)
กรุงเทพฯ รายละเอียด ดังนี้
การกาหนดสัญลักษณ์ (สี) ของแหล่งน้า การลงสัญลักษณ์ (สี) ของแหล่งน้า
ที่ ป รากฏในแผนผั งการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในอนาคตของผั งเมื องรวมจังหวัด ก าหนด
แนวทางการลงสัญลักษณ์ (สี) ดังนี้
๑) ทะเล กาหนดให้เว้นขาว เนื่องจากการกาหนดสัญลักษณ์และประเภทการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จะมี ข้ อก าหนดในการควบคุ มการใช้ พื้ นที่ ซึ่ งอาจจะมี ผลกระทบ
ในการดาเนินการกิจการสาธารณู ปโภคหรือสาธารณู ปการที่สาคัญ เช่น การวางสายเคเบิล
ใต้ทะเล เป็นต้น
๒) แม่น้ า กาหนดให้ เว้นขาว เนื่องจากการกาหนดสั ญลักษณ์ และประเภท
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น จะมี ข้ อก าหนดในการควบคุ มการใช้ พื้ นที่ ที่ อาจมี ผลกระทบ
ในการดาเนินการกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการดูดทราย ซึ่งเป็นกิจการอุตสาหกรรม
ที่จะไม่สามารถดาเนินการได้
๓) อ่างเก็บน้า และเขื่อน กาหนดให้เว้นขาว ได้แก่ พื้นที่บริเวณเขื่อนหรือ
อ่ า งเก็ บ น้ าของเขื่ อ น ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ก ารขอใช้ พื้ น ที่ โ ดยกรมชลประทาน
หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงมีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องใช้บังคับในพื้นที่ และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจนแล้ว
๔) บึง หรือหนองน้าขนาดใหญ่ กาหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
เจตนารมณ์ของการวางผัง ดังนี้
(๔.๑) กรณีพื้นที่ที่มีการสารวจรังวัด หรือมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
(นสล.) ให้ พิ จ ารณาใส่ สั ญ ลั ก ษณ์ (สี ) ตามเจตนารมณ์ ข องการวางผั ง กล่ า วคื อ
ถ้ากาหนดให้เป็นพื้นที่สาหรับนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กาหนด
เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน)
หรือหากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ให้กาหนดเป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เป็นต้น
(๔.๒) กรณีพื้นที่ชุ่มน้าหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการสารวจ
รังวัด ไม่ควรใส่สัญลักษณ์ (สี) เนื่องจากไม่อาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อการอ้างอิง
ในรายการประกอบผังได้

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 24 เม.ย. ๕8
วาระที่ 3.3
หน้า 64 - 65
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การก าหนดขนาดพื้ น ที่ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ มี ขนาดเล็ กในแผนที่
และแผนผั ง การก าหนดขนาดพื้ น ที่ ก ารใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ มี ขนาดเล็ ก ในแผนที่
และแผนผั ง ให้ พิ จารณาขนาดพื้ น ที่ที่ มองเห็ น และสามารถจาแนกสั ญ ลั กษณ์ สี
ได้อย่างชัดเจน โดยอาจแปรผันไปตามมาตราส่วน (Scale) ของแผนที่หรือแผนผัง
ทั้งนี้ หากผู้วางผังมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเป็นกรณี พิเศษ
เช่น บริเวณโบราณสถานสาคัญ ควรกาหนดเป็นข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การจั ด ท าข้อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ วัต ถุ อั น ตรายในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
แต่ละประเภท โดยหลักการไม่ควรกาหนดข้อห้ ามเกี่ยวกับวัตถุอันตราย แต่ห าก
มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมวัตถุอันตราย ควรจะกาหนดระบุประเภทของวัตถุอันตราย
และมี เหตุ ผ ลหรื อ มี ร ายละเอี ย ดในการควบคุ ม ไว้ ด้ ว ยในแต่ ล ะประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
มติที่ประชุม

5.6

เห็นชอบการกาหนดแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสาหรับงานวาง
และจั ดท าผั งเมื อรวมจั งหวั ด ทั้ ง ๓ เรื่ อง ตามที่ กรมโยธาธิ การ
และผั งเมื อ งเสนอ แล้ ว ให้ น าไปใช้ เป็ น แนวทางในการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป

เรื่อง ขอถอนเรื่องการขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่
กรณี ขอแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สี เขี ยว) บริ เ วณหมายเลข ๒.๔ ให้ ส ามารถด าเนิ น การจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อประกอบอุตสาหกรรมฮาลาลได้
ตามที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งได้ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ วั น ที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จั งหวัดเชี ยงใหม่ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขข้ อ ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถดาเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประกอบอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดินประกอบพาณิชยกรรมได้ในบริเวณหมายเลข
๒.๔ ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือ สวนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลได้
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอถอนเรื่อง
ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้าน
ในพื้นที่มีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนต่อแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความเข้าใจ
ว่าไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วมของการกาหนด
โครงการ อาจท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายส่ งผลกระทบต่ อ วิ ถี ข องชุ ม ชนได้ ดั งนั้ น
เพื่อลดความขัดแย้งของชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอถอนเรื่องการขอ
แก้ไขดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบการขอถอนเรื่องดังกล่าว โดยจะดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ให้จังหวัดไปดาเนินการตามกระบวนการ
ต่อไป

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 5.3
หน้า 49 - 51

- 110 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

5.7

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ จานวน ๖๖ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดที่ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวม
เต็มพื้นที่แล้ว และจังหวัดที่ไม่ประสงค์จะออกประกาศฯ) จะหมดอายุ การใช้บังคับ
ในวั น ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะท า
การสารวจเพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวม ที่มีอายุการใช้บังคับ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่
๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ถึ งวัน ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เพื่ อให้ มี พระราชกฤษฎี กา
กาหนดเขตที่ดินฯ และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ดังกล่าว ใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงได้ดาเนินการดังนี้
๑. จั ดทาร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ ดินฯ ในท้องที่ ๔๘ จังหวัด
(ยกเว้น จังหวัดที่ประกาศใช้ผังเมืองรวมเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี
ราชบุ รี ฉะเชิงเทรา ยะลา จันทบุรี น่าน พิษณุ โลก เชียงราย นครปฐม ตราด ลาปาง
สุริน ทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวล าภู ชัยภูมิ ปทุมธานี สระแก้ว แพร่
และเลย) ขณะนี้ ได้ ผ่ า นที่ ประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาร่ า งกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. จั ดท าร่ างประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมือง เรื่อง ก าหนดหลั กเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ ในท้องที่ ๔๗ จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส
ที่ไม่ประสงค์จะออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในทรัพย์ สิ น ฯ) โดยให้ จังหวัดจัดประชุ มคณะอนุกรรมการ
ผั ง เมื อ งระดั บ จั งหวั ด (ตามค าสั่ งคณะกรรมการผั งเมื อ ง ที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวั น ที่
๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕) เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า จะคงหลั ก เกณฑ์ ไว้ ต ามประกาศเดิ ม
หรื อจะปรั บ แก้ ไขหลั ก เกณฑ์ ใหม่ แล้ วเสร็ จเมื่ อเดื อนมิ ถุ นายน ๒๕๕๘ ประชุ ม
เพื่อให้ความเห็นด้านผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ซึ่งผลการประชุมทั้ง ๒ คณะ สามารถแบ่งร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้ดังนี้
๒.๑ จั งหวั ดที่ คงหลั กเกณฑ์ ตามประกาศกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๓๗ จังหวัด
ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร 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 อานาจเจริญ และสตูล
๒.๒ จั งหวั ด ที่ ไม่ ป ระสงค์ อ อกประกาศกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในทรั พย์ สิ นฯ จ านวน ๑ ผั ง ได้ แก่
นราธิว าส ซึ่งไม่เคยมีการออกประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมือง เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ มาก่อน เนื่องจากต้องการกระตุ้นให้เกิด

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 4.5
หน้า 19 - 28

- 111 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
การลงทุ น การจ้ างงาน และสร้ างรายได้ ให้ กั บ คนในพื้ น ที่ อั น ส่ งผลต่ อ เศรษฐกิ จ
โดยรวมของจังหวัด
๒.๓ จั งหวั ดที่ ปรั บหลั กเกณฑ์ จากประกาศกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๐ ผัง
ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง ลาพูน
ศรีษะเกษ และอุตรดิตถ์ มีจังหวัดที่ขอปรับหลักเกณฑ์จากประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ จากฉบับเดิม
จานวน ๑๐ จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จังหวัดชุมพร
๑. ขอปรั บหลั กเกณฑ์ ข้ อ ๓ ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก “ที่ ดิ น
ในบริเวณท้องที่ตาม ข้อ ๒ ห้ามไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือ
เปลี่ ย นการใช้ เป็ น อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทค้ าปลี ก ค้ าส่ ง ที่ มี พื้ น ที่ ใช้ ส อย
อาคารรวมกั น เพื่ อ ประกอบกิ จ การขายปลี ก ขายส่ ง สิ น ค้ าอุ ป โภคและบริ โภค
หลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป” ปรับเป็น “ที่ดิน
ในบริเวณท้องที่ตามข้อ ๒ ...... ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป”
๒. ขอปรับขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ จากเดิมที่อนุญาตให้เพียงขนาดเดียว
คือ “น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ” ปรับเป็น ๒ ขนาด ได้แก่
๒.๑ พื้ น ที่ ใช้ ส อยอาคารรวมฯ ตั้ งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ เกิ น
๑,๐๐๐ ตารางเมตร
๒.๒ พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ เกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่ง ทั้ง ๒ ขนาดตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑. มีการเปลี่ย นแปลงนโยบายจังหวัดให้ มีการแข่งขันทางการค้าภายใน
จังหวัดโดยมอง ในภาพรวมและสหกรณ์ด้วย
๒. ยั งคงสงวนสิ ท ธิ์ในการคุ้ม ครองผู้ ค้ารายย่อย โดยกาหนดหลั กเกณฑ์
ในการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบตามร่างประกาศฯ โดยใช้
หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวสาหรับการอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลี กค้าส่ ง ที่มีขนาดพื้ น ที่ใช้ส อยในลั กษณะที่ ๑ คือ ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบางประการ
ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมส าหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ค้าปลีกค้าส่งในลักษณะที่ ๒ คือ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขใน (๕) และ (๘) เป็นดังนี้ “(๕) มีอัตราส่วนของพื้นที่
ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้
เป็ นที่ ตั้ งอาคารไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ ๒๐ และ (๘) อาคารที่ มี ค วามสู งเกิ น ๑๐ เมตร
ต้องมีระยะห่างจากโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุด
ของอาคารที่ขออนุญาตถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว”

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 112 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ และให้ปรับหลักเกณฑ์ในร่าง
ประกาศกรมฯ ข้อ ๕ (๑) เพิ่มเติมด้วย จากเดิม “ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติด
ถนนสาธารณะที่ มี ช่ อ งทางจราจรไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ ช่ อ งทาง หรื อ มี ข นาดเขตทาง
ไม่น้ อยกว่า ๒๐ เมตร” ปรั บเป็ น “..... ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร” เพื่ อให้เหมาะสมกับ
ขนาดของอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ในลักษณะที่ ๒ คือ ขนาดตั้งแต่
๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑. ขอปรั บหลั กเกณฑ์ ข้ อ ๕ (๑) “มี ระยะห่ างจากเขตเทศบาลไม่ น้ อยกว่ า
๑๐ กิโลเมตร” ปรับเป็น “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร”
๒. ขอปรั บ หลั กเกณฑ์ ข้ อ ๖ (๓) “มี ระยะห่ างจากเขตเทศบาล น้ อยกว่ า
๑๐ กิโลเมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” ปรับเป็น “มีระยะห่างจากเขต
เทศบาลน้อยกว่า ๕ กิโลเมตร ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เพื่อเป็นการเปิดเสรีทางการค้า ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
2. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ (๑)
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งระดั บ จั งหวั ด ฯ เห็ น ชอบกั บ การด าเนิ น การ
ประกาศบังคับใช้ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ต่อไป และให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ข้อ ๕ (๑) จากเดิม “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร”
เป็น “มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร”
- ข้ อ ๖ (๓) จากเดิ ม “หลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ ๕ (๑) มี ร ะยะห่ า งจากเขต
เทศบาลน้ อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร” เป็ น
“หลั ก เกณฑ์ ตามข้อ ๕ (๑) มี ร ะยะห่ างจากเขตเทศบาลน้ อยกว่า ๕ กิ โลเมตรได้
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง เห็ นชอบให้ ปรับปรุงหลั กเกณฑ์ ประกาศกรมฯ
ตามมติประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
จังหวัดพังงา
๑. ขอเพิ่มอานาจคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ สามารถพิจารณา
ตามความเหมาะสมได้ จากเดิมที่ มี ๔ ข้อ ได้ แก่ ข้อ ๔ (๖) ข้อ ๔ (๗) ข้อ ๕ (๗)
และข้อ ๕ (๘) เรื่องที่ว่างด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของอาคาร ปรับเป็น ๕ ข้อ
โดยเพิ่มข้อ ๕ (๑)“มี ระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร”
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เรื่อง/มติ
๒. ขอเพิ่ม “ข้อ ๗ กรณี ที่มี ปัญหาในการปฏิบั ติตามประกาศ หรือจาเป็นต้อง
ยกเว้น การปฏิบั ติ ให้ เป็ น ไปตามประกาศนี้ ให้ ผู้ ขออนุญาตยื่นร้องขอต่อผู้ มีอานาจ
ตามข้อ ๘ เพื่อน าเสนออธิบ ดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งระดั บ จั ง หวั ด
เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง
ยกเว้น หลักเกณฑ์ตามข้อ ๖”
เหตุผลในการขอแก้ไข เพื่อให้ท้องที่ในตาบลคึกคัก ซึ่งอยู่ใกล้กับเทศบาล
ตาบลลาแก่นในรัศมี ไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ค้ าปลี กค้ าส่ ง ที่ มี ขนาดเกิ น ๕๐๐ ตารางเมตร ได้ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ในต าบลคึ ก คั ก
มีบ้ านเขาหลั กซึ่ งเป็ น แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส าคั ญ ของจังหวัด พั งงามีศั กยภาพเหมาะ
แก่การลงทุน และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลคึกคักได้ยกฐานะเป็นเทศบาล
ตาบลแล้ว
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะอนุ กรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผั งเมื อง เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สิ นเพื่ อประโยชน์
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอและให้ ทางส านั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวั ดพั งงาน าประเด็ นข้อคิ ดเห็ น
ของคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้
๑. คาว่า “ในท้องที่ ๗๐ จั งหวัด” ให้ เว้นไว้ก่อน เพราะยังไม่มีตัวเลขที่แน่ นอน
ว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากี่จังหวัด และควรตัดประโยค “อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เพราะตอนนี้
ไม่มีรัฐธรรมนูญ ควรแก้ไขให้ถูกต้องไปก่อนส่วนแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณา
๒. ขอแก้ไข “ข้อ ๖ กรณีผู้ขออนุญาตไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๖)
ข้อ ๔ (๗) ข้อ ๕ (๗) และข้ อ ๕ (๘)” เป็ น “ข้อ ๖ กรณี ผู้ ขออนุ ญาตไม่ อาจปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๖) และ (๗) ข้อ ๕ (๗) และ (๘)”
๓. เพิ่ ม “ข้ อ ๙ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ตามประกาศหรื อจ าเป็ น
ต้องยกเว้นการปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามประกาศนี้ ให้ ผู้ ขออนุ ญาตยื่นร้องต่ อผู้ มีอ านาจ
เป็ น ผู้ วินิ จฉัย โดยความเห็ น ชอบของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง”
๔. เพิ่ม “ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ต้องยกเว้นประกาศให้ เป็นอานาจของอธิบดี
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง หรื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ม อบหมาย โดยความเห็ น ชอบของ
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด โดยอธิบดีเป็น ผู้วินิจฉัย” หรือเพิ่มข้อ ๕ (๑)
ในข้อ ๖ ผู้ มีอานาจหน้ าที่ตามข้อ ๗ เป็นผู้ พิจารณาพร้อมประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขร่ า งประกาศฯ ดั งกล่ าว และเสนอกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑. ไม่เห็นชอบในการเพิ่มอานาจให้คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้ในเรื่องระยะห่างจากเขตเทศบาล เนื่องจาก
คณะกรรมการผังเมืองตีกรอบการให้อานาจคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
ไว้ เฉพาะบางเรื่ อ งเท่ า นั้ น เรื่ อ งที่ ไม่ ได้ ม อบอ านาจจะขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการผังเมือง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ไม่เห็ นชอบการเพิ่ มข้อ ๗ ในร่างประกาศกรมฯ เนื่องจากหากไม่สามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ สามารถยื่นเรื่องขอแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
ต่อคณะกรรมการผังเมืองมาเป็นกรณีได้ในภายหลัง
จังหวัดเพชรบุรี
๑. ขอเพิ่มเทศบาลตาบล ๒ แห่ ง ในข้อ ๓ ได้แก่ เทศบาลตาบลบางเก่า
อาเภอชะอา และเทศบาลตาบลหนองขนาน อาเภอเมืองเพชรบุรี
๒. ปรับหลักเกณฑ์ที่ว่างจากแหล่งน้าสาธารณะ ในข้อ ๔ (๑๒) และข้อ ๕ (๑๒)
จาก “ถ้ าแหล่ งน้ าสาธารณะนั้ น มี ค วามกว้ า งน้ อ ยกว่ า ๑๐ เมตร ต้ อ งมี ที่ ว่ า ง
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป
ต้อ งมี ที่ ว่างไม่ น้ อยกว่า ๖ เมตร” ปรับ เป็ น “.....มีค วามกว้างน้ อ ยกว่า ๑๐ เมตร
ต้อ งมี ที่ ว่ างไม่ น้ อยกว่า ๕ เมตร มี ค วามกว้างตั้ งแต่ ๑๐ เมตรขึ้ น ไป ต้ อ งมี ที่ ว่ าง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑. เนื่องจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล
๒. เนื่ องจากในอนาคตถ้าแหล่ งน้ าตื้ น เขิน ก็จะขุ ดลอกคูค ลองได้ส ะดวก
เพื่อช่วยในการระบายน้า และประกาศกรมฯ ฉบับเดิมกาหนดระยะเว้นว่างจากแหล่งน้า
ไว้น้อยเกินไป
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะอนุ กรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็ นชอบกับร่างประกาศฉบับเดิ ม
แต่ขอปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้เพิ่มเติมเทศบาลตาบลหนองขนานและตาบลบางเก่า ในข้อ ๓ เนื่องจาก
มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล
๒. ขอให้ ปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์ ข้ อ ๔ (๑๒) และข้ อ ๕ (๑๒) กรณี ที่ ตั้ งอาคาร
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้าสาธารณะต้องมีที่ว่างในด้านที่ติดกับแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า
๓ เมตร เป็น ๕ เมตร และไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เป็น ๑๐ เมตร เพื่ออานวยความสะดวก
ในการระบายน้ า ทั้ งนี้ ส าหรับ หลั กเกณฑ์ ข้อ ๖ กรณี ผู้ ขออนุญ าตไม่อ าจปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมมีมติให้ใช้ตามประกาศฉบับเดิม
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง เห็ นชอบให้ ปรับปรุงหลั กเกณฑ์ ประกาศกรมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเพิ่ ม ข้ อ ความ “สหกรณ์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ ” ท้ า ยนิ ย าม
“อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง” ในข้อ ๑
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เหตุผลในการขอแก้ไข
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเปิ ด ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคในรู ป แบบ
ของสหกรณ์เพื่อเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับประโยชน์ในกรณี
ที่ มี ก ารเปิ ด ด่านชายแดนห้ ว ยต้น นุ่ น อ าเภอขุน ยวม ซึ่ งคาดว่า จะมี ช าวเมี ย นมา
ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นจานวนมาก
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ ให้ดาเนินการเพิ่มข้อความในข้อ ๑
หลังประโยคสุดท้าย คือ “และสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ” ซึ่งแก้ไขข้อ ๑
ใหม่ได้ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้ าปลี กค้ าส่ ง ” หมายความว่ า อาคารที่ ใช้
ประโยชน์เพื่อการพาณิ ชยกรรมในอาคารหลั งเดียวหรือหลายหลั ง ที่มีพื้นที่ใช้ส อย
อาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภท
ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ตั้ งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป แต่ ไม่ ห มายความรวมถึ ง
ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และอาคารที่ใช้ดาเนินการเพื่อส่งเสริม
หรือจาหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
จังหวัดมุกดาหาร
ขอเพิ่มหลักเกณฑ์ “ข้อ ๘ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารได้รับการกาหนดให้เป็น
เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นจึงต้องการเปิดให้มีพื้นที่ในการรองรับการลงทุ น
และส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องระดับ จังหวัดฯ เห็ น ชอบให้ ใช้ ห ลั กเกณฑ์ เดิ ม
ตามหลั ก เกณฑ์ การใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น เพื่ อประโยชน์ ในการวางและจั ด ท า
ผั งเมื องรวมเกี่ย วกับ อาคารพาณิ ชยกรรมค้าปลี ก ค้าส่ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอเพิ่ ม
ข้ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ฯ ข้ อ ๘ ประกาศนี้ มิ ให้ ใช้ บั ง คั บ ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรมโยธาธิการและผั งเมือง เห็ นชอบให้ ปรับปรุงหลั กเกณฑ์ ประกาศกรมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
จังหวัดระยอง
๑. ขอปรั บขนาดพื้ นที่ใช้ สอยอาคารรวมฯ จากเดิ มที่ อนุญาตให้มี ๒ ขนาด
ได้แก่ พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
และพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ปรับให้เหลือเพียงขนาดเดียว
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คือ “พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร”
โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ ขนาดดังกล่าว
๒. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๕ ที่ใช้พิจารณาพื้นที่ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่ง
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เนื่องจากหลักเกณฑ์การอนุญาตการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภท
ค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ใช้เฉพาะพื้นที่
ตาบลหนองบัวเท่านั้น ซึ่งคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ พิจารณาแล้วว่า
พื้น ที่ป ระกอบกิจการค้าปลี ก ค้าส่ ง ตั้งแต่ ๓๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เพี ยงพอ
กับความต้องการในพื้นที่ตาบลหนองบัว และที่ผ่านมาก็ไม่มีการร้องขอในการประกอบ
กิจการเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่อย่างใด
2. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมฯ
ผลการพิจารณา (มีความเห็นสอดคล้องกัน)
คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งระดั บ จั ง หวั ด ฯ เห็ น ชอบตามมติ ที่ ป ระชุ ม
ของคณะที่ป รึกษาผั งเมืองรวมจังหวัดระยอง โดยให้ท้องที่ตาบลหนองบัว ปรับลด
ขนาดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เพื่ อการก่ อสร้าง ดัดแปลง ใช้ห รือเปลี่ ยนการใช้ เป็ น
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยของอาคารรวมกันจากเดิม
ที่ให้สร้างได้ ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเกินกว่า
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การก่ อ สร้า ง
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่
ใช้ สอยของอาคารรวมกั นตั้ งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ ไม่ เกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
โดยมีข้อกาหนดเช่นเดียวกับในท้องที่เทศบาลตาบลบ้านปลวกแดง
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
จังหวัดลาพูน
๑. ขอเพิ่มนิยาม “การคานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง”
๒. ขอเพิ่ม “ตลาด” ในข้อ ๔ (๘)
๓. ปรับหลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๑) จาก “มีระยะห่างจากเขตผังเมืองรวมเมืองลาพูน
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร
และห่ า งจากสี่ แ ยกป่ าห้ า (แยกเหมื องจี้ ) ไปตามทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑๑๖
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร” ปรับเป็น “มีระยะห่างจากเขต
ผังเมืองรวมเมืองลาพูน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร”
๔. ปรับ หลักเกณฑ์ข้อ ๕ (๒) จาก “ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติด
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๔๐ เมตร” ปรั บ เป็ น “ที่ ดิ น แปลงที่ ตั้ ง อาคารจะต้ อ งอยู่ ติ ด ถนนสาธารณะที่ มี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร”
เหตุผลในการขอแก้ไข
1. เพื่ อ ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ โดยเฉพาะกั บ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ในการออกใบอนุญาต
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เรื่อง/มติ
2. เพื่อป้องกันการแข่งขันระหว่างตลาดกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง
3. เนื่ องจากการระบุเงื่อนไขด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ในระยะ
ทางไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เป็นการจากัดการอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิ ชยกรรม
ค้าปลีกค้าส่ง เฉพาะเจาะจงบางพื้นที่
4. เนื่ องจากการระบุเงื่อนไขด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ ในระยะ
ทางไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เป็นการจากัดการอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ค้าปลีกค้าส่ง เฉพาะเจาะจงบางพื้นที่
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องระดั บจั งหวั ดฯ เห็ นชอบกั บร่ างประกาศกรมฯ
ปี ๒๕๕๘ ที่ทางฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอ
กรมโยธาธิการและผั งเมื อง เห็ นชอบให้ ปรับปรุงหลั กเกณฑ์ ประกาศกรมฯ
เรื่อ ง การเพิ่ ม นิ ย ามการคานวณพื้ น ที่ ใช้ส อย และการปรับ หลั ก เกณฑ์ ข้อ ๕ (๑)
และข้อ ๕ (๒) แต่ไม่เห็นชอบการเพิ่ม “ตลาด” ในข้อ ๔ (๘) เนื่องจากเจตนารมณ์
ของการใช้ระยะห่าง ๕๐๐ เมตร จากอาคารศูนย์ราชการหลัก ศาสนาสถาน โบราณสถาน
และสถานศึกษา เพื่ อป้ องกันและบรรเทาปัญหาการจราจร หากมีอาคารพาณิ ชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง มาตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว การเพิ่ม “ตลาด” จึงผิดเจตนารมณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเพิ่มข้อความในวรรคท้ายของข้อ ๓ “หากมีการประกาศยกฐานะเพิ่มเติม
เขตการปกครองเป็นเทศบาลตาบลในภายหลัง ให้ เพิ่มรายชื่อเทศบาลตาบลที่ประกาศ
ยกฐานะพร้อมทั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับท้องที่เทศบาลทุกประการ”
เหตุผลในการขอแก้ไข เนื่องจากมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็ น เทศบาลต าบล และส่ วนใหญ่ เป็ นพื้ นที่ ที่ มี ศั กยภาพทางด้ านเศรษฐกิ จชุ มชน
มีความสะดวกในการเข้าถึง และเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่เมือง
ผลการพิจารณา (มีความเห็นต่างกัน)
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ เห็นชอบให้มีการต่ออายุประกาศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลั กเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิ น
เพื่ อ ประโยชน์ ในการวางและจั ด ท าผั งเมื อ งรวมในท้ อ งที่ จั งหวั ด ต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ
อาคารพาณิ ชยกรรมประเภทค้ าปลี กค้ าส่ ง และให้ เพิ่ มเติ มรายชื่ อเทศบาลต าบล
ที่ประกาศยกฐานะ พร้อมทั้งข้อกาหนดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะมี
การยกฐานะเป็ นเทศบาลต าบลภายหลั งให้ ใช้ หลั กเกณฑ์ เดี ยวกั นกั บท้ องที่ เทศบาล
ทุกประการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เห็นชอบให้เพิ่มข้อความในวรรคท้ายของข้อ ๓
โดยให้คงตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการเพิ่มข้อความดังกล่าวขาดหลัก
ความมั่นคงแห่งกฎหมาย กฎหมายต้องชั ดเจน และการยกฐานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาจากความเป็นเมือง จึงทาให้เทศบาลตาบลบางแห่ง
ที่ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่มีสภาพความเป็นเมือง
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จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. ขอเพิ่มเทศบาลตาบลจานวน ๘ แห่ง ในข้อ ๑
๒. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๔ (๑) ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
“มีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร”
๓. ขอปรั บ ข้ อ ๔ (๗) เป็ น ข้ อ ๔ (๖) และปรับ หลั กเกณฑ์ จ าก “มี ที่ ว่ าง
ด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร”
ปรับเป็น “..... ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร”
๔. ขอปรั บ ข้ อ ๔ (๘) เป็ น ข้ อ ๔ (๗) และปรับ หลั กเกณฑ์ จ าก “มี ที่ ว่ าง
ด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนน
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. ขอปรั บ ข้ อ ๕ (๘) เป็ น ข้ อ ๕ (๗) และปรับ หลั กเกณฑ์ จ าก “มี ที่ ว่ าง
ด้านข้างและด้านหลั งของอาคาร ห่ างจากเขตที่ดิ นของผู้ อื่นหรือริมเขตทางของถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร” ปรับเป็น “..... ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร”
๘. ขอยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อ ๖ ตามประกาศกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการให้อานาจ
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมได้
เหตุผลในการขอแก้ไข
๑. เนื่องจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒. การยกเลิกและปรับหลักเกณฑ์ในข้อ ๔ และข้อ ๕ ตามประกาศกรมฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เกิดการลงทุนในพื้นที่ง่ายขึ้น
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
ของผู้ อื่ นหรื อริมเขตทางของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๑๕ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
แก้ไขเป็น : ที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคาร ห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่น
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 ห่ างจากเขตที่ดิน
ของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
แก้ ไ ขเป็ น : ที่ ว่ า งด้ า นข้ า งและด้ า นหลั ง ของอาคาร ห่ า งจากเขตที่ ดิ น
ของผู้อนื่ หรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกาศกรมฯ
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดฯ
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบให้ เพิ่ มหลั ก เกณฑ์ การค านวณพื้ นที่ ใช้ ส อยฯ
ในร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพ ย์สิน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของทุ กจังหวัด
๒. เห็นชอบจังหวัดที่คงหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๓๗ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร ขอนแก่ น ชลบุ รี ชั ย นาท ตรั งตาก นครพนม
นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง พิจิ ตร เพชรบู รณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระนอง ลพบุ รี
สกลนคร สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ ธานี หนองคาย อ่างทอง อุ ดรธานี อุ ทั ยธานี อุ บลราชธานี
อานาจเจริญ และสตูล
๓. เห็ นชอบให้ จั งหวั ดปรั บปรุ งแก้ ไขหลั กเกณฑ์ จากประกาศ
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร
ระยอง ล าพู น ศรี ษะเกษ และอุ ตรดิ ตถ์ ตามมติ กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง
๔. เห็ นชอบจั งหวั ดที่ ไม่ ประสงค์ ออกประกาศกรมโยธาธิ การ
และผั งเมื อง เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ ก ารใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ในทรัพย์สินฯ จานวน ๑ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส
5.8

เรื่อง มอบอานาจให้ดาเนินคดีแทนในศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘
ด้วยนายไพศาล วงศ์วชิรเวศน์ ผู้ ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้ องกรมโยธาธิการและผังเมือง
ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และศาลได้มีหมายเรียก
คณะกรรมการผังเมืองเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘
โดยศาลได้มีคาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทาคาให้การแก้คาฟ้องพร้อมพยานหลักฐาน จานวน ๑ ชุด
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และสาเนาอีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
(รับคาสั่งวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ตามคาฟ้องนายไพศาล วงศ์วชิรเวศน์สรุปได้ว่า
นายไพศาล วงศ์วชิรเวศน์ เจ้าของที่ดินเลขที่ ๒๖๓ หน้าสารวจ ๓๓๓ ตาบลบางยาง
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ยื่นคาร้องต่ อกรมโยธาธิการและผังเมือง
ให้ แก้ ไขผั งเมื องรวมของอ าเภอกระทุ่ มแบน จั งหวั ด สมุ ทรสาคร โดยขอให้ ยกเว้ น
การประกอบธุรกิจในที่ดินของนายไพศาลฯ ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้สามารถทาธุรกิจ
ประกอบกิจการโรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
คือ ประกอบกิจการผลิตท่อน้า PE แต่เนื่องด้วยเมื่อปลายปี ๒๕๔๕ ธุรกิจประสบ
ปั ญหาภาวะขาดทุ น จึงได้หยุ ดท าการผลิ ตท่ อน้ า PE แต่ ยังได้ท าการต่อ ใบอนุ ญ าต
การประกอบกิ จ การโรงงานไว้ ต่ อเนื่ อ งทุ กปี ต่ อมาสภาวะเศรษฐกิ จเริ่ ม ขยายตั ว
นายไพศาลฯ มี ความประสงค์จะประกอบกิจการอื่นในพื้ นที่ดังกล่ าว แต่ ไม่สามารถ
ทากิจการอื่นได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง กาหนดให้ที่ดิน
ของนายไพศาลฯ ที่เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) หากจะประกอบ
ธุรกิจสามารถทาได้เพียงการผลิตท่อน้า PE เช่นเดิมเท่านั้น ไม่สามารถทาเป็นธุรกิจอื่นได้
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อนายไพศาลฯ นายไพศาลฯ จึงได้ยื่นคาร้องไปที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง เพื่อขอให้สามารถประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการผลิตท่อน้า PE
แต่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีคาสั่งยกคาร้อง นายไพศาลฯ จึงมาฟ้องต่อศาลปกครอง
กลางเพื่อให้ศาลพิจารณา โดยได้ยื่นคาขอ ดังนี้
๑. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเว้นพื้นที่ดินเลขที่ ๒๖๓ หน้าสารวจ
๓๓๓ ให้สามารถประกอบกิจการอื่นนอกจากการผลิตท่อน้า PE ที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมได้และพื้นที่ดินไม่ตกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชนบท (สีเขียว)
๒. เพื่อพื้น ที่ดังกล่าวจะสามารถประกอบธุรกิจได้ และสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ไม่เป็นที่ดินรกร้าง
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ ป ระธานกรรมการผั ง เมื อ งเป็ น ผู้ ล งนามแทน
คณะกรรมการผังเมือง ในการมอบอานาจให้อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ งด าเนิ น การในทางคดี ทั้ ง ปวง ที่ เ กี่ ย วกั บ คดี
ศาลปกครองกลาง หมายเลขดาที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๘ จนถึงที่สุด
ตลอดจนให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้พนักงานอัยการ
หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายดาเนินการแทนได้ด้วย
5.9

เรื่อง มอบให้กรรมการผังเมืองไปตรวจสอบสภาพพื้นที่
๑. สื บเนื่ องจากประชุ ม ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๒๖ มิ ถุ นายน ๒๕๕๘
เรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นปัญหาต่าง ๆ
หลายประเด็น และมีความขัดแย้ง ในเชิงพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้ผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา
มีความคืบหน้า และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรที่จะให้คณะกรรมการ
ผังเมืองได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่
๒. ให้ ฝ่ ายเลขานุ การตรวจสอบข้ อ มู ล เรื่ อง ผั งเมื องรวมจั งหวั ดชั ยนาท
ให้ มีความถูกต้องชัดเจนก่อนน าเสนอคณะกรรมการผั งเมือง ทั้ งนี้ ให้ หมายความรวมถึง
ผังเมืองรวมอื่น ๆ ที่จะนาเสนอคณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ด้วย
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๓. ผั งเมือ งรวมชุม ชนบางสะพาน มีป ระเด็น ปั ญ หาต่ าง ๆ เช่ น เดี ยวกั น
จึงเห็นควรให้คณะกรรมการผังเมืองได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่
มติที่ประชุม
๑. มอบให้ ก รรมการผั งเมื องไปตรวจสอบสภาพข้ อ เท็ จจริ ง
ในเรื่อง คาร้องผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และคาร้องผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวมทั้ ง ๒ ผั ง
สามารถดาเนินการได้
๒. ให้ ฝ่ ายเลขานุ การตรวจสอบข้ อมู ล เรื่อง ผั งเมื องรวมจั งหวั ด
ชัยนาท ให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อนนาเสนอคณะกรรมการผังเมือง
ทั้ งนี้ ให้ หมายความรวมถึ ง ผั ง เมื อ งรวมอื่ น ๆ ที่ จะน าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ด้วย
5.10

เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กาหนด ดังนี้
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ (เดิม) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบด้วย
(๑) วั ตถุ ป ระสงค์ ในการวางและจั ดท าผั งเมื องรวมให้ ก าหนดโดยค านึ งถึ ง
ความเป็ น ระเบี ย บ ความสวยงาม การใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ความปลอดภั ย
ของประชาชน การเศรษฐกิ จ ทรั พยากรธรรมชาติ การด ารงรักษาสถานที่ ที่ มี คุ ณค่ า
ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น
ความสูง
(๓) แผนผังซึ่งทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(๔) รายการประกอบแผนผัง
(๕) ข้อกาหนดที่จะให้ ปฏิบั ติหรือไม่ให้ ปฏิบัติเพื่ อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
(ข) ประเภท ชนิ ด ขนาด ความสู ง และลั กษณะของอาคารที่ จะอนุ ญาต
หรือไม่อนุญาตให้สร้าง
(ค) อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ อ าคารรวมกั น ทุ ก ชั้ น ของอาคารทุ ก หลั งต่ อ พื้ น ที่
แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
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เรื่อง/มติ
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่
ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ฉ) ระยะถอยร่น จากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือ
สถานที่อื่น ๆ ที่จาเป็น
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อกาหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผล
อันสมควร”
ข้อพิจารณา
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเสนอผังเมืองรวม จานวน ๒๖๖ ผัง ตามข้อ ๑.
เพื่ อขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผั งเมื อ ง เพื่ อ ขอยกเว้ น การด าเนิ น การ
ตามมาตรา ๑๗ (๕) เนื่องจากไม่มีข้อกาหนดบางประการตาม (ก) – (ช) โดยมีเหตุผล
ดังต่อไปนี้
1) ผังเมืองรวมทั้งหมดดังกล่าวได้ดาเนินการมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ โดยบางผังอยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศ
กฎกระทรวง และมีจานวนมากที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง
และอยู่ ในขั้น ตอนการพิ จ ารณาของคณะรัฐ มนตรี และส านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว
2) การจัดทาข้อกาหนดในบางเรื่อง ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์
และกาหนดค่าที่เหมาะสมตามกระบวนการวางผังในขั้นตอนที่ ๒ ดังนั้น ในการจัดทา
ข้อกาหนดบางเรื่อง อาจทาให้ต้องย้อนไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ ใหม่
3) การวางและจัดทาผังเมืองรวม มีลักษณะเป็นการวางแผนแบบองค์รวม
(Comprehensive Planning) ในเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบในเชิ งบู ร ณาการ การจะจั ด ท าข้ อก าหนดทุ ก ประการตามมาตรา ๑๗ (๕)
จึงควรเริ่มดาเนินการในผังใหม่ ซึ่งเริ่มจากขั้นตอนที่ ๑ เป็นต้นไป
4) ผั ง เมื อ งรวมบางผั ง ได้ ผ่ า นขั้ น ตอนการปิ ด ประกาศ ๑๕ วั น รั บ ฟั ง
ความคิด เห็ น ประชาชน และผ่ านขั้น ตอนการปิ ดประกาศ ๙๐ วัน เพื่ อ พิ จารณา
คาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ ไปแล้ว หากมีการเพิ่มเติมแก้ไขข้อกาหนด จะต้องมีการนา
ผังไปปิดประกาศ ๙๐ วัน ใหม่อีกครั้ง
5) เพื่ อเร่ งรั ดด าเนิ นการให้ เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาลในการประกาศ
บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ภายในปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการผั งเมื องมี ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ ดั งนี้ กระบวนการ
ที่ยั งไม่ได้ เข้าสู่ ขั้นตอนของกฎหมาย เห็ นควรที่ จะนากลั บไปดาเนิ นการปรับปรุงใหม่
ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติ ฉบับ ใหม่กาหนด ส่วนในขั้นตอนที่ได้ผ่านการประชุม
ประชาชนแล้ว ถือว่าเข้าสู่ กระบวนการของกฎหมาย ควรให้ ถือตามกฎหมายใหม่
ไม่ควรมีผลย้อนหลัง แต่ถ้ามีความจาเป็น พระราชบัญญัติ (ฉบับใหม่) ได้เปิดช่องให้
สามารถที่จะเสนอให้คณะกรรมการผั งเมืองพิจารณายกเว้นเป็นรายผังได้ จึงเห็นว่า
ควรจะเดินหน้าต่อไปไม่ควรจะนากลับไปแก้ไขใหม่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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มติที่ประชุม

5.11

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เห็ น ชอบให้ ย กเว้ น ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ผั งเมื อ งรวมเมื อ ง
และผั งเมื อ งรวมชุ ม ชน จ านวน ๒๔๒ ผั ง ที่ ได้ ด าเนิ น การ
มาก่อนมีพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ใช้บังคับ ตั้ งแต่ ขั้นตอนที่ได้ผ่านการประชุมรับฟั งความคิดเห็ น
ของประชาชน (ขั้นตอนที่ ๔) ไม่ต้องดาเนินการ ตามมาตรา
๑๗ (๕) ที่ได้กาหนดให้ต้องมีข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผั ง เมื อ งรวม
ทุกประการ ดังต่อไปนี้ (ก), (ข), (ค), (ง), (จ), (ฉ), (ช), (ซ)
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

เรื่อ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๒
ขอให้ ทบทวนการพิ จารณากาหนดระยะห่ าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) ผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ
จังหวัดกาแพงเพชร
ผั งเมื องรวมชุ มชนคลองขลุ ง – ท่ ามะเขื อ จั งหวั ดก าแพงเพชร เป็ นผั งพื้ นที่
เปิ ดใหม่ ดาเนิ นการโดยสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด กาแพงเพชร ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวม โดยมีพื้นที่วางผัง ๒๖.๑๕ ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ ๑๖,๓๔๓.๗๕ ไร่ ครอบคลุ มพื้ นที่ ต าบลคลองขลุ ง ต าบลท่ า มะเขื อ
และต าบลวั ง ยาง อ าเภอคลองขลุ ง ได้ ด าเนิ น การตามขั้ นตอนในพระราชบั ญญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาโดยล าดับ ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการผังเมื อง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ได้ มี
หนั งสื อ ขอให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง และคณะกรรมการผั งเมื อ งพิ จ ารณา
ทบทวนแล้ว จานวน ๔ ครั้ง ซึ่งมีผลสรุปได้ ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2553 ได้ มี ม ติ ใ ห้ ก รมโยธาธิ ก าร
และผังเมืองนาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ กลับไปพิจารณา
เพิ่ ม เติ ม และหารื อ คณะกรรมการผั งเมื อ งพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แล้ ว น ากลั บ มา
ให้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในประเด็นการกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑
ผลการพิ จ ารณา คณะกรรมการผั ง เมื อ ง ยื น ยั น ร่ า งผั งเมื อ งรวมชุ ม ชน
คลองขลุ ง – ท่ ามะเขื อ จั งหวั ด ก าแพงเพชร โดยก าหนดระยะห่ าง ๒๐๐ เมตร
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทั้งสองฟากเป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขียว) ตลอดทั้งสาย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มี นาคม 2556 โดยมี ข้อสั งเกตว่า กรมโยธาธิการ
และผั งเมืองสมควรพิจารณาข้อกาหนดในผั งเมืองรวมฉบับอื่น ๆ ที่มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิ น ) ผ่ า น ว่ า ได้ มี ก ารก าหนดระยะห่ า ง 200 เมตร
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทั้งสองฟากให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตลอดทั้งสาย เช่นเดียวกัน กับผังเมืองรวม
ชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดกาแพงเพชรหรือไม่ ซึ่งถ้าผังเมืองรวมฉบับอื่น ๆ
ได้ มี ข้ อ ก าหนดเช่ น เดี ย วกั น แล้ ว ก็ ส ามารถอธิ บ ายให้ ป ระชาชนเข้ า ใจมาตรฐาน
ของข้อกาหนดที่ผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมได้ดาเนินการตามหลักวิชาการได้ แต่ถ้า
หากปรากฏว่า ผังเมืองรวมฉบับอื่นที่มีลักษณะพื้นที่เช่นเดียวกัน แต่ไม่มีข้อกาหนดดังกล่าว
ก็จะทาให้ประชาชนเกิดความข้องใจในการระบุข้อกาหนด ดังกล่าวนั้นไว้ เนื่องจากเป็น
ข้อกาหนดที่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน และมีมติให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองรับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ เพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผลการพิ จารณา กรมโยธาธิการและผั งเมืองชี้ แจงการระบุ ระยะ 200 เมตร
ริมทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข 1 ที่ปรากฏในแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวนั้น เป็นการระบุขึ้นเพื่อให้สามารถระบุตาแหน่ง แห่งที่
ณ จุดซึ่งกาหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ
เท่ านั้ น ตั วอย่ าง ผั งเมื อ งรวมฉบั บ อื่น ๆ ที่ ได้ มี การก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ริมทางหลวงแผ่ น ดิน ให้ เป็ น ที่ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี เขียว) ได้แ ก่
ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
(ถนนเพชรเกษม) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมและผังเมืองรวม
เมืองพระนครศรีอยุธยา กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมีข้อสังเกตว่า สาหรับการกาหนด
ระยะห่ า งจากทางหลวงแผ่ น ดิ น ทั้ งสองฟากในถนนเส้ น เดี ย วกั น กรมโยธาธิ ก าร
และผั งเมืองควรจะมีห ลั กเกณฑ์ กลาง หรือ มาตรฐานในการกาหนดเช่นเดียวกัน
แต่หากบางพื้นที่มีความจาเป็นที่ต้องมีข้อกาหนดแตกต่างกันออกไป ก็ต้องมีเหตุผล
สามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่าลักษณะพิเศษหรือ เหตุผลใดที่นามาสู่การกาหนด
ที่แตกต่างกัน และได้มีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายฯ ไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้เกิดความรอบคอบ แต่หากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองยังคงยืนยันตามความเห็นเดิมและเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป
เพื่ อ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาก็ ใ ห้ เสนอข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย
ผลการพิจารณา กรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันการกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ระยะ
๒๐๐ เมตร ตามร่ างผั งเมื องรวมชุ มชนคลองขลุ ง – ท่ ามะเขื อ จั งหวัด ก าแพงเพชร
เนื่องจากได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
สานักงานรัฐมนตรีฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจง
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
(1) กรมโยธาธิการและผั งเมืองได้ดาเนินการใดตามความเห็ นและข้อสั งเกต
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ หรือไม่ อย่างไร
(2) มีผังเมืองรวมฉบับอื่น ๆ ที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
มีข้อกาหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่นดินทั้งสองฟากเป็นพื้นที่สีเขียว
ตลอดสาย เช่นเดียวกับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้
(3) กรมฯ มี ม าตรการอย่ า งไรในการให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บ ประชาชน
ที่ได้อยู่ อาศัย หรื อประกอบกิจการอยู่ในพื้ นที่ บริเวณดังกล่ าวมาก่อนที่ กฎกระทรวง
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎกระทรวงฉบับนี้
กรมโยธาธิการและผั งเมื อง ได้ ชี้แ จงเพิ่ ม เติ ม เพื่ อประกอบการพิ จารณา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๓ ประเด็น โดยได้ชี้แจงประเด็นการกาหนด
ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร จากทางหลวงแผ่นดิ นทั้งสองฟากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตลอดทั้งสาย เป็นการพิจารณารายผังและรายสายทาง
ซึ่งการระบุ “ระยะ ๒๐๐ เมตร” ในแผนผั งแสดงการใช้ป ระโยชน์ที่ดินในอนาคต
ของร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ ดังกล่าวเป็นการระบุระยะเพื่ออ้างอิงจุดที่กาหนด
ประเภทการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เท่ านั้ น ไม่ใช่การระบุ เพื่อกาหนดเป็น ระยะถอยร่น
ริมทางหลวงแผ่นดิน และยกตัวอย่างผังเมืองรวมฉบับอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับคลองขลุง – ท่ามะเขือ และมีการกาหนดระยะห่าง 200 เมตร จากทางหลวง
แผ่ น ดิ น ทั้ ง สองฟากเป็ น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตลอดสาย ได้ แ ก่
ผั งเมื องรวมเมื องกาแพงเพชร ก าหนดพื้ นที่ ริมทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๑๑๕
ระยะ ๒๐๐ เมตร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยยังคงมีข้อคิดเห็นในประเด็น
การพิ จ ารณาก าหนดระยะห่ าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) ทั้งสองฟากให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(สีเขียว) ตลอดทั้งสาย ควรจะมีหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการกาหนดเช่นเดียวกัน
แต่หากบางพื้ นที่ มีความจ าเป็ นที่ ต้องมีข้ อกาหนดแตกต่ างกั นออกไปก็ ต้ องมี เหตุ ผ ล
ที่สามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่าลักษณะพิเศษหรือเหตุผลใดที่นามาสู่การกาหนด
ที่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ องจากเป็ นข้ อก าหนดที่ กระทบต่ อสิ ทธิ ในทรั พย์ สิ นของประชาชน
และได้ มี มติ ให้ กรมโยธาธิการและผั งเมื องรั บความเห็ นของคณะกรรมการพิ จารณา
ร่างกฎหมายฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ผลการพิ จ ารณา กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อง ยื น ยั น การก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
ระยะห่ าง ๒๐๐ เมตร ตามร่ างผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนคลองขลุ ง – ท่ ามะเขื อ จังหวั ด
กาแพงเพชร และให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาแพงเพชร จัดเตรียม
ข้อมูล ซึ่งที่ป ระชุม คณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยตั้งข้อสั งเกตว่า
มีผังเมืองรวมฉบับอื่น ๆ ที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน ได้มี
การกาหนดระยะห่ าง 200 เมตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ทั้งสองฟากให้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ตลอดทั้งสาย
เช่นเดียวกันกับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง – ท่ามะเขือ จังหวัดกาแพงเพชรหรือไม่

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 126 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

และให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลที่กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) เท่าที่ปรากฏตามร่างผังเมืองรวมที่ได้นาเสนอ ทั้งนี้ กองนิติการได้
มีความเห็ น เพิ่มเติมโดยเห็ น ควรน าเรื่องดังกล่ าวเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ เพื่อให้เกิด
ความรอบคอบก่อนนาร่างกฎกระทรวงฯ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
มติที่ประชุม

5.12

เห็นชอบและยืนยันการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สี เขี ยว) ริ มทางหลวงแผ่ น ดิ นหมายเลข ๑
ระยะห่าง ๒๐๐ เมตร ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง –
ท่า มะเขือ จั งหวัดกาแพงเพชร และให้ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
ไปด าเนิ นการก าหนดมาตรฐานการเว้ นระยะห่ างจากเขตของ
ทางหลวงแผ่นดินที่มีความจาเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนด
หลั กเกณฑ์ การใช้ป ระโยชน์ในทรัพ ย์สิน ฯ เกี่ยวกั บอาคารพาณิ ช ยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ การใช้ป ระโยชน์ในทรัพย์สิ นเพื่อประโยชน์ ในการวางและ
จัดทาผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในท้องที่ ๖๖ จังหวัด โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะนี้ ป ระกาศกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ดังกล่าว ได้หมดอายุ
การใช้บังคับ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิน
ที่ จ ะท าการส ารวจเพื่ อการวางและจั ดท าผั งเมื องรวมที่ มี อายุ การใช้ บั งคั บ ๓ ปี
(ตั้ งแต่ วั นที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ถึ งวั นที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๘) ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ มี
พระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตที่ ดิ น ฯ และประกาศกรมโยธาธิ การและผั งเมื อ ง
เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สิ นฯ ใช้ บั งคั บได้ อย่ างต่ อเนื่ อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดิ นฯ ในท้องที่ ๔๗ จังหวัด
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และ ๒๖ จังหวัดที่ประกาศ
ใช้ผังเมืองรวมเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร
ปราจีนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา จันทบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม
ตราด ล าปาง สุ ริ น ทร์ พะเยา นครศรีธ รรมราช หนองบั ว ล าภู ชั ยภู มิ ปทุ ม ธานี
สระแก้ ว แพร่ เลย และอุ ทั ย ธานี ) ขณะนี้ ไ ด้ ป ระกาศใช้ บั ง คั บ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. จัดทาร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ ในท้องที่ ๔๔ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดยยกเว้นจังหวัดที่มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดแล้ว จานวน ๓๒ จังหวัด

ครั้งที่ 13/๒๕๕8
วันที่ 29 ต.ค. 58
วาระที่ 5.2
หน้า 40 - 41
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เรื่อง/มติ
และจั ง หวั ด นราธิ ว าสที่ ไม่ ป ระสงค์ จ ะออกประกาศ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรัพย์สินฯ) โดยให้จังหวัดจัดประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด (ตามคาสั่งคณะกรรมการผังเมือง ที่ ๗/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) เพื่อพิจารณาว่าจะคงหลักเกณฑ์ไว้ ตามประกาศเดิม
หรือจะปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
๓. จั ดประชุ มเพื่ อให้ ความเห็ นด้ านผั งเมื องของกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด
และการประชุมเพื่อให้ความเห็นด้านผังเมืองของกรมฯ สามารถแบ่งร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
3.๑ จั งหวั ดที่ คงหลั กเกณฑ์ ตามประกาศกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๓๔ จังหวัด
ได้ แก่ กระบี่ กาญจนบุ รี กาฬสิ นธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่ น ชลบุ รี ชั ยนาท ตรัง ตาก
นครพนม นครราชสี มา บุ รี รั มย์ บึ งกาฬ ปั ตตานี พระนครศรี อยุ ธยา พั ทลุ ง พิ จิ ตร
เพชรบู ร ณ์ มหาสารคาม ร้ อยเอ็ ด ลพบุ รี สกลนคร สงขลา สตู ล สมุ ท รสงคราม
สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี
และอานาจเจริญ
3.๒ จั งหวัดที่ ปรั บหลั กเกณฑ์ จากประกาศกรมโยธาธิก ารและผั งเมือ ง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๐ จังหวัด
ได้ แก่ ชุ มพร ประจวบคี รี ขั นธ์ พั งงา เพชรบุ รี แม่ ฮ่องสอน มุ กดาหาร ระยอง ล าพู น
ศรีสะเกษ และอุตรดิตถ์
3.๓ จั งหวั ด ที่ ไม่ ป ระสงค์ อ อกประกาศกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในทรั พย์สินฯ จานวน ๑ จังหวัด ได้แก่
นราธิวาส ซึ่งไม่เคยมีการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ มาก่อน เนื่องจากต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ อันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
เนื่องจากการบังคับใช้ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนด
หลั กเกณฑ์ การใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์สิ น ฯ ที่ ผ่ านมา พบว่า มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ
เรื่องหลักการคานวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง
ดังนั้ น กรมโยธาธิการและผั งเมือง จึงขอเพิ่มหลั กการคานวณพื้ นที่ใช้ สอยฯ
ในร่ างประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมื อง เรื่อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์
ในทรั พ ย์ สิ น ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ข้ อความดั งนี้ “การค านวณพื้ น ที่ ใช้ ส อยอาคาร
พาณิ ช ยกรรมประเภทค้ าปลี กค้ าส่ ง ให้ ค านวณเฉพาะพื้ นที่ อาคารที่ ใช้ ป ระโยชน์
เพื่ อประกอบกิ จการพาณิ ชยกรรมประเภทค้ าปลี กค้ าส่ งเท่ านั้ น โดยไม่ ต้ องน าพื้ นที่
เก็บสินค้า พื้นที่สานักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมาคานวณด้วย”
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเสนอร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สิ นฯ เกี่ ยวกั บอาคารพาณิ ชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง จานวน ๔๔ จังหวัดที่ได้แก้ไขปรับปรุง ตามมติคณะกรรมการผังเมือง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผังเมือง
มีมติ เห็ นชอบตามที่ กรมโยธาธิการและผั งเมื องเสนอ ดั งนี้ จั งหวั ดกระบี่ กาญจนบุ รี
กาฬสิ นธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่ น ชลบุ รี ชั ยนาท ตรั ง ตาก นครพนม นครราชสี มา
บุ รี รั มย์ บึ งกาฬ ปั ตตานี พระนครศรี อยุ ธยา พั ทลุ ง พิ จิ ตร เพชรบู รณ์ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร สงขลา สตู ล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุ โขทั ย สุ พรรณบุ รี
สุ ราษฎร์ ธ านี หนองคาย อ่ า งทอง อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี อ านาจเจริ ญ ชุ ม พร
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง ลาพูน ศรีสะเกษ และ
อุตรดิตถ์
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนด
หลั กเกณฑ์ การใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ฯ ในข้ อ ๑ และ ๒
รวมจานวน ๔๔ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์
ก าแพงเพชร ขอนแก่ น ชลบุ รี ชั ยนาท ตรั ง 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 อานาจเจริญ ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร ระยอง
ลาพูน ศรีสะเกษ และอุตรดิตถ์
๒. ให้ เจ้ า พนั ก งานการผั งด าเนิ น การออกประกาศฯ ตามที่
คณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว นาส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว

5.13 เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการผั ง เมื อ งว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้
บังคับ ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 10
กาหนดให้มีการจัดทารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม
การใช้บังคับผังเมืองรวม ดังนี้
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญั ติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ การใช้ บั งคั บ ผั ง เมื อ งรวมให้ ก ระท าโดยกฎกระทรวงและ
ต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๑๗
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดทา
รายงานการประเมิน ผลการเปลี่ ยนแปลงสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้ อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวม ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด แต่ไม่เกินห้ าปี นับแต่วันที่
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการผังเมือง

ครั้งที่ 14/๒๕๕8
วันที่ 26 ต.ค. 58
วาระที่ 4.1
หน้า 12 - 16
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พิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้วเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่า สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสาคัญทาให้ ผังเมืองรวมนั้น ไม่เหมาะสมที่จะรองรับ การพัฒนาหรือดารง
รักษาเมืองต่อไป หรือจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ ในการพัฒ นาเมือง
ทั้ งในด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งหรื อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุง โดยการวางและจัดทาผังเมืองรวมขึ้นใหม่
ให้ เหมาะสมได้ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลตามวรรคสองให้ เป็ น ไปตาม
ระเบี ย บที่ คณะกรรมการผั งเมืองกาหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริง ให้ ปรากฏ
ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบาย
หรื อ โครงการของรั ฐ บาล สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
การคมนาคมและขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงของประเทศ และ
ปั จจั ย อื่น ที่ เกี่ย วข้องกับ การผั งเมือง โดยให้ คานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชน
ประกอบด้วย” นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒ ๖ วรรคสองและวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการผังเมือง จึงกาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทา
รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ
ผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กรณี ที่ มีการประกาศใช้บั งคั บกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคับผั งเมืองรวม
ให้ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดาเนินการ
จัดทารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้
บังคับผังเมืองรวม เพื่อเสนอคณะกรรมการผังเมือง
ข้อ ๔ การเสนอรายงานการประเมินผลตามข้อ ๓ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
ผังเมืองภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๕ รายงานการประเมิ น ผล ตามข้ อ ๓ ให้ แ สดงข้ อ เท็ จ จริ งในเรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นองค์ประกอบของผังเมืองรวม ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๒) ความหนาแน่นของประชากร
(๓) นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล
(๔) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๕) การคมนาคมและขนส่ง
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(๖) การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ
(๗) ความมั่นคงของประเทศ
(๘) ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
ข้ อ ๖ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ แ สดงสภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปี
ที่ทาการประเมิน ผลเพื่ อให้ ท ราบการเปลี่ ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ ดินและ
อธิบายสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่ อให้ ทราบการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดินที่ เป็ นกิจกรรมหลั ก
และกิจกรรมอื่น เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปีที่กฎกระทรวงบังคับใช้
2. เพื่อให้ทราบทิศทางการขยายตัวของชุมชน
ข้อมูลทีใ่ ช้ดาเนินการ
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นในปีที่กฎกระทรวง
ใช้บังคับกับปีประเมินผล
2. จานวนอาคารและการใช้ ประโยชน์ที่ดินเปรียบเทียบปีที่กฎกระทรวง
ใช้บังคับกับปีประเมินผล
ข้ อ ๗ ความหนาแน่ นของประชากร ให้ แสดงความหนาแน่ นของประชากร
ในปีที่ทาการประเมินผล เพื่อให้ทราบทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อให้ทราบความหนาแน่นของประชากรรายประเภทที่ดินและรายบริเวณ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และมาตรฐานฯ
2. เพื่ อให้ ทราบการขยายตั วของประชากรปั จจุ บั นเปรี ยบเที ยบกั บประชากร
เป้าหมาย
ข้อมูลทีใ่ ช้ดาเนินการ
1. จานวนประชากรในที่ดินแต่ละประเภทและรายบริเวณในปีประเมินผล
2. จานวนประชากรในปีประเมินผลเปรียบเทียบกับประชากรคาดการณ์
ข้อ ๘ นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลและโครงการอื่น ๆ ให้ มีการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อผังเมืองรวมที่มีการบังคับใช้ พร้อมทั้งแสดงรายละเอี ยดของแผนงาน/
โครงการ นั้น
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อบทบาทของเมือง
2. เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และกายภาพของเมือง
ข้อมูลทีใ่ ช้ดาเนินการ
- โครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่ ที่ เกิ ด ขึ้ น หลั ง กฎกระทรวงบั ง คั บ ใช้ ห รื อ
มีแผนงานโครงการชัดเจนในอนาคต
ข้อ ๙ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แสดงการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสภาพแวดล้ อ มของเมื อ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งพั ฒ นาการ
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของเมือง
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจของเมือง
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2. เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ
3. เพื่อให้ทราบสภาวการณ์ของสภาพแวดล้อมของเมือง
ข้อมูลทีใ่ ช้ดาเนินการ
1. จานวนและประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจปีที่กฎกระทรวงใช้บังคับกับปีประเมินผล
2. จานวนและประเภทของบริการสาธารณะในปีประเมินผล
3. ข้ อมู ลการด าเนิ นการในเรื่ องขยะ ระบบระบายน้ า พื้ นที่ สวนสาธารณะ
และสถานพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ
ข้อ ๑๐ การคมนาคมและขนส่ง ให้แสดงสภาพปัจจุบันของระบบคมนาคม
และขนส่ งของเมือ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึงการพั ฒ นาตามโครงการคมนาคมและขนส่ ง
ที่กาหนดในผั งเมืองรวม โครงการพั ฒ นาระบบคมนาคมและขนส่ งอื่น ๆ รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและสภาพการจราจร
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการคมนาคมและขนส่งตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง และโครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งอื่น ๆ
ข้อมูลทีใ่ ช้ดาเนินการ
1. โครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่มีการดาเนินการตามกฎกระทรวง
2. โครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่กระทบต่อการคมนาคมขนส่งและสภาพการจราจร
ข้อ ๑๑ การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ในกรณีท้องที่ที่มีผังเมืองรวมบังคับใช้
ประสบปัญหาด้านภัยพิบัติให้มีการแสดงสาเหตุและสภาพปัจจุบันของปัญหาภัยพิบัติ
ตลอดจนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาภัยพิบัตินั้น
วัตถุประสงค์การประเมินผล เพื่อให้ทราบมาตรการและแนวทางการป้องกัน
การเกิดภัยพิบัติ
ข้อมูลทีใ่ ช้ดาเนินการ
1. โครงการพัฒนาเพื่อบรรเทา/ป้องกันภัยพิบัติ
2. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติจากการรวบรวมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายปี
ข้อ ๑๒ ความมั่นคงของประเทศ ให้แสดงผลการวิ เคราะห์ การเปลี่ ยนแปลง
สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงในบริ บทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อท้องที่ผังเมืองรวม
วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อให้ ทราบมาตรการและแนวทางในการรักษาความมั่น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่ อให้ ทราบมาตรการและแนวทางในการรักษาความมั่นคงทางพลั งงาน
และอาหาร
ข้อมูลที่ใช้ดาเนินการ
1. มาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. มาตรการ/โครงการด้านการจัดการพลังงาน
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3. มาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหาร
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่มีปั จจั ยอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ ๖ ถึง ข้อ ๑๒
ซึ่งเกี่ยวกับการผังเมือง ให้แสดงข้อเท็จจริงและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง
อาทิ บทบาทของเมืองที่ปรับเปลี่ยน เนื่องจากนโยบายของรัฐ เป็นต้น
ข้อ ๑๔ ในการประเมินผลผังเมืองรวมในท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อ ๑๕ ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาการตามระเบียบนี้
ส าหรั บ ในการดาเนิ น การประเมิน ผลผั งของกรมโยธาธิการและผั งเมื อ ง
ที่ ผ่ านมานั้ น ได้ มี ก ารด าเนิ น การประเมิ น ผลอยู่ ก่ อ นแล้ ว ในเรื่ อ งดั งต่ อ ไปนี้ คื อ
เรื่อ งการประเมิน การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน การประเมิ น ความหนาแน่นของประชากร
การประเมินในด้านการคมนาคมและขนส่ง และการประเมินในด้านนโยบายหรือโครงการ
ของรั ฐบาล นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผั งเมื องได้ มี การค านึ งถึ งการมี ส่ วนร่วม
ของประชาชน โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการสารวจ รวบรวมความคิดเห็น
ของประชาชน และนามาสรุปรวมอยู่ในการประเมินผลที่ผ่านมาด้วย
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็นควรที่จะปรับข้อความหรือประโยคที่ว่า “สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง” เป็น “สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
เนื่ องจากสาเหตุห รือปัจจัยไม่น่าจะเป็นการส่งผลกระทบแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงมากกว่า
2. เรื่องความหนาแน่นของประชากร เห็นควรให้เพิ่มเติมข้อความต่อท้ายว่า
“เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้เบื้องต้นหรือไม่” เนื่องจากการวางผังนั้นได้มีการคาดการณ์
ประชากรล่วงหน้าไว้ 20 ปี และประเมินผลผังทุก ๆ 5 ปี นั้น ดังนั้น ควรนาข้อมูล
ที่ได้ประเมินผลผังในครั้งแรกมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้คาดการณ์ไว้ว่ามีความสอดคล้อง
กั น หรื อ ไม่ เพื่ อ จะได้ ท ราบถึ งสาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงว่ า มี ม ากขึ้ น หรื อ น้ อ ยลง
เพราะสาเหตุอะไร
3. ควรจะต้องมีเกณฑ์ กลางเพื่ อใช้ในการพิจารณาว่า มี การเปลี่ ยนแปลง
ในระดับไหนถึงจะต้องดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม และใครจะเป็นผู้กาหนด
4. ให้ เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๐ ดังนี้ “การคมนาคมและขนส่ งให้ แสดง
สภาพปัจจุบันของระบบคมนาคมและขนส่งของเมือง” เป็น “การคมนาคมและขนส่ง
ให้แสดงสภาพปัจจุบันของระบบคมนาคมและขนส่งของเมืองและจังหวัด” เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่จานวนมาก
5. ในเรื่องการเสนอการประเมินผลผังเมืองรวมให้ คณะกรรมการผังเมือง
ภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งก าหนดนั้ น ควรจะต้ อ งมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาไว้ล่วงหน้าหรือไม่
6. ขอให้ปรับข้อความในข้อ ๙ “ให้แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สั งคม และสภาพแวดล้ อมของเมื อง” เป็ น “ให้ แสดงการเปลี่ ยนแปลงด้ านเศรษฐกิ จ
สังคม และสภาพแวดล้ อมของพื้น ที่ผั งเมืองรวม” และข้อ ๑๓ “แสดงข้อเท็จจริง
และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง” เป็น “แสดงข้อเท็จจริงและผลกระทบ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 133 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ผังเมืองรวม” เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่
อาจจะเป็นแค่เมืองเดียวหรือหลายเมือง หรือทั้งจังหวัด
7. ในเรื่องหัวข้อแต่ละด้านที่ให้แสดงข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๘ ด้านนั้น
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการทั้ง ๘ ด้านหรือไม่ รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับไหนจึ งจะเหมาะสมที่จะทาการปรับปรุง รวมถึงคาอธิบายอื่น ๆ ควรมีการระบุ
ลงในคู่มือให้ชัดเจน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ยึดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับ ฟั งความคิดเห็ น ของประชาชน เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ การการติดตาม
และประเมินผลผังเมืองรวมมีความสะดวกขึน้
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วย
การจัดทารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมการใช้บั งคับผังเมื องรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้
คณะอนุ กรรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณากฎหมายด้ า นผั ง เมื อ ง
พิ จ ารณ ารายละเอี ย ดของถ้ อ ยค าในบทบั ญ ญั ติ อี ก ครั้ ง
ตามข้ อสั งเกตของคณะกรรมการผั งเมื อง แล้ ว ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เรื่องอื่น ๆ

6. เรื่องอื่น ๆ
ลำดับที่

เรื่อง/มติ

6.1

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่าง ๆ จานวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๑. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง มีการประชุม จานวน ๓ ครั้ง
ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
- ครั้งที่ ๑3/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
- ครั้งที่ ๑4/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
1 เรื่อง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
๓. คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาปรั บปรุ งการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
และข้อกาหนดผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 2 เรื่อง
๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาผังเมือง
มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
มติที่ประชุม

6.2

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
วันที่ 15 ม.ค. ๕8
วาระที่ 4
หน้า 60 - 65

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีคำร้อง
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็ นชอบให้ จังหวัดนครสวรรค์ แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงผั งเมื องรวมเมื องนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อก าหนด
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ข้ อ ๗ (๗) ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อาศั ยหนาแน่ นน้ อย (สี เหลื อง)
ข้อ ๘ (๗) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ ม) และข้อ ๙ (๗) ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ยกเลิ กข้อห้ ามเรื่องการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิ ชยกรรมประเภท
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
ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษในข้อกาหนดดังกล่าวแทน
๒. ให้ ยกเลิกข้อห้ ามเรื่องการประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ในข้อ ๘ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ทั้งนี้ ให้ห้ามการประกอบ
พาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษในข้อกาหนดดังกล่าวแทน
๓. ให้ ยกเลิกข้อห้ ามเรื่องการประกอบพาณิ ชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ในข้อ ๙ ที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่ นมาก (สี แดง) ทั้งนี้ ให้ ห้ าม
การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษในข้อกาหนดดังกล่าวแทน

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 172 - 173

- 135 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่ อให้ ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ในเขตผั งเมื องรวมไปตรวจดูแ ละยื่ นค าร้อ ง ตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
แล้วเมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง
มติที่ประชุม
6.3

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่ าง ๆ จ านวน 6 คณะ ดั งนี้ (ข้ อมู ล ตั้ งแต่ วัน ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึ งวัน ที่
๖ มกราคม ๒๕๕๘)
1. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
- ครั้ งที่ 10/๒๕๕๗ วัน ที่ ๒5 พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ มี ก ารพิ จ ารณา
จานวน 4 ผัง
- ครั้งที่ 11/๒๕๕๗ วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
2. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 4 ผัง
3. คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ ติ ด ตามเร่งรัด และประเมิน ผลการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 2 เรื่อง
4. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทาผังเมือง
มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 5/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 3 ผัง
5. คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 3 เรื่อง
6. คณะอนุ กรรมการผั งเมืองพิจารณากฎหมายด้านผั งเมือง มีการประชุม
จานวน 1 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการพิจารณา จานวน 2 เรื่อง
มติที่ประชุม

6.4

รับทรำบ
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ 4.2
หน้า 173

รับทรำบ

เรื่อง กำรรวมผังเมืองรวมชุมชนคลองใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนหำดเล็ก จังหวัดตรำด
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ชุมชนคลองใหญ่ และผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ ก จังหวัดตราด (เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่)
ซึ่ งปั จ จุ บั น ด าเนิ น การอยู่ ในขั้ น ตอนที่ ๔ คื อ ประชุ มประชาชน ซึ่ งได้ ด าเนิ นการ
เสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองเพื่อพิจารณา

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ 4.3
หน้า 173 - 174

- 136 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

เนื่ อ งจากรั ฐ บาลได้ มี น โยบายก าหนดพื้ น ที่ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ขึ้นใน ๑๐ จังหวัด ๑๒ พื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับจังหวัดชายแดนตามแนวแกน
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยใช้ป ระโยชน์ จ ากความเชื่ อมโยงด้ านคมนาคมขนส่ งของภู มิภ าคและข้อตกลง
การค้ าเสรี ภายใต้ กรอบอาเซี ยน และได้ ประกาศให้ ท้ องที่ ต าบลคลองใหญ่ ต าบลไม้ รู ด
และตาบลหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด”
และให้ ร ะบุ เป็ น ๑ ใน ๖ พื้ น ที่ เร่ งด่ ว นที่ จะส่ งเสริ มการพั ฒ นาระยะแรก โดยได้ มี
การก าหนดนโยบายการพั ฒ นาพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษของจั งหวั ดตราด ส าหรั บ
กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว (เชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศ) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์)
และ การค้าชายแดน (พื้นที่การค้าชายแดนปลอดภาษี) พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อให้ พื้ นที่ มี ศั กยภาพในการเชื่อมโยงการขนส่ งสิ นค้ า ทั้ งทางบก
ทางอากาศ และทางน้า ระหว่างภูมิภาค และจะสนับสนุนให้พื้นที่ชุมชนไม้รูด มีกิจกรรม
เกี่ยวกับคลังสินค้า ICD ศูนย์จัดแสดงสินค้า การท่องเที่ยว การบริการและเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมดังกล่าว ครอบคลุม
พื้ น ที่ แ ละสนองตอบต่ อนโยบายของรัฐบาล กรมโยธาธิการและผั งเมื องจึ งเห็ นควร
รวมผั งเมื องรวมชุมชนคลองใหญ่ ผั งเมื องรวมชุ มชนหาดเล็ ก และพื้ น ที่ ต าบลไม้ รูด
ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตวางผังดังกล่าว และอยู่ในบริเวณพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ
เข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นกรอบชี้นาการพัฒนาพื้นที่ และให้การวางแผนบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของแต่ ล ะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น ไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั น
ตามศักยภาพของพื้นที่
๒. เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบาย แผนงาน และโครงการของการพั ฒ นาพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ เกิดการประสานดาเนินการด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างสะดวก
มติที่ประชุม
6.5

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัดรำชบุรี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง) ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีคำร้อง
กรมโยธาธิการและผั งเมือง โดยสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด
ราชบุ รี ได้น าร่างผั งเมื องรวมดังกล่ าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพื่ อให้ ผู้ มี ส่ วนได้เสี ย
ในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ และฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ถึ ง วั น ที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เมื่ อ ครบก าหนดปรากฏว่ า ไม่ มี ผู้ ยื่ น ค าร้ อ ง รายละเอี ย ด
ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๒/๐๐๓๙๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันที่ 27 ก.พ. ๕8
วาระที่ 5.1
หน้า 174 - 175
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6.6

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผั งเมือง ขอรายงานผลการดาเนิ นการของคณะอนุ กรรมการฯ
คณะต่ าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดั งนี้ (ข้ อมู ลตั้ งแต่ วั นที่ ๗ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๘ ถึ งวั นที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
- ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จานวน ๒ ผัง
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
มติที่ประชุม

6.7

6.8

6.9

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 250

ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันที่ 13 มี.ค. ๕8
วาระที่ 4.2
หน้า 251

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการ ฯ
คณะต่ าง ๆ จ านวน 2 คณะ ดั งนี้ (ข้อ มู ล ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๕๘ ถึ งวัน ที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๖ ผัง
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑ ผัง ๑๙ เรื่อง
มติที่ประชุม

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

รับทรำบ

เรื่อง กำรจัดทำหนังสือ “สรุปมติสำคัญของคณะกรรมกำรผังเมือง เล่มที่ ๑๒”
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง โดยส านั กงานคณะกรรมการผั งเมื องได้ จั ดท า
หนังสือ เรื่อง “สรุปมติสาคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ ๑๒” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ อเผยแพร่ ให้ บุ คคลทั่ วไปที่ สนใจได้ ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งเป็ นคู่มื อให้ กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมต่อไป
มติที่ประชุม

อ้างอิง

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 9 - 10

รับทรำบ

เรื่อง กำรขอยกเลิกข้อกำหนดกำรบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดในท้องที่ที่ประกำศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษตำมนโยบำยรัฐบำล
เนื่องจากเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทาการพิจารณา
ตามนโยบายของรั ฐบาล กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจึงเห็ นควรขอยกเลิ กข้ อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่ที่ได้ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด

ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันที่ 27 มี.ค. ๕8
วาระที่ 5.1
หน้า 7 - 9
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เรื่อง/มติ
ผังเมืองรวมจังหวัดที่ดาเนินการปรับปรุงก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวงฯ และผังเมืองรวม
จังหวัดที่ขอแก้ไขตามมาตรา ๒๖ วรรคสามเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการพัฒนาในทุกด้าน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในประเด็นการขอยกเลิกข้อกาหนดการบังคับใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดในท้องทีท่ ี่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล จานวน ๑๐ จังหวัด
ซึ่ ง ตามประกาศในฉบั บแรกมี ๕ จั ง หวั ด ซึ่ ง ขั้ น ตอนในการด าเนิ นการของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะมี ๔ จังหวัด ที่อยู่ในขั้นตอนการทบทวน และการปรับปรุง
แก้ไข ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ดังนี้
จังหวัดที่ ๑ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ได้กาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไว้ ที่ ต าบลท่ า สายลวด ต าบลพระธาตุ ผ าแดง ต าบลแม่ อ าสา ต าบลแม่ กุ ต าบล
แม่ตาว ตาบลแม่ปักษ์ ตาบลแม่สอด ตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด ตาบลช่องแคบ
ต าบลพบพระ และต าบลวาเล่ ย์ อ าเภอพบพระ ต าบลขะเนจื้ อ ต าบลแม่ จ ะเรา
และตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระนาด ซึ่งในพื้นที่ ที่กาหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะครอบคลุมพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภท
ชุมชน (สีชมพู) ๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ๓. ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้ นทแยงสีเขียว) ๔. ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
จังหวัดที่ ๒ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โดยครอบคลุ ม ในพื้ นที่ ต าบลค าอาฮวน ต าบลนาสี นวน ต าบลบางทรายใหญ่ ต าบล
มุกดาหาร ตาบลศรีบุ ญเรือง อาเภอเมืองมุกดาหาร ตาบลชะโนด ตาบลบางทรายน้ อย
ต าบลป่ งขาม ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่ ต าบลดอนตาล และต าบลโพธิ์ไทร
อาเภอดอนตาล จั งหวั ดมุ กดาหาร ซึ่ งในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษจะครอบคลุ มพื้ นที่ การใช้
ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่าง ๆ ๔ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)
๒. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ๓. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) ๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อน
มีเส้นทแยงสีขาว)
จังหวัดที่ ๓ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ได้กาหนดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ไว้ ที่ พื้ นที่ ต าบลสะเดา ต าบลส านั ก ขาม ต าบลส านั ก แต้ ว และต าบลปาดั งเบซาร์
อาเภอสะเดา จั งหวัดสงขลา ซึ่ งในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ จะครอบคลุ มพื้ น ที่ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ๒. ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
จังหวัดที่ ๔ ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดตราด ซึ่งได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับใช้แล้ว โดยกาลังดาเนินการปรับปรุง ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม สาหรับ
พื้นที่ที่ประกาศเป็นเศรษฐกิจพิเศษนี้จะครอบคลุม ในพื้นที่ตาบลคลองใหญ่ ตาบลไม้รูด
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวจะครอบคลุม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒ ประเภท ได้ แ ก่ ๑. ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน (สี ช มพู ) ๒. ที่ ดิ น ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว)

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ผลการพิจารณาตามความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นชอบตามที่เสนอ
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ผั งเมื อ งเพื่ อพิ จ ารณาด้ านผั งเมื อง เห็ น ชอบตามหลั ก การตามที่ เสนอ แต่ ให้ ป รับ
ข้อความที่กาหนดตามท้องที่ตาบลต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด
เป็น “ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อให้มีความครอบคลุมพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่ในภายหลัง
มติที่ประชุม

เห็ นชอบให้ ยกเลิ กข้ อก ำหนดกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นในท้ องที่ ที่ ได้
ประกำศให้ เป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษในแต่ ละจั งหวั ดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพั ฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษ ในผั งเมื องรวม
จังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่กำลังดำเนินกำรปรับปรุ งก่อน
ประกำศเป็ นกฎกระทรวงฯ และผั งเมื องรวมจั งหวั ด ผั งเมื องรวม
เมื อ ง/ชุ ม ชน ที่ ได้ ป ระกำศเป็ นกฎกระทรวงผั งเมื อ งแล้ ว
โดยผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่ได้ประกำศเป็น
กฎกระทรวงผังเมืองรวมแล้วให้ดำเนินกำรขอแก้ไขตำมขั้นตอนของ
พระรำชบั ญญั ติ กำรผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๒๖ วรรคสำม
เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับกำรพัฒนำทุกด้ำนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ต่อไป

6.10 เรื่อง กำรจัดสัมมนำคณะกรรมกำรผังเมือง
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสาน
กับกรุงเทพมหานคร ในการจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปริมณลล โดยให้
จัดทาแผนงานการดาเนินการ เพื่อจะได้ เป็นกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ นั้น
เนื่องจากขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยไประยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมการผังเมืองจึงมี
ความประสงค์ที่จะให้กรมฯ ได้ประสานและเชิญทางกรุงเทพมหานครมาแสดงแนวคิด
ในการด าเนิ นการต่ อคณะกรรมการผั งเมื อง เช่ น แนวคิ ดในเรื่ องการปรั บปรุ งการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การป้องกันน้าท่วม และแนวคิดในการเชื่อมต่อพื้นที่
และการคมนาคมขนส่ งกับปริมณลล เพื่อที่ คณะกรรมการผั งเมือง จะได้พิ จารณา
กันในเบื้องต้นและช่วยกันเสนอความเห็นและข้อแนะนาในการดาเนินการดังกล่าวต่อไป
เพราะที่ผ่านมาการเสนอผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเร่งรัดเกินไป เนื่องจากจะสิ้นสุด
การบังคับใช้ทาให้คณะกรรมการผังเมืองไม่สามารถให้คาแนะนาได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานครควรเตรียมในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น แนวคิดในเรื่องการทาเมือง
ให้น่าอยู่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากขณะนี้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครและปริมณลล
ลดน้ อยลงไปเรื่อย ๆ รวมทั้งแนวคิดในการแก้ปัญหามลพิษทั้ งทางอากาศและทางน้ า
เนื่องจากบริบทของกรุงเทพได้เปลี่ยนไปมาก
2. ขอให้ ก รมฯ ได้ ส รุ ป ผลการด าเนิ น การของคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ที่ผ่านมา เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมจังหวัดจนครบทุกจังหวัด
ทั่วทั้งประเทศแล้วการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งควรจะต้องมีการกาหนดเป้าประสงค์
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สาหรับ เวลาที่เหลื อของคณะกรรมการผั งเมือง ว่าจะต้องดาเนินการอะไรบ้างและ
เมื่ อ คณะกรรมการผั ง เมื อ งสิ้ น สุ ด วาระการด ารงต าแหน่ ง แล้ ว จะเห็ น อะไรบ้ า ง
ซึ่งอาจจะต้องขอให้คณะกรรมการผังเมืองได้ช่วยกันพิจารณากาหนดแนวทางดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
ให้ ก รมโยธำธิ ก ำรและผั งเมื อ งพิ จ ำรณำหำเวลำที่ เหมำะสม
เพื่อดำเนินกำรจัดสัมมนำคณะกรรมกำรผังเมืองตำมเจตนำรมณ์
ของคณะกรรมกำรผังเมืองต่อไป
เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่ำย จังหวัดแพร่ ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคำร้อง
ผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ เป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ ดาเนินการวางผัง
โดยส านั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดแพร่ ร่ วมกั บ เทศบาลต าบลแม่ ห ล่ าย
และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในเขตผั งเมื องรวม มี พื้ นที่ วางผั งประมาณ ๑๓.๙๓
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตาบลแม่หล่าย อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
โดยคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าว ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้เสี ย ในเขตผั งเมื องรวมไปตรวจดูแ ละยื่ น คาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติ
การผั งเมื อง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือ
จังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๒/๔๙๓๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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6.12 เรื่ อง รำยงำนผลกำรตรวจสอบกรณี กำรปรั บปรุ งกำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ (สีม่วง) ของผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์
สื บเนื่ องจากการประชุ มคณะกรรมการผั งเมื อง ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่
๒๗ มี นาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็ นชอบผั งเมือ งจังหวัดบุรีรัม ย์
ประเด็น ที่ ๑.๒ เรื่อ งการขอปรับ ปรุงการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น ประเภทอุต สาหกรรม
และคลั งสิ น ค้า (สี ม่ ว ง) บริ เวณหมายเลข ๒ ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบให้ ปรับ ปรุง การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษา
ผั งเมื องรวมจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ทั้ ง นี้ ให้ ตรวจสอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี และนาเสนอคณะอนุกรรมการผั งเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
เพื่อทราบอีกครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการผังเมืองต่อไป นั้น
ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งจั ง หวั ด บุ รี รัม ย์ ได้ ป ระสานส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุ รีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบการนาเสนอ
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์ ปรากฏว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มี การ
น าเสนอขอความเห็ น ขอบคณะรั ฐ มนตรี ใ นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง
นิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ อก
๐๘๐๗.๑/๔๕๔๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๙
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๒. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง พบว่า มีหนังสือสานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๕/๑๖๐๘ ลงวันที่
๙ กันยายน ๒๕๓๙ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ภายใต้แผนงานการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาค โดยมีมติ
“เห็ นชอบในการใช้ ประโยชน์ ที่ สาธารณประโยชน์ และที่ ป่ าเสื่ อมโทรมเพื่ อจั ดตั้ งนิ คม
อุ ตสาหกรรมตามที่ กระทรวงอุ ตสาหกรรมเสนอ โดยให้ รั บความเห็ นและข้ อสั งเกต
เพื่อเติมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดาเนินการด้วย”
๓. สาหรับรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบุรีรัมย์มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
๔. กรมโยธาธิก ารและผังเมืองได้รายงานผลการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
ให้ คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อพิ จารณาด้ านผั งเมื อง รั บทราบแล้ ว ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
6.13 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่าง ๆ จานวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีการประชุม จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ ผัง
- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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6.14 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 4 ผัง
๑. ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ตามที่
คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม
ตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
คาร้ อ ง รายละเอีย ดตามหนังสือ จังหวัด อุบ ลราชธานี ที ่ อบ ๐๐๒๒.๔/๘๓๑๒
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
๒. ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ตามที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ ง
ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน ๑๖ ประเด็น
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น จังหวัดสมุทรสงครามได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าว

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 29 พ.ค. ๕8
วาระที่ 4.1
หน้า 65 - 66
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ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง รายละเอียด
ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๒ /๕๒๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ตามที่คณะกรรมการผังเมือง
ได้เห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม จานวน ๓ ประเด็น นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้นาร่างผังเมืองรวม
เมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ ถึ งวัน ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่ อ ครบก าหนดปรากฏว่ า ไม่ มี ผู้ ยื่ น ค าร้ อ ง รายละเอี ย ด
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๒๒.๔/๑๕๑๗๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔. ผังเมืองรวมเมืองโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ผังเมืองรวม
เมื อ งโคกส าโรง จั ง หวั ด ลพบุ รี เป็ น ผั ง เมื อ งรวมที่ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเอง
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ร่างผังเมืองรวมเมืองโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
(ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ ๒) ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผั งเมื อ ง เมื่ อ วั น ที่
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเทศบาลเมืองโคกสาโรงได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าว
ไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้องตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๒๒/
๖๐๑๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.15 เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์ กำรพิ จำรณำค ำร้ องของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยที่ ร้ องขอให้ แก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิ นของผังเมืองรวม
พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองมีมติ ๓ ประการ ดังนี้
๑.๑ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาคาร้อง
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ เห็นชอบหลักเกณล์การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอ
ให้ แ ก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ของผังเมืองรวมตามร่างที่เสนอ และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับไปปฏิบัติ

ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันที่ 29 พ.ค. ๕8
วาระที่ 4.2
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๑.๓ ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในฐานะ
เจ้าพนักงานการผังแล้วแต่กรณี นาหลักเกณล์การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ
ที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแล้ว ไปแนบท้ายประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูแผนที่และข้อกาหนดของผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ด้วยทุกครั้ง
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผั ง เมื อ งมี ม ติ เห็ น ชอบ
ให้ ป รั บ ลดขั้น ตอนระยะเวลาในการดาเนิน การพิ จารณาคาร้องฯ ตามหลั กเกณล์
การพิ จ ารณาค าร้ อ งฯ ของกรมฯ ภายหลั ง ปิ ดประกาศ ๙๐ วั น ตามที่ กรรมการ
และเลขานุการน าเสนอ โดยคณะกรรมการผังเมืองได้มี ข้อเสนอแนะว่า การปรับ ลด
กระบวนการที่จะทาให้ผังเมืองรวมประกาศใช้ได้รวดเร็วขึ้น เป็นเรื่องที่ อยู่ในอานาจ
ในการบริหารจัดการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มีอานาจในการพิจารณาภายใต้
กรอบของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่แล้ว
อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งอาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็ น ชอบหลั ก เกณล์
การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ ที่ดินของผั งเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับลด
ขั้นตอนระยะเวลาในการดาเนินการพิจารณาคาร้องฯ เพื่อสอดคล้องกั บแผนปฏิบัติ
การเร่งรัดการวางและจัดทาผังเมืองรวม
เพื่อให้การใช้ห ลั กเกณล์การพิจารณาคาร้องของผู้ มีส่วนได้เสี ยที่ร้องขอ
ให้ แ ก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ของผั ง เมื อ งรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ หลั ก เกณล์ ก ารพิ จ ารณาค าร้ อ ง
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ร้องขอให้ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของผั งเมื องรวม (พ.ศ. ๒๕๕๐) กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบ โดยมีมติ ๓ ประการ ดังนี้
๑. รับ ทราบหลั กเกณล์ การพิ จารณาคาร้องของผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยที่ ร้องขอ
ให้ แ ก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ยวกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ให้ ย กเลิ กหลักเกณล์การพิจารณาคาร้องของผู้ มีส่ วนได้เสี ยที่ร้องขอ
ให้ แ ก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ของผังเมืองรวม (พ.ศ. ๒๕๕๐)
๓. ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ในฐานะ
เจ้าพนักงานการผังแล้วแต่กรณี นาหลักเกณล์การพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ
ที่คณะกรรมการผังเมืองรับทราบแล้ว ไปแนบท้ายประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูแผนที่และข้อกาหนดของผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ด้วยทุกครั้ง
มติที่ประชุม

๑..รับทรำบหลั กเกณฑ์ กำรพิ จำรณำค ำร้องของผู้มี ส่วนได้เสี ย
ที่ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๒..ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ ร้ อ งขอให้ แ ก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงหรื อ ยกเลิ ก ข้ อ ก ำหน ด
เกี่ ย วกั บ กำรใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นของผั งเมื องรวม พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวแทน
๓..ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในฐำนะ
เจ้ ำพนักงำนกำรผัง แล้วแต่ กรณี น ำหลั กเกณฑ์ กำรพิ จำรณำ
คำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ ที่คณะกรรมกำรผังเมืองรับทรำบแล้ว
ไปแนบท้ำยประกำศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่
และข้อกำหนดของผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน ด้วยทุกครั้ง
6.16 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผั งเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่าง ๆ จานวน 3 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั งเมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
- ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
๒. คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาด้านกฎหมายผั งเมื อง มีการประชุ ม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ เรื่อง
๓. คณะอนุ กรรมการผั งเมืองเพื่อพิ จารณาปรับปรุงการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน
และข้อกาหนดผังเมืองมีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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6.17 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 4 ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมเมือง
บ้ านโป่ง จั งหวัดราชบุ รี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผั งเมืองรวมชุมชนสุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ผั งเมื องรวมจั งหวัดหนองบั วล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่างผั งเมื องรวมชุ มชน
นิคมคาสร้อย 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
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ป ระกาศในราชกิจ จานุ เบกษา ฉบับ กฤษฎี กา เล่ ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๑ ก มีผ ลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๑ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทรำบ

6.18 เรื่อง รายงานผลการดาเนินการในรอบ ๑ ปี ของคณะกรรมการผังเมือง
ตามที่ ได้ มีประกาศส านั กนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ผู้ แทนสถาบั น
องค์การอิสระและบุคคลอื่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง (ชุดที่ ๑๙) ตั้งแต่
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยให้ มี วาระการด ารงต าแหน่ ง ๒ ปี ซึ่งได้เริ่มมี การประชุ ม
คณะกรรมการผังเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น
บั ด นี้ การด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการผั งเมื อง ได้ ด าเนิ น การ
มาครบระยะเวลา ๑ ปี แ ล้ ว กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง จึ งขอสรุ ป รายงานผล
การดาเนิ นการในรอบ ๑ ปี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๕๘) โดยได้
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการผังเมืองทั้งหมด จานวน ๑๔ ครั้ง ซึ่งมีผลการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และจังหวัด (ตามมาตรา ๒๒)
- ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
จานวน ๒๖ ผัง
- ผังเมืองรวมจังหวัด
จานวน ๓๕ ผัง
๒. พิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและจังหวัด
(ตามมาตรา ๒๔)
(คาร้อง ๒,๑๕๘ ฉบับ ๒,๖๘๐ ราย ๑๔๒ เรื่อง)
จานวน ๒๐ ผัง
๓. ขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และจังหวัด
(ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม)
จานวน ๒๖ ผัง
๔. อนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมต่อไปอีก ๑ ปี
(ตามมาตรา ๒๖ วรรคห้า)
จานวน ๑๔ ผัง
๕. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
จานวน ๒๐ เรื่อง
๖. รับทราบเรื่องอื่น ๆ
จานวน ๔๑ เรื่อง
มติที่ประชุม
6.19
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รั บทรำบ และให้ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื องบรรจุ ในรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนประจำปีของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองด้วย

เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการ
ผั งเมื อ งคณะต่ าง ๆ จ านวน 3 คณะ ดั งนี้ (ข้ อ มู ล ตั้ งแต่ วั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม –
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านกฎหมายผั งเมือง มีการประชุม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ เรื่อง
๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.20 เรื่อง รายงานสถานภาพการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานสรุปผลการดาเนินงานวางและจัดท า
ผังเมืองรวมจั งหวัด/เมือง/ชุมชน ทั้งส่วนที่ กรมโยธาธิการและผั งเมืองเป็นผู้ดาเนินการ
และในส่วนที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ ดังมีรายละเอียดตามสรุป
รายงานการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ดังนี้
๑. ผังเมืองรวมจังหวัด
๑.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศใช้บังคับแล้ว
จานวน ๒๒ ผัง
๑.๒ ผังเมืองรวมจังหวัดที่อยู่ระหว่างจัดทาร่างกฎกระทรวง และรอประกาศ
ราชกิจจานุเบกษ
จานวน ๑๖ ผัง
๑.๓ ผังเมืองรวมจังหวัดที่ถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
จานวน ๓๕ ผัง
รวมจำนวน ๗๓ ผัง
๒. ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
๒.๑ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนมีการประกาศกฎกระทรวงแล้ว
จานวน ๑๙๕ ผัง
๒.๑.๑ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับอยู่แล้ว
จานวน ๙๙ ผัง
๒.๑.๒ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่กฎกระทรวงสิ้นสุดการบังคับใช้
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
จานวน ๙๖ ผัง
๒.๒ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (พื้นที่เปิดใหม่)
จานวน ๒๒๒ ผัง
รวมจำนวน ๔๑๗ ผัง
๓. สรุปภาพรวม สถานภาพผังเมืองรวม (จาแนกตามการใช้บังคับผังเมืองรวม)
๓.๑ ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชนที่มีกฎกระทรวงใช้บังคับอยู่แล้ว
จานวน ๑๒๑ ผัง
๓.๒ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด /เมื อ ง/ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง
และผังเมืองรวมฯ เปิดพื้นที่ใหม่
จานวน ๓๖๙ ผัง
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๓.๒.๑ ผังเมืองรวมจังหวัด
๓.๒.๒ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
๓.๒.๓ ผังเมืองรวมเปิดพื้นที่ใหม่
มติที่ประชุม
6.21

อ้างอิง

เรื่อง/มติ

(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

จานวน ๕๑ ผัง
จานวน ๘๖ ผัง
จานวน ๒๒๒ ผัง
รวมจำนวน ๔๙๐ ผัง

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนกำรเตรียมกำรออกประกำศกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เรื่อง กำหนด
หลั กเกณฑ์ กำรใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์สิ นเพื่ อประโยชน์ ในกำรวำงและจัดท ำ
ผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดต่ำง ๆ เกี่ยวกับอำคำรพำณิ ชยกรรมประเภท
ค้ำปลีก ค้ำส่ง
ตามที่ กรมโยธาธิการและผั งเมื อง ได้ออกประกาศกรมโยธาธิการและผั งเมื อง
เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณล์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการวาง
และจั ดท าผั งเมื องรวมในท้ องที่ จั งหวั ดต่ าง ๆ เกี่ ยวกั บอาคารพาณิ ชยกรรมประเภท
ค้าปลีก ค้าส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในท้องที่ ๖๖ จังหวัด โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งจะหมดอายุการใช้บังคับ
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
เพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวม ที่มีอายุการใช้บังคับ ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ถึงวัน ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๘) ดั งนั้ น เพื่ อให้ มี พระราชกฤษฎี กากาหนดเขตที่ ดิ นฯ
และประกาศกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณล์ ก ารใช้ ป ระโยชน์
ในทรัพย์สินฯ ใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่องกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานการออกประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กาหนดหลักเกณล์
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ สรุปได้ดังนี้
๑. จัดทาร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินฯ ในท้องที่ ๕๑ จังหวัด (ยกเว้น
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี สมุ ท รปราการ ภู เก็ ต และ ๒๒ จั ง หวั ด ที่ ป ระกาศ
ใช้ผั งเมืองรวมเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ สิ งห์ บุรี สระบุรี เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร
ปราจีนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา จันทบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม ตราด
ลาปาง สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวลาภู ชัยภูมิ และปทุมธานี) ขณะนี้ได้
ผ่ านที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ ว
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. ประชุ มคณะอนุ กรรมการผั งเมื องระดั บจั งหวัด (ที่ คณะกรรมการผั งเมื อง
แต่ งตั้ งตามค าสั่ งคณะกรรมการผั งเมื อง ที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวั นที่ ๑๕ มิ ถุ นายน ๒๕๕๕)
เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณล์การพิจารณาอนุญาตอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีก ค้าส่ง
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. ประชุมเพื่ อประกอบให้ ความเห็ นด้ านผั งเมื องของกรมฯ ต้ นเดื อนกรกฎาคม
๒๕๕๘
๔. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผั งเมื อ ง เรื่ อง ก าหนดหลั กเกณล์ การใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สิ นฯ เบื้ องต้ น วันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๕. พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินฯ ประกาศใช้บังคับ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 3.4
หน้า 8 - 9
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(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๖. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบร่างประกาศกรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณ ล์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ฯ วั น ที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๗. อธิ บ ดี กรมโยธาธิก ารและผั งเมื องมอบอ านาจให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด
ลงนามในประกาศกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณล์ ก ารใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๘. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
6.22 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 3 ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการผังเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ร่ า งผั ง เมื อ งรวมเมื อ งสมุ ท รสงคราม (ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ ๒) และ
ร่างผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แล้วนั้น
ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าวทั้ง ๓ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้
๑. กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมเมื องสมุ ทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมเมื อ งตะพานหิ น จั งหวัด พิ จิ ต ร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๒ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 5.1
หน้า 49

รับทรำบ

6.23 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีคำร้อง
ผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการวางผังโดยสานักงาน
โยธาธิ การและผั งเมื อ งจั งหวัด พิ ษ ณุ โ ลกและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และเทศบาล
ตาบลวัดโบสถ์ ได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนด
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่น คาร้อง ตามหนังสือจังหวัดพิษณุ โลก ที่ พล ๐๐๒๒.๓/๙๙๙๘
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทรำบ

ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันที่ 26 มิ.ย. ๕8
วาระที่ 5.2
หน้า 49
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6.24 เรื่ อ ง แผนปฏิ บั ติ ง ำนในขั้ น ตอนกำรพิ จ ำรณำค ำร้ อ งฯ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
ตำมนโยบำย “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนำทั่วไทย ก้ำวไกลสู่อำเซียน”
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดโครงการ “๒๕๕๘ ปี ท องผั งเมื อ ง
พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย
และกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะต้องดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด
ให้แล้วเสร็จ และสามารถประกาศเป็ นกฎกระทรวงบังคับใช้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๕๘ นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กาหนดแผนปฏิบัติงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัด
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ ผังที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ก่อน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
จ านวน ๕ ผั ง ได้ แ ก่ จั งหวัด สมุ ท รสงคราม จังหวั ด อุต รดิ ต ถ์ จังหวั ด สมุ ท รสาคร
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ ๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่
๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐ จั งหวั ด โดยแบ่ งออกเป็ น
๕ พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ จานวน ๖ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๑๓
จังหวัด ภาคกลาง จานวน ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก จานวน ๒ จังหวัด และภาคใต้
จานวน ๔ จังหวัด
๒. กาหนดการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด จานวน ๓๐ ผัง
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. ก าหนดการประชุ มในระดั บกรม (ความเห็ นกรมฯ) จ านวน ๓๐ จั งหวั ด
ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๘
๔. กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการผั งเมื องพิ จารณาค าร้องฯ ส าหรับ
ผังเมืองรวมจังหวัด จานวน ๓๐ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๘
๕. กาหนดการประชุมคณะกรรมการผั งเมืองเพื่ อพิจารณาคาร้องผั งเมืองรวม
จังหวัด จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันที่
๔ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็น
การประชุมสัญจร ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มติที่ประชุม รับทรำบ

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 3.1
หน้า 7 - 8

6.25 เรื่อง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง ฉบับที่.. พ.ศ. ....
ตามที่ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ได้ จั ดท าร่ างพระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ ง ได้ มี ก ารแก้ ไขเฉพาะบางมาตราและได้ ผ่ า นการประชุ ม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ แล้วนั้น ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบั บ ที่ ....) พ.ศ. .... ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เมื่ อ วั น ที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขคาว่า “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น” เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(ร่างมาตรา ๓)

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 3.2
หน้า 8 - 12

- 150 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า
มาตรา ๔ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ให้หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหั วหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งสาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
ค าว่ า “องค์ การบริ หารส่ วนท้ องถิ่ น” ให้ หมายความว่ า องค์ การบริ หาร
ส่ วนจั งหวั ด เทศบาล องค์ การบริ หารส่ วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมื องพั ทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(๓) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง การพ้ น
จากตาแหน่งและกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง”
ประกอบด้วย
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
๒. กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แก่ ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลั ด กระทรวงคมนาคม ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๓. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งคณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ งจากผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ เป็ นที่ ประจั กษ์ ในด้ านการผั งเมื อง
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือสังคม จานวนไม่เกินเก้าคน ในจานวนนี้ต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งคน
๔. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๕. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ
และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองอีกไม่เกินสี่คน
ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ที่ เป็ นการวาง จั ดทา แก้ไขหรืออนุ มัติ ผั งเมืองรวม หรื อผั งเมื อง
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือในเขตพื้นที่ที่
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย”
มาตรา ๖/๑ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการซึ่ งเป็ น ผู้ แ ทน
สถาบั น หรือองค์การอิ ส ระและบุ ค คลอื่ นที่ มีค วามเกี่ยวข้องกั บการผั งเมื อง ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
๓. ไม่ เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย คนไร้ ค วามสามารถ หรื อคนเสมื อ นไร้
ความสามารถ
๔. ไม่ เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่
เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕. ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น กรรมการหรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ งซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารพรรค
การเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
มาตรา ๖/๒ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบัน
หรือองค์การอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือ
องค์ ก ารอิ ส ระและบุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การผั งเมื อ งพ้ น จากต าแหน่ ง
ก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือ
เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ หรื อกรรมการซึ่ งเป็ นผู้ แทนสถาบั นหรื อองค์ การอิ สระ และบุ คคลอื่ น
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่ งเพื่ อดาเนิ นงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนสถาบั น หรื อ องค์ ก ารอิ ส ระ
และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะเวลาการใช้บังคับ
และการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ดังนี้
มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบด้วย
๑. วั ตถุประสงค์ ในการวางและจัดท าผั งเมื องรวมให้ กาหนดโดยคานึ งถึ ง
ความเป็ น ระเบี ย บ ความสวยงาม การใช้ ป ระโยชน์ ในทรัพ ย์ สิ น ความปลอดภั ย
ของประชาชน การเศรษฐกิ จ ทรั พยากรธรรมชาติ การด ารงรั กษาสถานที่ ที่ มี คุ ณค่ า
ทางศิ ล ปกรรม สถาปั ต ยกรรม ประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ โบราณคดี และการจั ด
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน
๒. แผนที่ แ สดงเขตของผั ง เมื อ งรวม โดยแสดงข้ อ มู ล ภู มิ ป ระเทศ
และระดับชั้นความสูง
๓. แผนผั งซึ่งทาขึ้น เป็ น ฉบั บ เดีย วหรือหลายฉบับ โดยมี ส าระส าคั ญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้
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(ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
๔. รายการประกอบแผนผัง
๕. ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้สร้าง
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่
แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
(จ) อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า งอั น ปราศจากสิ่ ง ปกคลุ ม ของแปลงที่ ดิ น
ที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคารหรือ
สถานที่อื่น ๆ ที่จาเป็น
(ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อกาหนดบางประการตาม (๕) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร
๖. นโยบาย มาตรการ และวิธีการด าเนิ นการเพื่ อปฏิ บั ติตามวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวม”
มาตรา ๒๖ การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวงและต้องมี
สาระสาคัญตามมาตรา ๑๗
ให้ ก รมโยธาธิการและผั งเมือ งหรือ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่น แล้ ว แต่ ก รณี
จัดทารายงานการประเมินผลการเปลี่ ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้
บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด แต่ไ ม่เกินห้าปีนับ
แต่วันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้น แล้วเสนอคณะกรรมการ
ผั งเมื อ งพิ จ ารณา หากคณะกรรมการผั งเมื องเห็ น ว่ าสภาพการณ์ และสิ่ งแวดล้ อ
มี การเปลี่ ยนแปลงไปในสาระส าคั ญ ท าให้ ผั งเมื อ งรวมนั้ น ไม่ เหมาะสมที่ จะรองรั บ
การพัฒนาหรือดารงรักษาเมืองต่อไปหรือจาเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดทาผังเมืองรวมขึ้นใหม่
ให้เหมาะสมได้
การจัดทารายงานการประเมินผลตามวรรคสอง ให้ เป็นไปตามแนวทาง
ที่ ก าหนดในระเบี ยบที่ คณะกรรมการผั งเมื องก าหนด ซึ่ งต้ องมี การแสดงข้อเท็ จจริงให้
ปรากฏ
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ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบาย
หรือโครงการของรัฐบาลสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการคมนาคม
และขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ ความมั่นคงของประเทศและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการผังเมือง โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย
มาตรา ๒๖/๑ การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่ วนใด
ให้ เหมาะสมกั บ สภาพการณ์ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลงไปหรื อเพื่ อประโยชน์
สาธารณะ ให้ กรมโยธาธิ การและผั งเมื องหรื อเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น แล้ วแต่ กรณี เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ชี้แจงให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้รับทราบและจัดให้มีการปิด
ประกาศแผนที่ แสดงเขตของผั งเมื องรวมที่ แก้ ไขและรายละเอี ยดของการแก้ ไขไว้
ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสาธารณสถานภายในเขตของผั งเมื องรวมนั้ น เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น
และในประกาศนั้นให้มีคาเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังไปถึงผังเมืองรวมที่ขาดอายุไปแล้ว
ใช่หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้มีจานวนผังเมืองรวมที่ขาดอายุจานวนมาก ดังนั้น ควรจะมี
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดวัตถุประสงค์
2. กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจะตรวจสอบว่ามีผังเมืองรวมหรือท้องถิ่น
ใดบ้างที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกข้อบัญญัติเดิมเพื่อออกข้อบัญญัติใหม่ ที่ไม่ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เดิมของผังเมืองรวมที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดช่องว่าง
ในการบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมต่อไป
3. เห็นควรให้คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อติดตามเร่งรัดและประเมินผลการวาง
และจั ดท าผั งเมื องรวม คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณากฎหมายด้ านผั งเมื องและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อออกเป็นมาตรการ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว แล้วนาเสนอคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม
รั บทรำบ โดยให้ คณะอนุ กรรมกำรผั งเมื องเพื่ อติ ดตำมเร่ งรั ด
และประเมินผลกำรวำงและจัดทำ ผังเมืองรวมคณะอนุกรรมกำร
ผั ง เมื อ งพิ จำรณำกฎหมำยด้ ำนผั งเมื อง และกรมโยธำธิ ก ำร
และผั ง เมื อ งได้ ร่ ว มกั น พิ จ ำรณำและหำแนวทำงมำตรกำร
ในกำรด ำเนิน กำรผังเมืองรวมที่ข ำดอำยุไปแล้ว ให้สำมำรถ
ประกำศบังคับใช้ได้ต่อไป
6.26 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 12 ฉบับ
ด้วยขณะนี้มีร่างผังเมืองรวม จานวน ๑๒ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๒. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๖ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ค. ๕8
วาระที่ 3.3
หน้า 12 - 13

- 154 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/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 ฉบับกฤษฎี กา 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. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมชุมชนนครไทย 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. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๕ ส
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสกลบาตร จังหวัดกาแพงเพชร
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 แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 2 ฉบับ
ด้วยขณะนี้มีผังเมืองรวมที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคาร้อง จานวน ๒ ผัง ดังนี้
๑. ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนหั ว ดง จั ง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ ซึ่ งได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้นาไปปิดประกาศ
๙๐ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
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แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๒/๘๙๑๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. ผั งเมื อ งรวมชุ ม ชนบ้ านค่ าย – มาบข่ า จั งหวั ด ระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕
กรณี ข อแก้ ไขกฎกระทรวง ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ซึ่ งได้ ผ่ านความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้นาไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเขตผั งเมื อ งรวมตรวจดู แ ละยื่ น ค าร้ อ ง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย พระราชบั ญ ญั ติ
การผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๕๘ ถึ งวั น ที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัด
ระยอง ที่ รย ๐๐๒๒/๙๙๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
6.28

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ ผัง
๒. คณะอนุ ก รรมการผั งเมื องเพื่ อติ ดตามเร่งรัด และประเมิน ผลการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ เรื่อง
- ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง ๑๒ ผัง
๓. คณะอนุ กรรมการผั งเมื องพิ จารณาด้ านกฎหมายผั งเมื อง มี การประชุ ม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
๔. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ มีการประชุม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
มติที่ประชุม รับทรำบ
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6.29

เรื่อง กำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 19 ฉบับ
ขณะนี้มีร่างผังเมืองรวมจานวน ๑๙ ฉบับ ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียด ดังนี้
๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกา 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

- 156 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
๒. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมชุ มชนเชี ยงม่ วน จั งหวั ดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๐ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนดอกค าใต้ จั งหวั ดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๐ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมจั งหวั ดอุ ทั ยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. กฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนทากาศ จั ง หวั ด ล าพู น
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๖. กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผั งเมือ งรวมชุมชนวังทอง จังหวัด พิษ ณุ โลก
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๗. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมเมื องบ้ านไผ่ จั งหวั ดขอนแก่ น
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๖ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๘. กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผังเมืองรวมเมืองน่าน 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. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนปาย จั งหวัดแม่ ฮ่ องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๘ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๑. กฎกระทรวงให้ใช้บั งคับผั งเมืองรวมชุมชนบ้ านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัด
ชั ย ภู มิ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บ กฤษฎี ก า เล่ ม ๑๓๒
ตอนที่ ๗๘ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๒. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุ มชนหนองทุ่ ม จั งหวัดชั ยภู มิ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม 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. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนเกาะพะงั น จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอนที่ ๗๙ กมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

๑๕. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ก
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๖. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมชุ มชนร้ องกวาง จั งหวั ดแพร่
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎี กา 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. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวมชุมชนลาดบัวหลวง - สามเมื อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๙. กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื องรวมจั งหวั ด ระนอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติทปี่ ระชุม
รับทรำบ
6.30

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคำร้อง
จำนวน 2 ผัง
๑. ผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา เป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ
และผั งเมืองรั บผิดชอบด าเนิ นการวางและจัดท าผั งเมืองรวม ซึ่งได้ผ่ านความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้นาร่างผังเมืองรวม
ดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๒๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๒.๐๔/๑๗๑๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. ผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา เป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองรับผิดชอบดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้นาร่างผังเมืองรวม
ดั งกล่ าวไปปิ ด ประกาศ ๙๐ วั น เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเขตผั งเมื อ งรวมตรวจดู
และยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่า
ไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๒๒/๑๒๙๔๑ ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ

ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันที่ 27 ส.ค. ๕8
วาระที่ 3.2
หน้า 9
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เรื่อง/มติ

6.31 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผั งเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่าง ๆ จานวน 4 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
- ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
๒. คณะอนุ ก รรมการผั งเมื องเพื่ อติ ด ตามเร่งรัด และประเมิ น ผลการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม มีการประชุม จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
๓. คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งเพื่ อ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการผั งเมื อ ง
มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
๔. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณ าค าร้ อ งของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ฯ
มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๔ ผัง
มติที่ประชุม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันที่ 27 ส.ค. ๕8
วาระที่ 3.3
หน้า 9 - 10

รับทรำบ

6.32 เรื่อง รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ ป ระชุม ได้มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ก รมโยธาธิการและผั งเมื อ ง
ประสานและเรี ย นเชิ ญ กรุ งเทพมหานคร เพื่ อมารายงานความก้าวหน้ า/ปั ญ หา/
อุปสรรค ในการดาเนิ น การปรับปรุงผังกรุงเทพมหานครให้ คณะกรรมการผั งเมื อง
ได้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได้ ป ระสานและเรี ย นเชิ ญ ส านั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานครเพื่อมารายงานความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการผังเมืองได้ทราบแล้ว ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครอยู่ ในช่ว งการประเมิน ผลการบั งคับ ใช้กฎกระทรวงผั งเมื องรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งครบกาหนดระยะเวลา ๒ ปี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
โดยประเด็นที่จะนาเสนอมีด้วยกัน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. การประเมิ นผลกฎกระทรวงผั งเมื องรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
ขณะนี้ได้ดาเนินการอยู่ ๒ ส่วน คือ
๑.๑ สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มี ส่วนได้เสียรายสาขา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
- หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน
- กลุ่มจังหวัดปริมณลล

ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันที่ 27 ส.ค. ๕8
วาระที่ 3.4
หน้า 10 - 13

- 159 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรายสาขา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิส าหกิจ กลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมคลั ง สิ น ค้ า และโลจิ ส ติ ก ส์ กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว กลุ่ มผู้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มหน่วยงานพัฒ นาโครงสร้าง
พื้น ฐานระบบคมนาคมและสาธารณู ปโภค และกลุ่ม ผู้ป ระกอบการพาณิ ช ยกรรม
ค้าปลีก - ค้าส่ง
๑.๒ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกฎกระทรวงผั งเมื อ งรวม
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถแยกประเด็ น การประเมิ น ได้ ๙ เรื่อ ง ดั งนี้
๑) ประชากร ๒) เศรษฐกิจ การจ้างงานและแนวโน้มการลงทุน ๓) การใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร ๔) ที่โล่งว่างและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕) ระบบคมนาคมและขนส่ง
๖) ระบบสาธารณู ป โภค ๗) สาธารณู ป การ สั งคม วัฒ นธรรม และคุ ณ ภาพชี วิ ต
๘) โครงการพัฒนาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง ๙) การใช้บังคับกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมและมาตรการทางผังเมือง
๒. สถานการณ์หลังประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑ กรณีขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ มีผู้ยื่นคาร้องเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- มีผู้ยื่นคาร้องขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ จานวน ๑๒ ราย
- การขอยกเลิกถนนโครงการตามผังเมืองรวม
- การตีความตามข้อกาหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
- การฟ้องศาลปกครอง
๒.๒ สรุปสถานการณ์หลังประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงฯ มีผู้ยื่นคาร้อง
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) บริ เวณเมื องเก่ า : เยาวราช (พาณิ ชยกรรม พ. ๓ FAR ๗ : ๑
กับโครงการรถไฟฟ้า)
๒) บริเวณพื้นที่หัวสนามบินสุวรรณภูมิ (ก. ๑) : เขตลาดกระบัง (ICD)
๓) บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก. ๒) : ฝั่งธนบุรี
(Logistic)
๔) บริ เวณพื้ นที่ สองฟากที่ มี โครงการรถไฟฟ้ าตั ดผ่ านและจะเปิ ด
ให้บริการในอนาคต
- สายสีม่วง (บางซื่อ - บางใหญ่)
- สายสีน้าเงิน (บางซื่อ - ท่าพระ และหัวลาโพง - บางแค)
- สายสีเขียว (จตุจักร - สะพานใหม่)
- สายสีแดง (บางซื่อ - ตลิ่งชัน และบางซื่อ - รังสิต)
๒.๓ FAR Bonus ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรการส่งเสริมที่ดินเอกชนและรัฐสามารถเพิ่มความหนาแน่นอาคาร
ในแปลงที่ดิน ได้มากกว่าที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่ อแลก
กับ การบรรลุเป้ าหมายนโยบายสาธารณะที่พึงประสงค์ เป็นมาตรการที่เป็นธรรม
ต่อประชาชน เพราะภาระการเงินที่เพิ่มขึ้นคุ้มทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 160 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
และสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ ของผั งเมื องรวมในการสร้างสภาพแวดล้ อมเมื องที่ ดี
ในสหรัฐอเมริกา วิธีการนี้ นิ ยมใช้เป็ นส่ว นหนึ่งในมาตรการเพิ่ มที่ อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อย (ถูกกว่าท้องตลาด) ที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในญี่ปุ่นใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ รอบสถานี ข นส่ งมวลชนทางราง (TOD)
โดยการชี้นาทิศทางและระดับการพัฒนา
๓. การเตรียมการปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับต่อไป
- ศึกษามาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (TDR)
- ศึกษามาตรการการจัดทาแผนผังโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (PUD)
- ศึกษาประเมินผลข้อกาหนดของผังเมืองรวมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง
- ศึกษากาหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ศึกษาเพื่อกาหนดมาตรการ แนวทาง และรูปแบบการจัด ตั้งสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. คณะกรรมการผั งเมืองและกรมโยธาธิการและผั งเมืองได้มีการหารือ
แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่าผั งเมื อ งรวมกรุ งเทพมหานครและปริม ณลล สมควรที่ จะต้ อ ง
ปรับปรุงและจัดทาเป็นผังฉบับเดียวกัน เพื่อให้รายละเอียดของผังกรุงเทพมหานคร
และปริมณลลมีความสอดคล้องกัน และมีทิศทางในการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. โดยหลักการแล้วการให้ FAR BONUS เพิ่ม เพื่อให้สามารถทาทางเดิน
เข้ามายังบริเวณรถไฟฟ้าได้ แต่ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไม่สามารถเดินเข้าไป
ยังบริเวณรถไฟฟ้าได้ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงไม่สอดคล้องกัน
3. การให้ FAR BONUS ในอาคารประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาถึงอาคาร
ประเภทใดสมควรจะเป็ น อาคารประหยั ด พลั งงานอย่ างแท้ จ ริง เพราะเมื่ อ FAR
เพิ่มขึ้น ความสูงของอาคารก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร้อนตามมา
ทางสานักผังเมืองกรุงเทพมหานครจึงควรกาหนดมาตรการในการตรวจสอบด้วย
4. เรื่องมาตรการในการกาหนดพื้นที่หน่วงน้า สานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ควรตรวจสอบและติดตามผลในหลาย ๆ โครงการที่ได้จัดทาไปแล้ว
5. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงจะต้องติดต่อกับสังคมโลก เป็นโลกาภิวัตน์
รวมทั้งมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ให้กรุงเทพมหานครดาเนินการ เช่น เรื่องป้องกัน
น้าท่วม จึงอยากให้กรุงเทพมหานครศึกษาเรื่องนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทรำบ และให้กรุงเทพมหำนคร และกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรไปดำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 161 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

6.33 เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่าง ๆ จานวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
๒. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณาค าร้ อ งของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ฯ
มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๙ ผัง
มติที่ประชุม
รับทรำบ

ครั้งที่ 10/๒๕๕8
วันที่ 4 ก.ย. 58
วาระที่ 3
หน้า 5

6.34 เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 5 ผัง
1. ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม ดาเนินการวางผังโดยสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครพนม ได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัด
นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๒/๑๔๔๕๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
2. ผังเมืองรวมจังหวัดอานาจเจริญ ดาเนินการวางผังโดยสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอานาจเจริญ ได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัด
อานาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๒๒.๔/๙๔๙๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
3. ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการวางผังโดยสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิด ประกาศ ๙๐ วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัด
มหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๒.๔/๑๐๖๓๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
4. ผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินการวางผังโดยสานักงานโยธาธิ การ
และผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ได้นาร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๒๒/
๑๔๔๕๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ครั้งที่ 10/๒๕๕8
วันที่ 4 ก.ย. 58
วาระที่ 5
หน้า 104 - 105
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อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

5. ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ดาเนินการวางผังโดยสานักงานโยธาธิการ
และผั งเมื องจั งหวัดหนองคาย ได้น าร่างผั งเมื องรวมดั งกล่ าวไปปิ ดประกาศ ๙๐ วั น
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจั งหวัดตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ
การผั งเมื อง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่ วั นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึ งวั นที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัด
หนองคาย ที่ นค ๐๐๒๒/๑๐๕๗๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
6.35 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรถ่ำยโอนภำรกิจกำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องเพื่ อติ ดตามและประเมิ นผลการวางและจั ดท า
ผังเมืองรวมได้ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนที่ขาดอายุไปแล้ว ให้สามารถประกาศใช้บังคับต่อไป สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปประเด็นปัญหาจากการถ่ายโอนภารกิจการผังเมืองรวม/ชุมชนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑ สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ด้านเทคนิค การสารวจ แผนที่ และแผนผัง
- ด้านวิชาการ
- การประชุม
- การปิดประกาศ
- การทบทวนผังและข้อกาหนด
๑.๒ สรุ ป ปั ญ หาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กรมโยธิการและผังเมือง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ้างที่ปรึกษา
- งานวางผังล่าช้า
- งบประมาณไม่ต่อเนื่อง
- ที่ปรึกษาไม่แก้ไขงาน
- การยกเลิกสัญญาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุม และการมีส่วนร่วม
- ไม่ ได้ ข อความร่ ว มมื อ จากกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ สรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่วางผังร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ด้านวิชาการ
- การสารวจ และจัดเก็บข้อมูล
- ไม่สามารถตกลงเรื่องขอบเขตวางผัง
๑.๔ สรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ขาดการจัดทาแผนงาน
- ไม่มีงบประมาณในการวางผัง
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- ไม่ทราบขั้นตอนหลัก และขั้นตอนย่อยในการวางผัง
- ด้านวิชาการ ขาดความรู้เกี่ยวกับการวางผัง
- ขาดการประสานงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีทาเนียบของบริษัทที่ปรึกษา
- การเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริห าร ทั ศนคติ และการเห็ นความส าคั ญ

ของงานผังเมือง
๒. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา
๒.๑ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดทา
ผังเมืองรวม ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒.๑.๑ ด้านเทคนิคการสารวจ การจัดทาแผนที่ และการวางผัง
- วางแผนการจัดซื้อ จัดทาแผนที่เพื่อการวางผัง
- ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงาน
- ปรับปรุง จัดทาคู่มือ และจัดฝึกอบรม
2.๑.๒ การประชุม
- ประสานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์การประชุมฯ
- เสริมสร้างความเข้าใจ
- เร่งรัด และสรุปประเด็นฯ
๒.๑.3 ขั้นตอนการปิดประกาศ
- ปรับปรุงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
- ขอความร่วมมือจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เสริมสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เร่งรัดสรุปประเด็นฯ
๒.๑.4 ทบทวนผังร่าง และข้อกาหนด
- แต่งตั้งคณะทางานฯ แก้ไข ปรับปรุง กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
- ทบทวน จัดทาเกณล์มาตรฐานด้านต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
๒.๒ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างที่ปรึกษา
๒.๒.๑ การดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน
- ให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ ร่วมจัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ
- จัดทาแผนปฏิบัติการ
- แจ้งแผนงาน แผนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ประสานแผน กากับ ติดตามงาน
๒.๒.๒ งบประมาณไม่ต่อเนื่อง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการวางผัง ประสานแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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- จั ด ท าแผนงาน แผนงบประมาณในการวางผั งอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ตามขั้นตอนการวางผัง
๒.๒.๓ ดาเนินงานล่าช้า และที่ปรึกษาไม่แก้ไขงาน
- องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นคัดเลื อกที่ปรึ กษาที่ มีความเชี่ยวชาญ
ในการวางผัง
- องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มงานวิ ชาการ
ผังเมืองร่วมเป็นคณะทางานฯ และคณะกรรมการกากับงานจ้างฯ
- ให้ ความรู้ ด้ านการวางผั งแก่ นั กวิ ชาการขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
๒.๒.๔ การยกเลิกสัญญาจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายชื่อบริษัทที่ปรึกษา
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา
๒.๒.๕ การประชุม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จัดเจ้าหน้ าที่ที่มีความรับ ผิ ดชอบ
ด้านงานประชาสัมพันธ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทางานฯ เพื่อช่วยเหลือ
จัดทาแผนการมีส่วนร่วมจัดประชุมฯ ในระดับพื้นที่วางผัง
๒.๒.๖ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ แ จ้ งขอความช่ ว ยเหลื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มงานวิ ชาการ
ผังเมืองร่วมเป็นคณะทางานฯ
- กาหนดให้งานวางผังเมืองเป็นวาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ให้ ความรู้ ด้ านการผั งเมื องแก่ ผู้ บริ หารขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
- องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เตรี ยมความพร้อมในทุ กด้ าน เช่ น
TOR แผนงานการเบิกจ่าย เป็นต้น
๒.๓ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางผัง
ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ให้ความรู้ด้านการวางผังให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ให้ความรู้ด้านการกากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผัง
- การปรับปรุงผัง การจ้างที่ปรึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒.๓.๒ การสารวจและการจัดเก็บข้อมูล
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ที่วางผัง
- ขอความร่วมมือหน่วยงานให้จัดส่งเอกสาร ข้อมูล

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
๒.๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตกลงเรื่องเขตผัง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังร่วมประชุมปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งคณะทางานฯ
๒.๔ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถ
ดาเนินได้ก่อน
- จั ด ท าหนั งสื อ จากอธิบ ดี กรมโยธาธิ การและผั งเมื อ งถึงอธิบ ดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือเร่งรัดงาน
- จัดทาหนังสือจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงสานักงาน
คณะกรรมการกระจายอานาจเพื่อร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ
- การนิเทศงาน
- จัดประชุมกลุ่มย่อยฯ
- แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
ผังเมืองร่วมเป็นคณะทางานฯ และคณะกรรมการกากับฯ
- แจ้ งขั้ น ตอนหลั ก ขั้ นตอนย่อย และแผนปฏิ บั ติงานให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปรับปรุงระบบการวางผัง และการบริหารจัดการ
- ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๒.๕ สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมและบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมฯ สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กาหนดให้งานวางผังเมืองเป็นตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการวางผัง
- กาหนดวิธีการกากับ ติดตามผลการดาเนินการวางผังโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
- รายงานผลการด าเนิ น งานและการประเมิ น ผลให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการวางผังได้
ให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 166 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
- ก าหนดหลั ก เกณล์ ก ารพิ จ ารณาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ที่มีความพร้อมในการวางผัง
- ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั ดท าแผนงาน
โครงการพัฒนาตามผัง
- เพิ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการผั ง เมื อ งให้ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตั ว หนึ่ ง ที่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) หรือการยกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๖ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องตามภารกิจการถ่ ายโอนการวางผั งให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6.๑ หน่วยงานหลัก
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับภารกิจถ่ายโอนการวางผัง
๒.6.2 หน่วยงานสนับสนุน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
- สานักผังเมืองรวม
- สานักวิเคราะห์และประเมินผล
- สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
- กองนิติการ
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- สานักวิศวกรรมการผังเมือง
- สานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
2.6.3 หน่วยที่จะต้องทาการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- สานักงบประมาณ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจฯ
- จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วางผัง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่วางผัง
- สานักผังเมืองรวม
- สานักวิเคราะห์และประเมินผล
- กองนิติการ
- สานักงานคณะกรรมการผังเมือง
- สานักวิศวกรรมการผังเมือง
- สานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๓. สรุ ปสถานะข้ อมู ลการถ่ ายโอนภารกิ จการวางผั งเมื องรวมเมื อง/ชุ มชน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามขั้นตอนการวางผัง
ผังที่หมดอายุ จานวน ๘๐ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

กลุ่มที่ ๑ ผังที่ควรจะเร่งรัด ที่ดาเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ ๑ – ๔ จานวน
๓๒ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๔๐
กลุ่มที่ ๒ ผังที่ควรจะเร่งรัด ที่ดาเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ ๕ – ๘ จานวน
๓๐ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๓๗
กลุ่ ม ที่ ๓ ผั ง ที่ ค วรจะเร่ ง รั ด ที่ ด าเนิ น การอยู่ ในขั้ น ตอนที่ ๙ – ๑๘
จานวน ๑๘ ผัง คิดเป็นร้อยละ ๒๓
มติที่ประชุม

รับทรำบ และให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองดำเนินกำรในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.36 เรื่อง กำรประกำศบังคับใช้พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ ก รมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง ได้ จั ด ท าพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการผัง
เมือง คื อ ปรั บ แก้ไของค์ ป ระกอบของคณะกรรมการผั งเมืองจากเดิ มคณะกรรมการ
ผังเมือง จะมีกรรมการทั้ งสิ้ น ๒๑ ท่ าน เป็น ๒๗ ท่ าน ในส่วนของการวางผั งเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร จะเพิ่มเติมปลัดกรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการ และผังเมืองรวม
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความมั่นคงทางทหาร จะมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะกรรมการ
ทั้ ง นี้ ได้ เคยน าเรี ย นให้ ท ราบในการประชุ มคณะกรรมการผั งเมื อง ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว
มติที่ประชุม

ครั้งที่ 11/๒๕๕8
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 58
วาระที่ 5.2
หน้า 207 - 208

รับทรำบ

6.37 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ
คณะต่าง ๆ จานวน 1 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘)
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๑๖ ผัง
- ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๑ ผัง
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๒ ผัง

ครั้งที่ 12/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ย. 58
วาระที่ 3
หน้า 4

มติที่ประชุม รับทรำบ
6.38 เรื่อง รำยงำนกำรประกำศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปรำจีนบุรี
ตามที่ คณะกรรมการผั งเมื อง ได้ พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่างผั งเมื องรวม
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น
ขณะนี้ร่างผังเมืองรวมจังหวัดดังกล่าว ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับ
ผั ง เมื อ งรวมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบั บ กฤษฎี ก า
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๐ ก มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ

ครั้งที่ 12/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ย. 58
วาระที่ 5.1
หน้า 123
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เรื่อง/มติ

6.39 เรื่อ ง ขอยกเลิ กกำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ ผั งเมื องรวมจังหวั ด
นครศรีธรรมรำช พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ เหมาะสมกั บ สภาพการณ์ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไป ตามมาตรา ๒๖
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ในการประชุมคณะกรรมการ
ผังเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จานวน ๒ ประเด็น
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ตามขั้นตอน
เป็นลาดับ จนถึงขั้นตอนการปิดประกาศ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดมีผู้ยื่นคาร้อง จานวน ๒๐๖ ฉบับ ๒,๓๔๗ ราย
และในระหว่ า งด าเนิ น การได้ มี ภ าคประชาชนในนามกลุ่ ม และเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ
ยื่นหนังสือคัดค้านเป็นจานวนมาก นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดาเนินการประชุม
ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนตลอดมา ซึ่งในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณา
เห็นว่า เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ จึงมี มติเห็นชอบให้ยกเลิก
กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อ จะได้ น ามาทบทวนประเด็ น การแก้ ไขปรับ ปรุง กฎกระทรวงฯ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละนโยบายการพั ฒ นา
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 12/๒๕๕8
วันที่ 24 ก.ย. 58
วาระที่ 5.2
หน้า 132 - 133

รับทรำบ

6.40 เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนกำรพิจำรณำคำร้องฯ ผังเมืองรวมจังหวัด
ตำมนโยบำย “๒๕๕๘ ปีทองผังเมือง พัฒนำทั่วไทยก้ำวไกลสู่อำเซียน”
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดโครงการ “๒๕๕๘ ปี ท องผั ง เมื อ ง
พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่ อาเซียน” โดยได้กาหนดเป็ นตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย
และกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะต้องดาเนินการวางและจัดทา ผังเมืองรวมจังหวัด
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และสามารถประกาศเป็ น กฎกระทรวงบั ง คั บ ใช้ ค รบทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๘ นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานฯ
สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการแก้ไขร่างผังเมืองรวมจังหวัด
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ ผังที่ปิดประกาศ ๙๐ วัน ก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
จ านวน ๕ ผั ง ได้ แก่ จั งหวัดสมุ ท รสงคราม จังหวัด อุต รดิต ถ์ จั งหวัด สมุท รสาคร
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ ๒ ปิดประกาศ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่
๑๕ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓๐ จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น ๕ พื้นที่
ได้ แก่ ภาคเหนื อ จ านวน ๖ จั งหวัด ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ จ านวน ๑๓ จั งหวั ด
ภาคกลาง จ านวน ๕ จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก จ านวน ๒ จั ง หวั ด และภาคใต้
จานวน ๔ จังหวัด

ครั้งที่ 13/๒๕๕8
วันที่ 29 ต.ค. 58
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๒. ได้ดาเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด จานวน ๓๐ จังหวัด
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. ได้ดาเนิ นการประชุมในระดับกรม (ความเห็ นกรมฯ) จานวน ๓๐ จังหวัด
ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๘
๔. ได้ ด าเนิ น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณาค าร้ อ งฯ
ส าหรั บ ผั งเมื องรวมจั งหวั ด จ านวน ๓๐ จั งหวั ด ระหว่ างวั น ที่ ๒๑ สิ งหาคม –
๔ กันยายน ๒๕๕๘
๕. ได้ ด าเนิ น การประชุ ม คณะกรรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาค าร้ อ ง
ผังเมืองรวมจังหวัด จานวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่
๒ วัน ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๕๘ ครั้ งที่ ๓ ระหว่างวัน ที่ ๙ – ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๘
ซึ่งเป็ น การประชุม สั ญ จร ณ เกาะสมุย จั งหวัด สุ ราษฎร์ธ านี และครั้งที่ ๔ วัน ที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
สรุ ป ผลการพิ จ ารณาค าร้ อ งฯ มี จ านวนทั้ งสิ้ น ๔๑๑ เรื่ อ ง/ประเด็ น
รวม ๓,๖๔๗ ฉบั บ มี ผู้ ร้ อง จ านวน ๑๕,๓๗๙ ราย แบ่ งออกเป็ นค าร้ องด้ านการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จ านวน ๑๙๗ เรื่ อง (๓,๑๑๗ ฉบั บ/ ๑๒,๘๑๙ ราย) ค าร้องด้ านข้ อ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวน ๒๐๒ เรื่อง (๔๒๔ ฉบับ/ ๒,๔๑๔ ราย) และคาร้อง
ด้านอื่น ๆ จานวน ๑๒ เรื่อง (๑๐๖ ฉบับ/ ๑๔๖ ราย) โดยจังหวัดที่มีคาร้องมากที่สุด
คือ จังหวัดระยอง (๙๒ เรื่อง) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๕๖ เรื่อง)
และจังหวัดชลบุรี (๕๓ เรื่อง)
สาหรับจังหวัดที่มีคาร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด คือ จังหวัด
ระยอง (๔๘ เรื่อง) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (๔๑ เรื่อง) และจังหวัดกาญจนบุรี
และลพบุรี (๑๒ เรื่อง)
ในด้านคาร้องของข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดที่มีจานวนมากที่สุด
คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๔๖ เรื่อง) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยอง (๔๓ เรื่อง)
และจังหวัดชลบุรี (๑๒ เรื่อง)
มติที่ประชุม รับทรำบ
6.41 เรื่อง กำรขอยกเว้นให้กิจกำรบำงประเภทที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต่อกำรพัฒนำ
ประเท ศสำมำรถด ำเนิ น กำรได้ โดยใช้ ม ำตรำ 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557
ด้ วยกรมโยธาธิ การและผั งเมื องมี ความประสงค์ ที่ จะให้ คณะรั กษาความสงบ
แห่ งชาติ ใช้ อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก ร
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอยกเว้นให้กิจการบางประเภทที่มีความสาคัญ
และจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถดาเนินกิจการได้ในพื้นที่ที่มีกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้ และพื้นที่ที่กาลังจะประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ตลอดจนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ทันต่อสภาพการณ์การพัฒนาประเทศให้สามารถดาเนินการได้โดยเร็ว ดังต่อไปนี้
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๑. ขอยกเว้นให้กิจการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การก าจั ดมู ลฝอย ในพื้ น ที่ที่ มี การใช้บั งคับ กฎกระทรวงผั งเมืองรวมแล้ ว และพื้ น ที่
ที่กาลังจะประกาศเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม ได้แก่
- โรงงานลาดับที่ ๘๘ (โรงงานผลิต ส่ง หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า)
- โรงงานลาดับที่ ๘๙ (โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือ
จาหน่ายก๊าซ)
- โรงงานลาดับที่ ๑๐๑ (โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม)
- โรงงานลาดับที่ ๑๐๕ (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
- โรงงานล าดั บที่ ๑๐๖ (โรงงานประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บการน าผลิ ตภั ณล์
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณล์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม) ทั้งนี้ ในการประกอบกิจการดังกล่าวยังคง
ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒. ขอยกเว้ น ข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ตามกฎกระทรวง
ให้ ใช้ บั งคับผั งเมื องรวม กฎกระทรวงและข้อบั ญญั ติท้ องถิ่ น ที่ ออกโดยอาศั ยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ฉบั บ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวั น ที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั งคั บ ข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ ในวั น ที่ มี ค าสั่ ง นี้ รายละเอี ย ด
ตามร่างคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้ ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
มติที่ประชุม
รับทรำบ
6.42

เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง
คณะต่าง ๆ จานวน 2 คณะ ดังนี้ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑9 กันยายน – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ านผั งเมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒ ผัง
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านกฎหมายผังเมือง มีการประชุม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่ฃ
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- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ เรื่อง (เรื่องเพื่อพิจารณา
๑ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ ๒ เรื่อง)
มติที่ประชุม
รับทรำบ
6.43

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 3 ผัง
๑. ผั งเมื อ งรวมเมื อ งท่ า โขลง - คลองหลวง – รั ง สิ ต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
กรมโยธาธิการและผั งเมื องได้น าร่ างผั งเมืองรวมดังกล่ าวไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
ครั้งที่ ๒ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญั ติ
การผั งเมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่ วัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึ งวัน ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่ อ ครบก าหนดปรากฏว่ า ไม่ มี ผู้ ยื่ น ค าร้ อ ง ตามหนั งสื อ
จังหวัดปทุมธานีที่ ปท ๐๐๒๒/๑๖๘๒๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. ผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิ ดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขต
ผั ง เมื อ งรวมตรวจดู แ ละยื่ น ค าร้ อ ง ตามมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชการบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ถึ งวั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๘
เมื่ อ ครบก าหนดปรากฏว่ า ไม่ มี ผู้ ยื่ น ค าร้ อ ง ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ที่
นธ ๐๐๒๒/๑๐๓๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
๓. ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้น าร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปปิ ดประกาศ ๙๐ วัน เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขต
ผังเมืองรวมตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่า
ไม่มีผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุ รี ที่ ปจ ๐๐๒๒.๒/๑๒๒๖๔ ลงวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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6.44

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ตามที่ได้มีประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 โดยมีผ ลบั งคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็ นต้นไปนั้น เพื่อให้ เกิดความชัดเจน และมีแนวทาง
การปฏิบั ติสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันที่กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการผังเมือง
ในกรณีที่เป็นการวาง จัดทา แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ทางทหาร (ตามมาตรา 6)

ครั้งที่ 13/๒๕๕8
วันที่ 29 ต.ค. 58
วาระที่ 3.5
หน้า 10 - 12

- 172 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
คณะอนุ กรรมการผั งเมืองฯ พิ จารณาแล้ ว ให้ ความเห็ น ว่าการพิ จารณา
ในประเด็นข้อหารือนี้ เพื่อเชิญปลัดประทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการผังเมือง
ในกรณีการวางผังเมืองในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ได้แก่ พื้นที่ดังต่อไปนี้
(1) เขตทหาร (ที่ตั้งค่ายทหารหรือหน่วยทหารในพื้นที่วางผัง) (2) เขตหวงห้ามที่ใช้
ในราชการทหาร (3) เขตความปลอดภัยทางทหาร (4) การจัดวางผังเมืองรวมในพื้นที่
ชายแดน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติเห็นควรให้ผู้วางผังดาเนินการตรวจสอบและสอบถาม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่น คงทางทหารในพื้ นที่เพื่ อเป็นข้อมูล ในชั้นต้น โดยให้เสนอ
ความเห็นประกอบตั้งแต่การนาเสนอผังในขั้นตอนการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ขึ้นมาด้วย และเห็นควรเชิญผู้แทนกระทรวงกลาโหมมาให้ความชัดเจนต่อคาจากัดความ
ของเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมัน่ คงทางทหารต่อคณะกรรมการผังเมืองอีกครั้ง
2. แนวทางพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง
(ตามมาตรา 6 และ 7)
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นว่าคณะกรรมการผังเมือง
ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ
และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามมาตรา 6 (3)
ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 6/1 และตามมาตรา 6 (5) ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 6/1
และ 6/2 ซึ่ งจะต้ องไม่ เป็ นผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมื องใด ๆ กรรมการ/ผู้ บริ หารพรรค
ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง แต่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้
3. แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 17 กรณีที่เป็นการวาง จัดทา แก้ไขผังเมืองรวม
ในวันก่อนประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558
คณะอนุกรรมการผังเมืองฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ว่ าการให้ ค าจ ากั ด ความผั งเมื อ งรวมในกรณี ที่ เป็ น การวางและจั ด ท าก่ อ นวั น ที่
พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช้ บั งคับ ให้ นั บ ตั้ งแต่ ผั งที่ ได้เริ่ม ดาเนิ น การวางและจั ดท าไปแล้ ว
ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนที่ 1 ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ป ระมาณ 300 ผั ง ที่ อ ยู่ ในระหว่ า งด าเนิ น การ
ซึ่งจัดทาก่อนวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) ใช้บังคับ
ทั้งนี้ เห็นควรให้นาผังเมืองรวมที่ได้ดาเนินการไปแล้วทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการ
ผั งเมื องในภาพรวมเพื่ อ รั บ ทราบต่ อ ไป โดยแสดงสถานะของผั งในแต่ ล ะขั้น ตอน
ตามลาดับและที่ประชุมได้ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า ผังเมืองรวมที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผั ง เมื อ งไปแล้ ว ไม่ ต้ อ งย้ อ นกลั บ ไปท าข้ อ ก าหนด (ก) - (ช)
ตามมาตรา 17 ใหม่ ส่วนกรณีผังที่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการผังเมือง เห็นควรให้ แจ้ง
ต่อคณะกรรมการผังเมืองพร้อมเหตุผลในภาพรวม ถ้าหากไม่มีข้อกาหนดบางประการตาม
(ก) - (ช) สาหรับการดาเนินการ ตามมาตรา 9 ซึ่งแก้ไขความในมาตรา 17 (องค์ประกอบ
ของผั ง) ตามกฎหมายผั งเมื อ งฉบั บ ใหม่ เห็ น ควรให้ เริ่ม ด าเนิ น การกั บผั งเมื องรวม
ที่จัดทาในขั้นตอนที่ 1 ภายหลังจากวันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
4. แนวทางปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 10 กรณี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
มีข้อหารือ 2 ประเด็น ดังนี้

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 173 ลาดับที่

เรื่อง/มติ
1) กรณี การประเมิ นผล ตามมาตรา 10 ที่ มี การก าหนดให้ มี การแก้ ไข
มาตรา 26 และในวรรคท้ายระบุว่า ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งควร
จะกาหนดลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างไร
2) กรณี ก ารขอแก้ ไ ขตามมาตรา 11 ที่ ร ะบุ ใ ห้ เ พิ่ ม มาตรา 26/1
ก าหนดให้ จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงให้ ป ระชาชน และผู้ เกี่ ย วข้ อ งในเขต
ผังเมืองรวมได้รับทราบ ซึ่งกรณีนี้ กฎหมายไม่ได้ให้กาหนดหลักเกณล์ก่อนต้องจัดให้มี
การชี้แจงให้ประชาชนทราบ
5. การเสริมอานาจให้กับประชาชน โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าในการสร้าง
การมีส่วนร่วมควรจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่จาเป็นต้อง
กาหนดไว้ในระเบียบ ทั้งนี้ ในการแก้ไขผังเมืองรวม ตามมาตรา 26/1 จะต้องจัดให้มี
การประชาสั มพั นธ์ชี้แจงให้ ประชาชนและผู้ ที่ เกี่ยวข้องในเขตผั งเมื องรวมได้รับทราบ
โดยค านึ งถึ งแนวทางการมี ส่ วนร่ วมทั้ ง 5 ระดั บ ดั งกล่ าว ส าหรั บกรณี การแก้ ไขผั ง
ตามมาตรา 26/1 ซึ่งใช้คาว่า “ให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น ”ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับ “คาร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมีกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกัน
6. แนวทางปฏิ บั ติ ตามมาตรา 14 กรณี การจั ดท ารายงานการประเมิ นผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม
คณะอนุ ก รรมการผั งเมื อ งฯ พิ จารณาแล้ ว ให้ ความเห็ น และมีข้ อสั งเกต
การจั ดทารายงานการประเมิน ผลส าหรับผั งเมืองรวมที่ประกาศบังคับใช้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติใหม่นี้ใช้บังคับให้นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแต่ไม่เกินห้าปี
กรณีของผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
มาก่ อนให้ อยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จของคณะกรรมการผั งเมื องก าหนดระยะเวลาตามความ
เหมาะสมโดยคานึ งถึงระยะเวลาของการประเมินผลในครั้งที่ ผ่ านมาแต่ไม่เกิน ๕ ปี
ทั้ งนี้ เห็ น ควรให้ แบ่ งกลุ่ ม (จั ดกรุ๊ ป ) ผั งเมื อ งรวมที่ ป ระกาศใช้ บั งคั บ ไปก่ อ นแล้ ว
โดยจัดตามระยะเวลาการประเมินให้คณะกรรมการผังเมืองได้รับทราบต่อไป
7. แนวทางด าเนิ นการ ตามมาตรา 17 (1) เรื่องการจั ดสภาพสิ่ งแวดล้ อม
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน
คณะอนุ กรรมการผั งเมื องฯ พิ จารณาแล้ ว ให้ ค วามเห็ น ว่ าเรื่ อ งดั งกล่ า ว
เป็นวัตถุประสงค์ของการวางผังที่จะต้องคานึงถึงเรื่องของอารยสถาปัตย์การวางแผน
และออกแบบสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ ประชากรวั ยสู งอายุ เด็ กและผู้ พิ การ
ซึ่ งการวางและจั ดท าผั งที่ เริ่ มด าเนิ นการใหม่ (หลั งวั นที่ 9 กั นยายน 58) จะต้ อ ง
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม

รั บ ทรำบ และให้ กรมโยธำธิ กำรและผั งเมื องใช้ เป็ น แนวทำง
กำรปฏิบัติให้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

- 174 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

6.45 เรื่อง กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day)
เรื่อง “ทิศทำงผังเมืองไทยในทศวรรษหน้ำ”
กรมโยธาธิ การและผั งเมื องจะด าเนิ นการจั ดสั ม มนาทางวิ ชาการเนื่ องใน
วันผั งเมื องโลก (World Town Planning Day) เรื่อง “ทิ ศทางผั งเมื องไทยในทศวรรษ
หน้ า” ในวั นศุ กร์ ที่ ๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม
โรงแรมดิ เอมเมอรั ล ถนนรั ช ดาภิ เษก กรุ ง เทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อ ส่ง เสริม ให้เกิด ความตระหนัก ต่อ ความส าคัญ ของงานผัง เมื อ ง โดยเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแนวคิด นวัตกรรม และแนวทางการนา
ผัง เมือ งไปสู ่ก ารปฏิ บั ติ อี ก ทั้ ง ส่ งเสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
ในการวางและจัดทา ผังเมืองตลอดจนปรับปรุงระบบการวางผังเมืองให้มีความทันสมัย
สามารถนาไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ครั้งที่ 13/๒๕๕8
วันที่ 29 ต.ค. 58
วาระที่ 5.1
หน้า 39

รับทรำบ

6.46 เรื่อง คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้
พิจารณาดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด
ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ได้มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๗๙๕
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงประธานกรรมการผังเมือง แจ้งว่า คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวม
จังหวัด จ านวน ๑๔ คาร้อง ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ซึ่งมีประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด กระบวนการมีส่วนร่วม
และการละเมิดสิทธิชุมชนในการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกาหนดบัญชี
ประเภทกิจการที่สามารถดาเนินการได้ในพื้ นที่ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
สิ ทธิชุ มชนด าเนิ นการตรวจสอบข้ อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่ งจากผลการตรวจสอบเห็ นว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสาคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนจึ งได้จัดทาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการ
ผังเมืองประกอบการพิจารณา ผลเป็นประการใดให้แจ้งคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
ทราบด้ ว ย กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งได้ พิ จ ารณาแนวทางในการตอบข้ อเสนอ
ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนแล้ว ดังนี้
๑. ปัญหาการใช้กลไกอานาจกาหนดการพัฒนาพื้นที่และกระบวนการผังเมือง
เช่น การกาหนดพื้นที่รองรับกิจการพลังงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน การกาจัดขยะโดยใช้อานาจ
ของคณะกรรมการผังเมืองไม่มีการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน
๑.๑ ให้ยุติการดาเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมและการดาเนินการถอน
ร่างกฎกระทรวงที่มาจัดทาใหม่ที่ขาดการมีส่ วนร่วมและขาดการให้ ข้อมูล ข่าวสาร
ต่อประชาชน โดยให้ มีการจัดทาข้อมูล การประเมินผลสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการปรับปรุงหรือถอนร่างกฎกระทรวงนั้นและเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
ให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย และจัดให้มีการทาความเข้าใจต่อข้อมูล จัดรับฟัง
ความคิดเห็นและจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
ก่อนการดาเนินการปรับปรุงหรือจัดทาผังเมืองใหม่

ครั้งที่ 14/๒๕๕8
วันที่ 26 ต.ค. 58
วาระที่ 3.1
หน้า 6 - 10
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เรื่อง/มติ
แนวทางการตอบข้ อเสนอ กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ได้ ด าเนิ นการวาง
และจั ด ท าผั งเมื อ งรวมจั งหวั ด ตามขั้ น ตอนและกระบวนการที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การผั งเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดไว้ ทุ ก ประการ และประชาชน ได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการดังกล่าว ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงเป็นการดาเนินการโดยชอบแล้ว
เนื่ องจากเมื่ อคณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ ให้ ถอนร่ างกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวม
เพื่อมาพิจารณาทบทวนและแก้ไขใหม่นั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการดาเนินการ
และแก้ไขครบถ้วนตามขั้นตอนที่ พระราชบั ญญั ติการผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กาหนดไว้
ทุ กประการแล้ ว โดยได้ มี ก ารพิ จ ารณาในเรื่อ งดั งกล่ าวจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง
และความคิ ดเห็ นและความต้ องการของประชาชนในพื้ นที่ นั้ น มี การประชุ มรั บฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน มีการประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบและยื่นคาร้อง
ขอแก้ไขผัง ตามมาตรา ๑๙, ๒๒ , ๒๓ และ๒๔ ประกอบกับกฎกระทรวงที่ได้กาหนด
หลักเกณล์วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาและการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
ในการวางและจั ดท าผั งเมือ งรวม พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ ว ยวิธี ก ารประกาศเชิ ญ ชวนให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ไปตรวจดู แ ผนผั ง พ.ศ. ๒๕๔๐
ทุ ก ประการ ซึ่ ง ปรากฏว่ า มี ป ระชาชนได้ ยื่ นค าร้ อง จ านวนทั้ งสิ้ น ๑๔,๙๖๖ ราย
และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคาร้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กาลังอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป
๑.๒ การแก้ ไขปั ญหาช่ องว่ างการบั งคั บใช้ กฎหมายในระหว่ างผั งเมื องรวม
หมดอายุ ควรแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ การผั งเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลา
การบั ง คั บ ใช้ ผั ง เมื อ งรวมให้ ม ากขึ้ นเป็ น เวลา ๑๐ ปี และให้ มี ก ารประเมิ น ผล
โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมทุก ๒ ปี และเริ่มดาเนินการวางผังใหม่ในปีที่ ๕ โดยมีการรับฟัง
ความเห็ น และให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมในการรั บ ทราบการประเมิ น และการแก้ ไข
อย่างทั่วถึง กรณียังไม่แล้วเสร็จ ให้กฎกระทรวงฉบับเดิมสามารถใช้บังคับได้ต่อเนื่อง
อีกสองครั้ง ๆ ละ ๑ ปี ซึ่งจะทาให้สามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและมีเวลา
เพี ย งพอในการด าเนิ น การวางผั งฉบั บ ใหม่ ได้ ทั น การประกาศใช้ บั งคั บ กระทรวง
ผังเมืองรวมฉบับใหม่
๑.๓ ทบทวนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ... ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี
และกรมโยธาธิการและผังเมือ งเสนอต่อสภานิติบัญญัติและได้รับความเห็นชอบแล้ว
มาดาเนิ น การปรั บ ปรุงด้ว ยการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน เนื่ องจากเป็ นการแก้ ไข
ที่ขาดการมีส่วนร่วมและมีสาระที่เป็นการละเมิดสิทธิการพัฒนาและสิทธิการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
แนวทางการตอบข้ อเสนอ ทั้ ง ๒ กรณี ดั งกล่ าว ปั จจุ บั นได้ มี การประกาศ
พระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๘ กั นยายน ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการกาหนดระยะเวลาใช้บังคับ
ผั งเมื องรวม แต่ ใช้ ระบบการประเมิ นผลผั งเมื องรวมทุ กรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้ ง นี้
การประเมินผลผังเมืองรวมต้องประเมินให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ คือ การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและขนส่ง การป้ องกัน
การเกิ ดภัยพิบัติ ความมั่น คงของประเทศ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
โดยให้คานึงถึงการส่วนร่วมของประชาชนประกอบการประเมินด้วย
๒. การคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
๒.๑ การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นและการมี ส่ วนร่ วม จะต้ องมี การให้ ข้ อมู ล
ล่วงหน้าแก่ประชาชนและมีการจัดกระบวนการชี้แจงทาความเข้าใจต่อข้อมูลมาตรการ
สาระของผังเมือง ก่อนการจัดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
๒.๒ การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น การเสนอ
ความเห็ น ควรมี รู ป แบบ วิ ธี ก ารที่ มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต
และวัฒนธรรม และความสะดวกในการใช้สิทธิของประชาชนทุกกลุ่ม
๒.๓ การก าหนดวิ ธี ก ารใช้ สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ค าร้ อ งขอแก้ ไ ขผั ง เมื อ ง
และการพิ จ ารณาค าร้องของคณะกรรมการไม่ควรกาหนดเฉพาะการยื่ นด้วยเอกสาร
แผนที่รายละเอียด และการพิจารณาจากเอกสารและแผนที่เท่านั้น ควรมี การกาหนด
แนวทาง วิ ธี ก าร เงื่อ นไข ที่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม สามารถใช้ สิ ท ธิ ได้ อ ย่ า งเสมอภาค
และให้ผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิในการเข้าชี้แจงและสิทธิการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
๒.๔ ต้องจั ดทารายงานการรับฟังความคิดเห็ น การมีส่ วนร่วมและการพิจาณา
ค าร้ อ ง และเหตุ ผ ลการพิ จ ารณาประกาศให้ ป ระชาชนทราบภายในระยะเวลา
ที่กาหนดอย่างทั่วถึง
๒.๕ ต้องมี การส่ งเสริมความเข้มแข็ งของชุ มชนในกระบวนการมี ส่ วนร่ วม
โดยจั ดทาคู่มือแนวทางการมีส่ วนร่วมของประชาชน เพื่ อให้ ประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่น สามารถเข้าใจสาระของผังเมืองและเข้าใจการนาผังเมืองไปใช้ประโยชน์
๒.๖ ควรมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายองค์กรทางวิชาการ
องค์การด้านวิชาการ วิชาชีพ องค์กรประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่งเสริม
สิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางผังในทุกขั้นตอน
โดยมี ก ารจั ด ท าแนวทางความร่ ว มมื อ แนวทางปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเป็นระยะ
แนวทางการตอบข้ อ เสนอ เนื่ อ งจากขณะนี้ ก รมโยธาธิก ารและผั งเมื อ ง
อยู่ระหว่างดาเนิน การปรับปรุงพระราชบัญญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งฉบับ
ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รองเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณล์ ในการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ซึ่ งข้ อเสนอในเรื่อ งดั งกล่ าวเป็ น เรื่องที่ มี ป ระโยชน์ และจะได้ น าไป
พิ จ ารณาประกอบการด าเนิ นการต่ อไป นอกจากนั้ นใน พระราชบั ญญั ติ การผั งเมื อง
(ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารก าหนดไว้ บ างส่ ว นแล้ ว เช่ น มาตรา ๒๖
ในการประเมินผลผังเมืองรวมต้องคานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย
หรือในมาตรา ๒๖/๑ ในการแก้ไขผั งเมืองรวมต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจง
ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๓. การกระจายอานาจการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
๓.๑ แก้ไขพระราชบั ญ ญั ติการผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้านการกาหนด
โครงสร้างและอานาจของคณะกรรมการฯ โดยมีคณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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เรื่อง/มติ
คณะกรรมการผั ง เมื อ งระดั บ จั ง หวั ด และคณะกรรมการผั ง เมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น
เป็นกลไกในรูปแบบคณะกรรมการพหุภาคีที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มาจากการเสนอชื่อผ่านกระบวนการสรรหา
ที่ได้รับการรับรองของแต่ละภาคี และในแต่ละกลุ่มควรมีจานวนกรรมการที่มาจาก
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
๓.๒ พั ฒ นากลไกการประสานงาน การสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการจาก
ส่ ว นกลางไปยั ง หน่ ว ยงานและกลไกการวางผั ง และพิ จ ารณาผั งในระดั บ จั งหวั ด
และระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยให้ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งเป็ นคณะกรรมการที่ ท าหน้ าที่
ให้ ความเห็ นวิชาการและการกาหนดมาตรฐาน หลั กเกณล์ ระเบี ยบต่าง ๆ มี อ านาจ
ตัดสินใจผังเมืองในระดับนโยบายและกระจายอานาจการตัดสินใจให้คณะกรรมการ
ผังเมืองระดับจังหวัดมีอานาจตัดสินใจ ผังเมืองจังหวัด ผังเมืองกลุ่มอาเภอ และพื้นที่
เฉพาะ และคณะกรรมการผังเมืองท้องถิ่น มีอานาจตัดสินใจผังเมืองในระดับท้องถิ่น
โดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓ การท าหน้ าที่ ของคณะกรรมการผั งเมื องทุ กชุ ดต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
เหตุผลการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม
หลั กธรรมาภิ บาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นการแสดงความรับผิ ดชอบในการตัดสิ น
นโยบายสาธารณะ โดยแสดงการลงมติและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
แนวทางการตอบข้อเสนอ เป็ น ข้อ เสนอในการปรับ ปรุง พระราชบั ญ ญั ติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองกาลังดาเนินการอยู่โดยหลายประเด็น
มีความเห็ นสอดคล้องตรงกัน ซึ่งกรมโยธาธิการและผั งเมืองจะได้รับข้อเสนอแนะ
ดั งกล่ าวไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั งเมื อ ง พ.ศ. ... ต่ อ ไป
ตามความเหมาะสม
๔. การมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดทางเลื อ ก นโยบาย เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
การพัฒนาควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทาผังเมือง
โดยเป็นผังในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทาแผนนโยบายของรัฐ
ในหลายด้ าน เช่ น พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ หรื อ พื้ น ที่ เฉพาะที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นา
ซึ่งจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดแย้งกัน จึงต้องมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (SEA - Strategic Environmental Assessment) เช่น พื้นที่
แผนพั ฒ นาภาคใต้ ซึ่ งมี น โยบายการพั ฒ นาด้ านพลั งงาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความขัดแย้งกับการใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
การท่ องเที่ ย ว เป็ น ต้ น เพื่ อให้ เกิ ดทางเลื อกการใช้ ประโยชน์ พื้ น ที่ เพื่ อการพั ฒ นา
ที่เหมาะสมอันเป็ นการร่วมกาหนดและลดความขัดแย้งในระดับโครงการและเป็นแนวทาง
การวางผังในระดับชุมชนอีกด้วย
แนวทางการตอบข้อเสนอ เป็นข้อเสนอในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวาง
ผังเมืองในระดับนโยบายผังในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผังในพื้นที่เฉพาะอันเป็นประเด็น
ที่เป็ นประโยชน์ในการวางผังเมืองระดับต่าง ๆ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้รับ
ข้อเสนอไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
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๕. การกาหนดมาตรการผังเมืองในการใช้ที่ดินและอาคารเพื่อป้องกันกิจกรรม
ที่จะก่อผลกระทบต่อชุมชน
๕.๑ นามาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มาดาเนินการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ คณะกรรมการผั ง เมื อ งใช้ อ านาจ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณล์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือ
ระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการขัดต่อนโยบาย
ของผั งเมื อ งรวมในสาระส าคั ญ ตลอดจนมาตรการในการเยีย วยาความเสี ย หาย
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของผู้ครอบครองที่ดินที่สุจริตดังกล่าวให้มีความชัดเจนและเป็นธรรม
๕.๓ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรประสานงานองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น โดยอาศั ย อ านาจ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕.๔ ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าผั ง ต าบล ผั ง ชี วิ ต เชื่ อ มโยงมาสู่ ผั ง ชุ ม ชน
ที่เป็นการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิ นและการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่น และการนา
ผังเมืองไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาธรรมนูญชุมชน
แนวทางการตอบข้อเสนอ เป็นข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ได้มีการดาเนินการอยู่แล้วบางประการ เช่น การใช้อานาจ มาตรา ๑๕ (๓)
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีการควบคุมการค้าปลีก และค้าส่ง
เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยในพื้นที่ ๗๒ จังหวัด
หรื อ กรณี ผ ลกระทบจากภั ย พิ บั ติ เช่ น กรณี จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน จั ง หวั ด กระบี่
การประสานงานกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการควบคุม อาคาร เป็ น ต้ น ส าหรับ ข้ อ เสนอประเด็น อื่น นั้ น
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรับไว้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม
๖. การใช้ดุล ยพินิ จ และกฎหมายอื่น การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เนื่ อ งด้ ว ยกิ จ กรรมบางประเภทที่ มี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการให้สัมปทาน อาชญาบัตร และ
ประทานบัตรยังไม่อยู่ในการพิจารณาบรรจุไว้ในการจัดทาข้อกาหนดควบคุม การใช้
ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นช่องว่างในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น เหมืองแร่ การสารวจ
ปิ โ ตรเลี ย มที่ ไม่ มี ม าตรการในข้ อ ก าหนดผั ง เมื อ ง ท าให้ ก ารควบคุ ม การใช้ ที่ ดิ น
ไม่ ค รอบคลุ ม และไม่ มี ส าระที่ จ ะน าไปพิ จ ารณาในการก าหนดมาตรการป้ อ งกั น
ผลกระทบ และการพิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าต กรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ งจึ งควร
ปรับปรุงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุม โดยให้หน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่มีการขอสัมปทานดังกล่าว
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แนวทางการตอบข้อเสนอ ข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการออกข้อกาหนด
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการบางประเภทที่อยู่ในขอบเขตการวาง
ผังเมืองรวม กรมฯ จะรับ ข้อเสนอ ไว้ประกอบการพิจารณาดาเนินการในการวาง
ผังเมืองตามความเหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม

6.47

รับทรำบ และเห็นด้วยกับแนวทำงกำรตอบข้อเสนอคณะอนุกรรมกำร
ด้ ำนสิท ธิชุมชน กรณี เพื่ อคุ้มครองสิท ธิ ประชำชน ในกำรแก้ไข
ผั งเมื องรวมจั งหวั ด ตำมที่ กรมโยธำธิ กำรและผั ง เมื อ งเสนอ
โดยมอบให้กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นผู้แจ้งให้คณะอนุกรรมกำร
ด้ำนสิทธิชุมชนได้รับทรำบต่อไป

เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคด้ำนผังเมืองที่มีต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ด้ วยคณะกรรมการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมแห่ งชาติ (กอช.) ได้ มี การพิ จารณา
เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้มติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม
น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบตามข้อเสนอของกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี้
๑. ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการยกเลิกบัญชีกาหนดประเภทจาพวกโรงงาน
ท้ายกฎกระทรวงบั งคับใช้ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และให้จัดทาข้อกาหนดที่มีลั กษณะ
ยื ดหยุ่ น สามารถรองรั บนโยบายหรื อยุ ทธศาสตร์ ของประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงไปตาม
สภาวการณ์ รวมทั้ งส่ งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมและที่ จาเป็ นต้ องมี
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยนาผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพ
เพื่อรองรับการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีผลการศึกษาแล้ว และที่จะมีผล
การศึกษาต่อไป ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการวางและจัดทาผั งเมืองรวมจังหวัด/เมือง/
ชุมชน
๓. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทาหลักเกณล์ ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวกันชน
(Buffer) และแนวป้ องกัน (Protection Strip) ที่ เหมาะสมกั บโรงงานประเภทต่าง ๆ
ทั้งนี้ ให้กาหนดในพื้นที่อุตสาหกรรมและสามารถประกอบกิจการที่ไม่เกิดมลพิษได้
และนาหลักเกณล์ดังกล่าวไปใช้ในการวางและจัดทาผังเมือง
๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน
ของรั ฐ และเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การก าหนดพื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและจัดทาผังเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กาหนดพื้นที่พิเศษ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงมติเห็ นชอบ
ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมเสนอทั้ ง ๔ ข้ อ และให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- 180 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)

ส านั ก คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
6.48

รับทรำบ

เรื่อง รำยงำนผังเมืองรวมจังหวัดที่ปิดประกำศ ๙๐ วัน แล้วไม่มีคำร้อง จำนวน 2 ผัง
ด้วยขณะนี้ได้มีผังเมืองรวมจังหวัด จานวน ๒ ผัง ได้นาไปปิดประกาศ ๙๐ วัน
แล้วไม่มีคาร้อง ดังนี้
๑. ผังเมืองรวมจังหวัดยะลา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวม
ดังกล่ าว ไปปิ ด ประกาศ ๙๐ วัน เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเขตผั งเมือ งรวมจังหวั ด
ตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผั งเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่
24 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มี
ผู้ยื่นคาร้อง ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๒๒/15552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. ผังเมืองรวมจังหวัดตราด กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นาร่างผังเมืองรวม
ดังกล่ าวไป ปิ ด ประกาศ ๙๐ วัน เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเขตผั งเมือ งรวมจังหวั ด
ตรวจดูและยื่นคาร้อง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ ตั้งแต่วันที่
2๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 2๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
คาร้อง ตามหนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๒๒.๔/15๘๔๗ ลงวันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับทรำบ
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6.49 เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรผังเมือง
กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ขอรายงานผลการด าเนิ นการของคณะอนุ กรรมการ
ผั ง เมื อ งคณะต่ า ง ๆ จ านวน 3 คณะ ดั ง นี้ (ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม –
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
๑. คณะอนุ ก รรมการผั ง เมื อ งเพื่ อ พิ จ ารณาด้ า นผั ง เมื อ ง มี ก ารประชุ ม
จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
๒. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณากฎหมายด้านผังเมือง มีการประชุม
จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑ ผัง
- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จานวน ๒ เรื่อง
๓. คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้องฯ มีการประชุม จานวน ๑ ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จานวน ๓ ผัง
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มติที่ประชุม

รับทรำบ

- 181 ลาดับที่

เรื่อง/มติ

6.50 เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมือง
กรรมการผั งเมื อง กล่ าวว่า ตามที่ ได้ ก าหนดพื้ น ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทต่าง ๆ อยากให้ กรมโยธาธิการและผั งเมืองช่ว ยนาเสนอผั งเมืองโดยใช้ ภ าพ
เป็ น ลั ก ษณะชาร์ ท หรื อ กราฟฟิ ก แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของแต่ ล ะเมื อ ง
ว่าสามารถดาเนินการอะไรได้บ้าง เช่น ประเภทอาคาร ขนาด ความสูง เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจในเรื่ อ งผั ง เมื อ งจากการน าเสนอมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยไม่จาเป็นต้องมีความเข้าใจข้อกาหนดที่มีความเข้าใจยาก
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งรั บ ข้ อ เสนอ
เพื่อพิจารณาต่อไป

อ้างอิง
(ครั้งที่/วันที่ประชุม)
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รายนามคณะผู้จัดทา
1. นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ
นักผังเมืองชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ

ผูก้ ากับดูแล

2. นายปองพล ทองสมจิตร
นักวิเครำะห์ผังเมืองชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรผังเมือง

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

3. น.ส.กนกวรรณ วังจินา
นักวิเครำะห์ผังเมืองปฏิบัติกำร

ผู้จัดทาและสรุป
เรียบเรียงข้อมูล

4. น.ส.อาจรีย์ ภักดีสุข
พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป

ผู้จัดทาและสรุป
เรียบเรียงข้อมูล

5. น.ส.นงเยาว์ เจสา
พนักงำนนิติกร

ผู้จัดทาเอกสาร

