
ความเห็นฉบบัยอ่ 

ดคูวามเห็นฉบับเตม็ 

เลขเสร็จ 

          271/2543 

ผูท้ ำ 

          คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)/กลุ่มกฎหมายเวนคืน ผังเมือง 

          และการแบ่งส่วนราชการ  

เรื่อง 

          หารือปัญหาข้อกฎหมายในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

หวัขอ้ 

          (1) พระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 27 วรรคสอง 

          (2) พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

                มาตรา 46 และมาตรา 48  

          (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 

                ผังเมือง พ.ศ. 2518 ข้อ 16  

ประเด็น 

          กรณีที่การได้รับความเหน็ชอบในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จาก 

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จะถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมี 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิารผังเมือง  

พ.ศ. 2518 หรือไม่ 

ควำมเห็น 

          การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็านแต่เพียงเง่ือนไขที่กฎหมาย

บังคับให้ต้อง 

ปฏบิัติเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการได้รับอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ 

ที่ดิน ดังนั้น การได้รับความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงยังถือไม่ได้

ว่าได้มี 

การใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อนัเข้าข้อยกเว้นตาม

มาตรา 27  

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ 

  

  



  

  

  
  
  

 
 

ความเห็นฉบบัเต็ม 

ดคูวามเห็นฉบับยอ่ 

เลขเสร็จ 

๒๗๑/๒๕๔๓ 

เรื่อง 

                                              บันทกึ 

เร่ือง   การใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตาม 

          มาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีการ 

          ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมทั้งเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

          สิ่งแวดล้อมซ่ึงได้รับความเหน็ชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

          สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วก่อนวันใช้บังคับผังเมืองรวม) 

                                            ----------- 

เนื้ อหำ 

                   กรุงเทพมหานครได้มีหนังสอื ที่ กท ๙๔๐๗/๘๙๒๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม 

๒๕๔๒  

ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้วยได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับ 

กฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๗ ก ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕  

กรกฎาคม ๒๕๔๒ กรุงเทพมหานครได้รับเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใน 

ระหว่างการพิจารณาเป็นจ านวนมาก ท าให้เกดิปัญหาในการพิจารณาว่ากรณีใดจึงจะถือว่าได้ใช้ 

ประโยชน์ที่ดินมาก่อนวันที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กรุงเทพมหานครจึงขอหารือว่า กรณีการย่ืนขอ 

อนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนวนัที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ฯ จะมีผลใช้บังคับ 

โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัอาคารนั้น เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแล้วจะถือว่าได้ใช้ 

ประโยชน์ที่ดินมาก่อนอนัเข้าข่ายเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้หรือไม่ 



                   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาเร่ืองหารือของ

กรุงเทพมหานคร  

โดยได้รับฟังค าชี้แจงข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมจากผู้แทนกรุงเทพมหานคร (ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร  

ส านักผังเมือง และส านักการโยธา) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการผังเมือง) และผู้แทน 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม)  

แล้วปรากฏข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๔๒ บริษัทเซน็ทรัลธนบุรี จ ากดั  

ได้ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นโรงแรม ที่พักอาศัย ส านักงาน  

ภัตตาคาร และที่จอดรถ ในที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 

มหานคร พร้อมทั้งเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้พิจารณาค าขอ  

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณ 

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมฝั่งแม่น า้เจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง  

ในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ  

แขวงวัดสามพระยา แขวงวัดชนะสงคราม แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวังบูรพาภิรมย์  

เขตพระนคร แขวงจักรวรรด์ิ แขวงตลาดน้อย แขวงสมัพันธวงศ์ เขตสมัพันธวงศ์ แขวงบางรัก  

เขตบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาธร แขวงวัดพระยาไกร แขวงบางคอแหลม แขวงบางโคล่  

เขตบางคอแหลม แขวงบางโพงพาง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา แขวงคลองเตย  

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงบางนา เขตบางนา แขวง 

บางอ้อ แขวงบางพลัด แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช  

เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงบุคคโล แขวงวัดกลัยาณ์ เขตธนบุรี  

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงคลองต้นไทร แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน  

และแขวงราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒*(๑)  

ได้ก าหนดห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกนิ ๑๖ เมตร ในบริเวณที่ดินที่บริษัทฯ ขออนุญาต  

และเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ก าหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร)  

ได้ก าหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ใน 

บริเวณที่ดินที่บริษัทฯ ขออนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาค าขอแล้วเหน็ว่า ค าขอนั้น 

ขัดต่อข้อ ๔*(๒) (๒) และ (๓) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อ ๑๖*(๓) (๖) แห่ง 

กฎกระทรวงดังกล่าว จึงมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ต่อมาบริษัทฯ ได้อุทธรณ์ค าสั่ง 

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ตามมาตรา ๕๐*(๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยโต้แย้งว่า บริษัทฯ ได้ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ก่อนที่จะมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวใช้บังคับ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจน า 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครไปใช้ในการพิจารณาค าขอนั้นได้ และการที่บริษัทฯ ได้จัดท า 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอจนในที่สดุคณะกรรมการผู้ช านาญการตาม 

มาตรา ๔๘*(๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  



พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบในรายงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๑  

อนัเป็นเวลาก่อนที่จะมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ ใช้บังคับ จึงถือได้ว่า  

บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมอนัได้รับการ 

ยกเว้นให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ตามนัย 

มาตรา ๒๗*(๖) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ และคณะกรรมการ 

พิจารณาอุทธรณ์ได้มีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง 

อาคารดังกล่าว*(๗) กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเหน็ว่า กรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ส าคัญ  

จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเหน็เพื่อถือเป็นแนวทางปฏบิัติต่อไป 

                   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อเทจ็จริงและกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้องแล้ว เหน็ว่า การพิจารณาว่ากรณีอย่างใดจึงถือว่า "ได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน" ตามความใน 

มาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะกรรมการกฤษฎีกา  

(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้เคยวางหลักเกณฑใ์นการพิจารณา*(๘) โดยแยกออกเป็น  

๒ กรณี คือ ถ้าเป็นการด าเนนิการที่ไม่มีกฎหมายห้ามหรือก าหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่า

จะต้อง 

ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรใดก่อน จะต้องพิจารณาจากข้อเทจ็จริง

เป็น 

กรณี ๆ ไปว่าได้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเป็นจริงแล้วหรือไม่ แต่ถ้าเป็นการด าเนินการที่มี 

กฎหมายห้ามหรือก าหนดหลักเกณฑไ์ว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจาก 

หน่วยงานหรือองค์กรใดหรือต้องด าเนินการตามขั้นตอนเช่นใดก่อน ย่อมไม่อาจถือเอาการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินตามความเป็นจริงได้  ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากการได้รับอนุญาตหรือได้รับ 

อนุมัติหรือการได้ปฏบิัติตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นส าคัญ ส าหรับการด าเนินการบางเร่ืองที่ 

คาบเกี่ยวกบักฎหมายอื่นและต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้ที่ดินและอาคาร 

หลายฉบับ โดยมีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นขั้นตอนสดุท้ายรวมอยู่ด้วย กรณีผู้ ย่ืนค าขอ 

ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุมัติหรือได้ปฏบิัติตามขั้นตอนของกฎหมายอื่นก่อนการได้รับ 

อนุญาตนั้น ย่อมถือได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นมาก่อนแล้วเช่นกนั จากข้อเทจ็จริงที่หารือ 

จึงต้องพิจารณาว่า การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการ 

ผู้ช านาญการให้ความเหน็ชอบแล้ว จะถือว่า เป็นการได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติหรือการได้ 

ปฏบิัติตามขั้นตอนของกฎหมายตามหลักเกณฑด์ังกล่าวหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา  

(คณะที่ ๗) เหน็ว่าหลักเกณฑด์ังกล่าวหมายความถึงเฉพาะกรณีการได้รับอนุญาตหรือได้รับ 

อนุมัติหรือการได้ปฏบิัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวกบัการใช้ที่ดินและอาคารนั้นโดยตรง 

เท่านั้น เช่น การได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานตามมาตรา ๑๒*(๙) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะเร่ิมประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ ๒  

ตามมาตรา ๑๑*(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ การได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังาน 

ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑*(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



ตามมาตรา ๓๙ ทวิ*(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เป็นต้น 

                   ส าหรับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอเพื่อขอรับ 

ความเหน็ชอบตามมาตรา ๔๖*(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เป็นแต่เพียงเง่ือนไขที่กฎหมายบังคับให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ 

กจิการตามประเภทและขนาดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด จะต้องปฏิบัติเพื่อ 

ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 

ที่ดินซึ่งผู้ ย่ืนขออนุญาตดังกล่าวยังคงต้องด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินในเร่ืองนั้นอกี ดังนั้น การได้รับความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว กรณีตามที่หารือ 

มานี้ ข้อเทจ็จริงปรากฏว่าเป็นการขอใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายหลายฉบับซี่งได้ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับอนุญาตเสยีก่อน และเมื่อข้อเทจ็จริงปรากฏว่า 

ยังไม่มีการได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวก่อนที่จะใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔  

(พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ จึงถือไม่ได้ว่าได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมอนัจะได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ. ๒๕๑๘ 

                                                (ลงชื่อ)  ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 

                                                            (นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์) 

                                                        เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

          พฤษภาคม  ๒๕๔๓ 

  
------------------------------------------- 

          *(๑)  ประกาศราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๔๐ ง ลงวันที่  

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

          *(๒)  ข้อ ๔  ให้ก าหนดพื้นที่ในบริเวณซึ่งห่างจากริมฝั่งแม่น า้เจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง 

ในระยะ ๔๕ เมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้องที่ ฯลฯ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  

กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้  เป็นบริเวณห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างดัดแปลง 

อาคารอื่นใด เว้นแต่ 

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

                  (๒) ภายในระยะเกนิ ๓ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกนิ ๑๕ เมตร จากริมฝั่งแม่น า้

เจ้าพระยา 

ทั้งสองฝั่ง ให้ก่อสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกนิ ๘ เมตร ซึ่งมิใช่ห้องแถวหรือตึกแถว และให้ 

อาคารมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หรือมีระยะระหว่างอาคารห่างกนัไม่น้อยกว่า  



๔ เมตร 

                  (๓) ภายในระยะเกนิ ๑๕ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกนิ ๔๕ เมตร จากริมฝั่งแม่น า้

เจ้าพระยา 

ทั้งสองฝั่ง ให้ก่อสร้างอาคารที่มีความสูงไม่เกนิ ๑๖ เมตร 

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

          *(๓)  ข้อ ๑๖  ที่ดินประเภทคลังสนิค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคลังสนิค้า 

อุตสาหกรรม 

เกี่ยวกบัการบรรจุสนิค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัการประกอบชิ้นส่วน 

ต่าง ๆ โดยไม่มีการผลิตและอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน ที่ประกอบกจิการโดยไม่ก่อเหตุ 

ร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตาม 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการสาธารณูปโภค 

และสาธารณปูการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกจิการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกนิ 

ร้อยละสบิของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริเวณ 

                  ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกจิการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้  

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

                  (๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

                  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ริมฝั่งคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลอง 

ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน า้ การสาธารณปูโภค เขื่อน  

ร้ัว หรือก าแพง 

          *(๔) มาตรา ๕๐  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

                  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธบิดีกรมโยธาธกิาร ผู้แทนส านักงานอยัการ 

สงูสดุ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการ  

และกรรมการอื่นอกีไม่เกนิหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจ านวนนี้ ให้มีผู้ทรง 

คุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ 

          *(๕)  มาตรา ๔๘  ในกรณีที่โครงการหรือกจิการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกจิการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทาง 

ราชการตามกฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึงมีอ านาจตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงาน 

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ได้ 



                  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการ 

หรือกจิการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ จากส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

                  ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเหน็ว่า รายงานที่เสนอมามิได้จัดท าให้ถูกต้อง 

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน  

ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายใน 

ก าหนดเวลาสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 

                  ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเหน็ว่า รายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน หรือ 

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเหน็เบื้องต้นเกี่ยวกบัรายงานดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนด 

สามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ 

พิจารณาต่อไป 

                  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ 

วิธกีารที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตาม 

กฎหมายส าหรับโครงการหรือกจิการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

          *(๖)  มาตรา ๒๗  ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใด 

ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏบิัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับ 

ข้อก าหนดของผังเมืองรวมนั้น  

                   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ 

ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น 

ต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกบั 

สขุลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมี 

อ านาจก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เหน็สมควรได้  

การก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไขดังกล่าวให้ค านึงถึงกจิการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

สภาพของที่ดินและทรัพย์สนิอื่นที่เกี่ยวกบัที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนร าคาญ 

ที่ประชาชนได้รับจากกจิการนั้น ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ที่ดินมาแสดงข้อเทจ็จริงและความคิดเหน็ประกอบด้วย 

                  เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว  

ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินทราบ และเจ้าของ 



หรือผู้ครอบครองที่ดินมีสทิธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

          *(๗)  ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๑๑๓๗-๒/๒๕๔๓ ส่งพร้อมหนังสอืส านักงาน

คณะกรรมการ 

ควบคุมอาคาร กรมโยธาธกิาร ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ มท ๐๘๑๘/๐๐๖๗ ลงวันที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๔๓  

          *(๘) บันทกึ เร่ือง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต 

ผังเมืองรวม (กรณีที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานก่อนวันใช้บังคับผังเมืองรวม) ส่งพร้อมหนังสอื 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๖๐๑/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๑  

ธนัวาคม ๒๕๓๖ 

          *(๙)  มาตรา ๑๒  ผู้ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

ผู้อนุญาตและต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศ 

ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ 

                   ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต 

                   การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณา 

ออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                   ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสอืรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการ 

พิจารณาเบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสอืรับรองให้โดยสงวน 

ส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสรจ็ได้ตามหลักเกณฑท์ี่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

                   ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและ 

ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑก์ าหนดไว้ให้พิจารณา 

โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สนิที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับ 

โรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏบิัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะ 

ก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกจิการโรงงานจะต้องปฏบิัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตกไ็ด้ 

          *(๑๐) มาตรา ๑๑  ผู้ประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง 

ดังกล่าว และเมื่อจะเร่ิมประกอบกจิการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

                     แบบและรายละเอยีดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง 

                     เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับ 

แจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกจิการโรงงานได้ 

ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

                     ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่งไม่ 

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน 



ภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว 

                     การเลิกประกอบกจิการ การโอน การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจ าพวกที่ 

๒  

ผู้ประกอบกจิการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ 

วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว 

          *(๑๑) มาตรา ๒๑  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ต้องได้รับ 

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตาม 

มาตรา ๓๙ ทวิ 

          *(๑๒) มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดย 

ไม่ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นกไ็ด้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 

ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

                     (๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและย่ืนเอกสารดังต่อไปนี้ ด้วย 

                      (ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบเอกสาร ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับ 

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

                      (ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ซ่ึงจะต้องเป็น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ  

                      (ค) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 

วิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ  

                      (ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 

                      (จ) หนังสอืรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็น 

ผู้ออกแบบอาคารเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี  

พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้างดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารนั้น ถูกต้องตามบท 

บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิี้  กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

                      (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ 

ค านวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายซึ่งมีค ารับรองของบุคคล 

ตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคารนั้น 

                      (ช) วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสดุการด าเนินการดังกล่าว 



                     (๒) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ใน

กรณี 

ที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

                     ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น 

ภายในวันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้าย 

อาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 

                     ให้น ามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้ โดย 

อนุโลม 

          *(๑๓) มาตรา ๔๖  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกจิการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ  

หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

                     ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร ระเบียบปฏบิัติ  

แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งต้องเสนอพร้อมกบัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกจิการ 

แต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

                     ในกรณีที่โครงการหรือกจิการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใด

มี 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กบัโครงการหรือ 

กจิการประเภทหรือขนาดเดียวกนัหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกนัได้ รัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดให้โครงการ 

หรือกจิการในท านองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมกไ็ด้ แต่ทั้งนี้  โครงการหรือกจิการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏบิัติตาม 

มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกจิการ 

นั้นตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่รัฐมนตรีก าหนด 

  

  

  
ชไมพร/แก้ไข 

๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

A+B(C) 

  

  



  

  

  
  
  


