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สรุปค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี  3/2559 เรื่อง กำรยกเว้นกำรใช้บังคับกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรผงัเมืองและกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุอำคำรในพืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ 

จดัท ำโดย มลูนิธนิิตธิรรมสิง่แวดลอ้ม (EnLAW) 

เจตนำรมณ์ของค ำสัง่: รฐับาลมีนโยบายส่งเสรมิการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ แต่เนื่องจากขอ้ก าหนด 

การใชป้ระโยชน์ที่ดนิตามกฎหมายผงัเมอืงและข้อก าหนดตามกฎหมายควบคุมอาคารยงัไม่สอดคล้องและเป็น

อุปสรรคต่อการจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดงันัน้เพื่อให้สามารถด าเนินการจดัตัง้และบรหิารจดัการเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเรว็ จงึอาศยัอ านาจมาตรา 44 แห่งรฐัธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว)  

พ.ศ.2557 ออกค าสัง่ฉบบันี้ อนัจะเป็นประโยชน์ในการปฏริูปเศรษฐกจิของประเทศ   
 

เน้ือหำของค ำสัง่โดยสรปุ:  
(หมำยเหตุ: ตวัย่อ ก1 ก2 ก3 ข1 ข2 ค1 และ ค2 เป็นตวัย่อทีผู่จ้ดัท ำเอกสำรก ำหนดขึ้นเองเพือ่ควำมสะดวกในกำรอธบิำย 

ท ำควำมเขำ้ใจเน้ือหำของค ำสัง่) 

ข้อ 1.  ให้ยกเว้นกำรบงัคบัใช้  

ก1. กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม  

ก2. กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีก่ าหนดบรเิวณหา้มกอ่สรา้งอาคารฯ  

      (ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 8(10), 9, 10) 

ก3. ประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิ  

      (ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.การผงัเมอืง 2518 มาตรา 15(3)) 

(ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ ณ วนัที ่ 20 มกรำคม 2559) 

(เง่ือนไข): เมื่อได้มีกำรออก … 

ข1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้งอาคารฯ  

      (โดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 13) 

ข2. ประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิ  

      (โดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ.การผงัเมอืง 2518 มาตรา 15(3))  

… (ฉบบัใหม่) ขึน้ใช้บงัคบัในพืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืน้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
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ตาก, มุกดาหาร, สระแก้ว, สงขลา, ตราด, หนองคาย, นราธิวาส, เชียงราย, นครพนม, กาญจนบุ รี 

(ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ที ่1/2558 และที ่2/2558) 

 

ข้อ 2.  ก ำหนดให้ประกำศกระทรวงมหำดไทยและประกำศกรมโยธำธิกำรและผงัเมืองท่ีประกำศขึน้ใหม่

ตำมข้อ 1 (ข1 และ ข2) มีผลบงัคบัใช้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะมีกำรออก … 

ค1.  กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมฯ (ตามกฎหมายผงัเมอืง) 

ค2.  กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีก่ าหนดบรเิวณหา้มกอ่สรา้งอาคารฯ  

      (ตามกฎหมายควบคมุอาคาร)  

… (ฉบบัใหม่) ขึน้ใช้บงัคบัในพืน้ท่ีเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษทัง้ 10 พืน้ท่ีตำมข้อ 1 

 

ข้อ 3. ให้กระทรวงมหำดไทยเร่งด ำเนินกำรออก … 

 กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมฯ (ตามกฎหมายผงัเมอืง) (ค1 ตามขอ้ 2) 

 กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีก่ าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้งอาคารฯ  

(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) (ค2 ตามขอ้ 2) 

… ให้สอดคล้องกบัแนวทำงกำรจดัตัง้เขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษโดยเรว็  

 

ข้อ 4. ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

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

 

ผลกระทบของค ำสัง่: เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การลงทุน โดยการลดขอ้จ ากดัทางกฎหมายเรื่องพืน้ทีต่ ัง้

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเดมิอาจมหีลกัเกณฑข์อ้หา้มตามกฎหมายผงัเมอืงหรอืกฎหมายควบคุมอาคารที่บงัคบัใช้

อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษและท าให้ไม่สามารถตัง้โรงงานบางประเภทได ้

ค าสัง่ฉบบันี้จะน าไปสู่การออกกฎกระทรวงผงัเมอืงรวมและขอ้ก าหนดการควบคุมอาคารฉบบัใหม่ทีเ่อือ้ต่อนโยบาย

การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและบรรยากาศการลงทุน 
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ข้อสงัเกตบำงประกำร: 

1. แม้ค าสัง่ฉบบันี้จะไม่ได้มีผลเป็นการยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมอืงรวมและกฎหมายควบคุมอาคาร 

 (ก1 ก2 และ ก3) โดยอตัโนมตัใินทนัท ีแต่จากเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นค าสัง่ สามารถคาดหมายไดว้า่จะมกีาร

ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (ข1 และ ข2) มาบงัคบัใชใ้นเรว็ๆนี้ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึตอ้งตดิตามตรวจสอบการออกประกาศทัง้ 2 ฉบบัดว้ย  

2. การก าหนดใหอ้อกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (ข1 และ ข2) บงัคบัใช้

ไปพลางก่อนในระหว่างด าเนินการออกผงัเมอืงรวมหรอืกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารฉบบัใหม่ 

อาจเนื่องจากการใช้อ านาจออกประกาศสามารถท าได้โดยเบ็ดเสร็จรวดเร็วกว่าการตรากฎกระทรวง 

โดยเฉพาะในเรื่องการจดักระบวนการมีส่วนร่วมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนด

บงัคบัไว ้

3. การที่ค าสัง่ฉบบันี้ก าหนดบงัคบัให้กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งด าเนินการออกผงัเมอืงรวมและกฎกระทรวง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ค1 และ ค2) ให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โดยเรว็ เป็นการท าลายคุณค่าและหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ผงัเมอืงที่ก าหนดให้รฐัตอ้งรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและน าไปประกอบการพจิารณาก าหนดประเภท

และจดัระเบยีบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบัเจตจ านงของประชาชนในพืน้ที ่รวมถงึการคุม้ครองรกัษา

สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสวสัดภิาพของสงัคมดว้ย 

4. พืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 พืน้ทีต่ามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

ที ่1/2558 และที ่2/2558 ประกอบดว้ย  (อ้ำงองิ: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=527) 

(1) 14 ต าบลในอ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 

(2) 11 ต าบลในอ าเภอเมอืงมุกดาหาร อ าเภอหวา้นใหญ่ และอ าเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

(3)  4 ต าบลในอ าเภออรญัประเทศ และอ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

(4)  3 ต าบลในอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด 

(5)  4 ต าบลในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

(6) 13 ต าบลในอ าเภอเมอืงหนองคาย และอ าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย 

(7)  5 ต าบลในอ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอตากใบ อ าเภอยี่งอ  อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหง -โกลก  

 จงัหวดันราธวิาส 

(8) 21 ต าบลในอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชยีงแสน และอ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

(9) 13 ต าบลในอ าเภอเมอืงนครพนม และอ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 

(10)  2 ต าบลในอ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ี

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=527

