สรุปคำสั ่งหัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 4/2559 เรื่อง กำรยกเว้นกำรใช้บงั คับกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมสำหรับกำรประกอบกิ จกำรบำงประเภท
จัดทำโดย มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW)

เหตุผลของคำสัง:่ เพื่อระงับและแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมายบางประการทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความพยายามของรัฐ
ในการแก้ไขปั ญหาเร่งด่วนเรื่องความมันคงในการจั
่
ดหาพลังงานของประเทศไทย และปั ญหาสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะ
การจัดการปั ญหาขยะล้นเมือง และเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงจาเป็ นต้องอาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชัวคราว)
่
พ.ศ.2557 ออกคาสังฉบั
่ บนี้
เนื้ อหำของคำสังและรำยละเอี
่
ยดเพิ่ มเติ มเพือ่ ทำควำมเข้ำใจคำสัง:่
ข้อ 1. .ให้ยกเว้นกำรบังคับใช้กฎกระทรวงฯผังเมืองรวม ทุกฉบับในทุกพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
ทีม่ ผี ลใช้บงั คับทาง
กฎหมายอยู่ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 (วันทีม่ คี าสังฉบั
่ บนี้) หรือทีจ่ ะประกาศและมีผลใช้บงั คับภายในหนึ่งปี นบั
จากวันทีม่ คี าสังฉบั
่ บนี้ (ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2559 – 20 มกราคม 2560) สำหรับกำรอนุมตั ิ อนุญำตให้
ประกอบกิ จกำรดังต่อไปนี้
(1) คลังน้ามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชือ้ เพลิง
(2) กิจการโรงงานลาดับที่ 88: โรงงานผลิต ส่ง หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า (โรงไฟฟ้ าและสถานีส่งไฟฟ้ า)
(3) กิจการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของการผลิต ขนส่ง และระบบจาหน่ายพลังงานของกิจการตาม (1) และ (2)
(เช่น ท่อส่งน้ามัน สายส่งไฟฟ้ า)
ทัง้ นี้กจิ กำรตำม (1) (2) และ (3) เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
 แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ ำของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015)
 แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ.2558-2579
 แผนบริหำรจัดกำรน้ ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2558-2579
 แผนบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติ พ.ศ.2558-2579
 และรวมถึงกำรแก้ไขเพิม่ เติมปรับปรุงแผนซึง่ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีในภำยหลัง ด้วย
(4) กิจการโรงงานลาดับที่ 89: โรงผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ (เช่น โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ)
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(5) กิจการโรงงานลาดับที่ 101: โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (เช่น โรงบาบัดน้ าเสีย เตาเผาขยะ)
(6) กิจการโรงงานลาดับที่ 105: โรงงานคัดแยกและฝั งกลบสิง่ ปฏิกูล วัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว (เช่น หลุมฝั งกลบขยะ)
(7) กิจการโรงงานลาดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็ นวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธกี ารผลิตทางอุตสาหกรรม
(โรงงานรีไซเคิล)
(8) กิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการกาจัดมูลฝอย
ข้อ 2. คาสังนี
่ ้ให้มผี ลใช้บงั คับทันทีตงั ้ แต่วนั ที่ 20 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
--------------------------------------------------------ผลกระทบของคำสัง:่ เป็ นการลดข้อจากัดทางกฎหมายเรื่องพื้นที่ตงั ้ โรงงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องการผลิต
พลังงานและการจัดการขยะของเสียสิง่ ปฏิกูล ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑ์ขอ้ ห้ามตามกฎกระทรวงฯผังเมืองรวมที่
บังคับใช้อยู่ในพืน้ ทีอ่ าเภอหรือจังหวัดนัน้ ๆ (หรืออยู่ในร่างผังเมืองรวมทีก่ าลังจะประกาศบังคับใช้) ทาให้หน่วยงาน
รัฐไม่สามารถอนุ มตั อิ นุญาตให้ประกอบกิจการตาม (1)-(8) ในพื้นที่ท่ตี อ้ งการได้ เช่น พื้นที่เขตอนุรกั ษ์ชนบทและ
เกษตรกรรมทีม่ ขี อ้ กาหนดห้ามสร้างโรงไฟฟ้ า เป็ นต้น
คาสังฉบั
่ บนี้ทาให้หน่ วยงานรัฐสามารถอนุ มตั อิ นุ ญาตการประกอบกิจการตาม (1)-(8) ได้โดยไม่ต้องพิจารณาข้อ
ห้ามตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งเป็ นมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมเชิงพืน้ ที่ทส่ี าคัญอีกต่อไป (แต่ยงั คงต้องพิจารณา
เรื่องความเหมาะสมของพืน้ ทีต่ งั ้ โครงการและเงื่อนไขการอนุมตั อิ นุญาตตามกฎหมายอื่นๆด้วย)
ข้อสังเกตบำงประกำร:
(1) ตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ.2518 ในการจัดทาผังเมืองรวมจะต้องมีการประกาศเผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบถึงการวางและจัดทาผังเมืองรวม และหน่ วยงานจะต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน และเมื่อรับฟั งแล้วต้องนาเอาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในการวาง
หรือทบทวนผังเมืองรวมให้สอดคล้องเหมาะสมด้วย ทัง้ นี้เป็ นไปตาม กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทาผังเมือง
รวม พ.ศ. 2552
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การออกคาสัง่ ยกเว้นการบัง คับ ใช้ผงั เมืองรวมที่ จดั ทาขึ้น โดยผ่า นการรับ ฟั ง ความคิดเห็น ของ
ประชาชนในพืน้ ทีม่ าแล้ว จึงเป็ นการทาลายคุณค่าและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและขัดต่อเจตนารมณ์
ของกฎหมายผังเมืองที่กาหนดให้รฐั ต้องรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและนาไปประกอบการพิจารณา
กาหนดประเภทและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ให้สอดคล้องกับเจตจานงของประชาชนในพืน้ ที่ รวมถึง
การคุม้ ครองรักษาสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสังคมด้วย
(2) คาว่า "กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกาจัดมูลฝอย" อาจตีความรวมถึง โรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนจากเชือ้ เพลิงขยะมูลฝอย ได้ดว้ ย
(3) ประเภทโรงงานลาดับต่างๆ เป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 (เปิ ดดูได้ท่ี http://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php)
(4)

คาสังฉบั
่ บนี้มผี ลใช้บงั คับทันทีตงั ้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2559 และใช้บงั คับกับทุกพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่

 อ่ำนควำมเห็นของคุณสุรชัย ตรงงำม เลขำธิกำรมูลนิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW) ต่อกรณีกำรออกคำสัง่
หัวหน้ำ คสช. ที ่ 3/2559 และที ่ 4/2559 ได้ที ่ http://prachatai.org/journal/2016/01/63637
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