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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้าล้าน้า
ในเขตจังหวัดสระบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครังที่ 1/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ๒๕60 เวลา 14.00 น
ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชัน 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
***********************
ผู้เข้าประชุม
1. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสระบุรี
ประธาน
2. นายสัจจา พุกสุขสกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
3. นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระบุรี
4. นายสรณต ณ ศรีโต
แทน ปลัดจังหวัดสระบุรี
5. นายสุธี หนูพ่วง
แทน เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดสระบุรี
6. นายพยุงศักดิ์ เดชดี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
7. นางสาวพรทิพย์ ศรีงาม
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
8. นายสมศักดิ์ ภู่ทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
9. นายวินัย มหามิตร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี
10. นายอภิรม เดชสงคราม
แทน นายอาเภอแก่งคอย
11. นายรังสรรค์ ไวปรีชี
แทน นายอาเภอเสาไห้
12. นางสาวสิรริ ัฐ วงสิทธิ์
แทน นายกเทศบาลตาบลเมืองเก่า
13. นายสนิท ทองวิจติ ร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า
14. นายสมคิด ตันทางกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
15. นางสุพจนา ซุน่ กลาง
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
สานักงานจังหวัดสระบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวุฒิชัย พลหนองหลวง
แทน ประมงจังหวัดสระบุรี
2. นายณัฐพล ปิ่นพิลา
ผู้อานวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า
3. นายพงศ์ศักดิ์ ชาลี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย
4. นายวิทยา มงคลจันทร์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท นาตาลสระบุรี จากัด
5. นายจักรพรรดิ ดีแสน
วิศวกรเครื่องกล บริษัท นาตาลสระบุรี จากัด

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา 14.05 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน
ด้วยมีส่วนราชการ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบอาชีพเลียงปลาในกระชัง ได้ยื่นความประสงค์
ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง ล่ ว งล าล าน าในเขตพื นที่ จั ง หวั ด สระบุ รี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ รวมทังให้ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านนาไทย พระพุทธศักราช 2456
ดังนัน จังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครังที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
หรื อ สิ่ ง ล่ ว งล าล าน า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ฯ รวมทั งสิ น 9 หน้ า
ซึ่งฝ่ายเลขานุ การได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ทราบ รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าป่าสัก บริเวณวัด ท่าสีโพธิ์เหนือ
หมู่ที่ 3 ต้าบลท่าตูม อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระบุรี
ฝ่ายเลขาฯ
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบผลกระทบทัง 3 ด้าน
ในการก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง ล่ วงล าล าน าในเขตพื นที่ จั ง หวัด สระบุ รี โดยส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องมีความเห็น ดังนี
สานักงานจังหวัด
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาป่าสัก บริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ บริเวณหมู่ที่ 3
สระบุรี
ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพือ่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่อันเกิดจากการพังทลายของแนวตลิ่ง จึงไม่ขัดต่อ
แผนพัฒนาจังหวัด
สานักงานโยธาธิการ
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาป่าสัก บริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 ตาบล
และผังเมืองจังหวัด บ้านป่า อาเภอแก่งคอย อยู่ในพืนที่บังคับใช้กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่
สระบุรี
2) พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558) ในที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์
(สีเขียวมีกรอบเส้นทแยงสีฟ้า) บริเวณหมายเลข 7.2 ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถือว่า
เป็นการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคไม่เป็นอุปสรรคต่อด้านการผังเมืองและไม่ขัดต่อข้อห้าม
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ
/สานักงาน...
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สานักงาน
การก่อสร้างเขื่อนบริเวณนีมีความยาวประมาณ 700 เมตร โดยการก่อสร้างเขื่อน
ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณดังกล่าวจะก่อสร้างตามโค้งนาซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นชุมชน ด้านล้างเป็นฐานหิน
และสิ่งแวดล้อม
ขนาดใหญ่ ซึ่งในการออกแบบก่อสร้างซึ่งดาเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง อาจใช้
จังหวัดสระบุรี
แผนทีท่ างอากาศในการออกแบบ โดยบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง โดยบริเวณที่เหมาะสมจะเป็นบริเวณด้านก่อนถึงโค้งนาทางด้านโรงเรียนวันท่าสีโพธิ์
เหนือ ซึ่งมีกาสไลด์ของดินบริเวณตลิ่ง ประกอบกับการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวถ้าดูจากแบบ
ก่อสร้างมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดความยาวของเขื่อน 700
เมตร เพราะฉะนั น ในการขออนุญาตต้องแบ่งการขออนุญาตออกเป็นแต่ละช่วงในการ
ก่อสร้างเขื่อนตามลักษณะการอนุญาตของกรมเจ้าท่าหรือไม่
สานักงานโยธาธิการ
ประเด็นที่ 1 ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ดินบริเวณด้านหลังเขื่อนอาจไม่ใช่
และผังเมืองจังหวัด เจ้าของที่ดินรายเดียว ยกเว้นพืนที่วัดซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของรายเดียว โดยเฉพาะพืนที่ของ
สระบุรี
เอกชนที่ผ่านมาจะมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายแปลง
ประเด็นที่ 2 สาหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาดาเนินการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ได้เสนอเรื่อง
ผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมื องจังหวัดสระบุรี โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั ง หวั ด สระบุรี ไ ด้เ สนอโครงการดัง กล่ าวบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สระบุรี ใ นส่ ว นของ
การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทังจัดส่งรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเด็นที่ 3 การออกแบบก่อสร้างได้มีการสารวจโดยการลงพืนที่สารวจลักษณะลานา
เจาะตรวจทดสอบลักษณะชันดิน (Boring test) เพื่อกาหนดลักษณะฐานรากของเขื่อนป้องกันตลิง่
จึงเรียนที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
สานักงานโยธาธิการ
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวมีความยาวตลอดแนวเขื่อน 700
และผังเมืองจังหวัด เมตร ซึ่งจะมีบางช่วงที่มีการวางท่อสูบนาด้วยพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สระบุรี (ช่างควบคุม ซึ่งมีระยะความกว้างประมาณ 2 เมตร และมีบางช่วงเป็นหิน ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องเว้น
งาน)
ช่วงในการก่อสร้าง โดยในการเว้นช่วงแต่ละจุดมีการเว้นช่วงระยะความกว้างเพียงเล็กน้อย
เท่านัน จึงถือว่าการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างเชื่อมต่อกันไป
ประธาน
เพราะฉะนัน ในการก่อสร้างเขื่อนจึงไม่ใช่การเว้นช่วงในระยะที่กว้างมากเนื่องจาก
บริเวณที่เว้นเป็นแนวการวางท่อ และแนวหินซึง่ ไม่มีความจาเป็นในการก่อสร้างและไม่ส่งผล
กระทบต่อความแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
องค์การบริหาร
บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ราชการในพืนที่ได้แก่โรงเรียน สถานีอนามัย และชุมชน
ส่วนตาบลท่าตูม
บางส่วน โดยบริเวณใกล้เคียงเป็นแนวถนนเกือบตลอดทังแนว โดยแนวท่อสูบนาที่อยู่บริเวณ
ริมตลิ่งมีความกว้างประมาณ 2 เมตร ซึ่งเมื่อดาเนินการก่อสร้างจะเชื่อมต่อกับแนวสันเขื่อน
และมีห้องนาซึ่งก่อสร้างเลยบริเวณแนวเขตถนนออกไป จานวน 1 จุด
ทังนี โครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ า ตู ม ไม่ มี ง บประมาณและศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การได้ จึ ง ได้ เ สนอขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณมาที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
/ประธาน...
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ประธาน
สานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี
องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าตูม
สานักงานจังหวัด
สระบุรี
สานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี

ประธาน

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม

ในส่ ว นของห้ อ งน าในบริ เ วณดั ง กล่ า ว ขอให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่าตูม
ประสานกับเจ้าของให้ดาเนินการรือถอนออกเนื่องจากไม่เหมาะสมเพราะก่อสร้างอยู่บริเวณ
เขตลานา
ห้องนาดังกล่าวจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรา 119 ซึ่งห้ามทิงสิ่งปฏิกูลลงใน
แม่นาลาคลอง โดยมีโทษปรับ เพราะฉะนัน ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูมดาเนินการ
รือถอนและเก็บกู้ซากออกจากพืนที่ทังหมด
กรณีการรือถอนห้องนา องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูมจะประสานเจ้าของให้เร่งรัด
การรือถอนนออกทังหมด
จากการลงตรวจสอบพืนที่ดาเนินการก่อสร้าง บริเวณแนวก่อสร้างเขื่อนจะมีบ้าน
ของประชาชนซึ่งก่อสร้างอยู่บริเวณแนวถนนเช่นเดียวกับห้องนาแต่อยู่ด้านหลังหลักเขตของ
กรมเจ้าท่า กรณีนีจะต้องดาเนินการอย่างไร
หลักเขตของกรมเจ้าท่า ในขณะที่ดาเนินการปักเป็นไปตามนโยบายของกรมฯ
ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายรองรับแล้วซึ่งต้องปักคู่กับหลักกรรมสิทธิ์ที่ดินลงไปทางด้านแม่นา ซึ่ง
เดิมเป็นการปักหลักเขตเพื่อแสดงให้ประชาชนรับทราบว่าไม่ให้ก่อสร้างหรือดาเนินการใดๆ
เกิ น จากแนวหลั ก เขตดั งกล่ า วโดยขณะที่ ดาเนิน การปัก หลั ก เขตไม่ ส ามารถดาเนิ น การ
ตรวจสอบหลักกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงได้ เพราะฉะนัน เพื่อให้การดาเนินการถูกต้องให้ดู
หลักแนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของเจ้าของโฉนดเป็นหลัก สาหรับกรณีที่เป็นที่สาธารณะและมี
การก่อสร้างถนน ให้ปักหลักเขตบริเวณแนวเขตถนนลงไปทางด้านลานา
เมื่ อ ได้ รั บงบประมาณเพื่ อด าเนินการก่ อสร้า งเขื่อ นป้อ งกั นตลิ่ งแล้ ว เป็น ไปได้
หรือไม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการก่อสร้างถนนตลอดแนวเขตโดยไม่รุกลา
พืนที่ลานา เพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกรุกเขตลานาของประชาชน ประเด็นนี ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยตรวจสอบในรายละเอียดในลาดับต่อไป
ขอให้บันทึกเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโค้งนา
ด้านต่อจากสถานีอนามัย ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานหินซึ่งในกระบวนการก่อสร้างไม่แน่ใจว่าจะมี
การตอกเสาเข็มหรือไม่ซึ่งหากดาเนินการจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้นาบริเวณนัน
ประกอบกับภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งลานามีความสวยงาม มีลักษณะเป็นหน้าผา
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่นาป่าสัก บริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลท่าตูม อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
3.2 ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าป่าสักบริเวณวัดชุ้ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)
หมู่ ที่ 4 ต้ า บลเมื อ งเก่ า อ้ า เภอเสาไห้ จั ง หวั ด สระบุ รี ของส้ า นั ก งานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี
- ช่วงที่ 1 ความยาววัดตามสันเขื่อน 450 เมตร (เหนือเขื่อนเดิม)
- ช่วงที่ 2 ความยาววัดตามสันเขื่อน 292 เมตร (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม ซึ่งมี
ความยาว 538 เมตร)
/สานักงานจังหวัด...
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สานักงานจังหวัด
สระบุรี

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

ประธาน
สานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาป่าสักบริเวณวัดซุ้ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 4
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่อันเกิดจากการพังทลายของแนวตลิ่ง จึงไม่ขัดต่อ
แผนพัฒนาจังหวัด
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาป่าสัก บริเวณวัดชุ้ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 4
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเสาไห้ อยู่ในพืนที่บังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558) ในที่ดินประเภทชุมชน (สี
ชมพู ) หมายเลข 1.12 ซึ่ ง การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การก่ อ สร้ า งด้ า น
สาธารณูปโภคไม่เป็นอุปสรรคต่อด้านการผังเมืองและไม่ขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะของการก่อสร้างต่อเชื่อม
กับเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ด้านเหนือจากเขื่อนเดิม และต่อเชื่อมกับท้าย
เขื่อนเดิมซึ่งเป็นโค้งนา ซึ่งมีความเหมาะสมและมีความจาเป็นกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมนาบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเป็นเขตชุมชนและ
โบราณสถาน ทังนี ในการขออนุญาตควรแบ่งออกเป็น 2 คาขอ เนื่องจากมีเขื่อนป้องกันตลิง่
ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างเดิมกันอยู่บริเวณตรงกลางจึงทาให้มีการแบ่งการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ ออกเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน
การออกแบบก่อ สร้ างเขื่ อนป้อ งกั นตลิ่ งของสานัก งานโยธาธิ การและผั งเมือง
จังหวัดสระบุรี จะออกแบบยาวตลอดแนวเขตที่มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นช่วงๆ
เพราะฉะนัน จะต้องดาเนินการก่อสร้างในบริเวณที่มีความเสียงสูงเป็นลาดับแรก ซึ่งอาจทา
ให้มีการแบ่งช่วงการก่อสร้างตามที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระบุรีได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นนี คือได้มีการก่อสร้างบริเวณตรงกลางก่อน และจึงมีการ
ก่อสร้างในส่วนหัว และท้ายเขื่อนภายหลัง
กรณีนีจาเป็นต้องขอแยกออกเป็น 2 ช่วงหรือไม่ หรือสามารถขออนุญาตในคราว
เดียวกันได้ทงหมดเนื
ั
่องจากเป็นการก่อสร้างภายใต้โครงการเดียวกัน
การก่อสร้างเขื่อนบริเวณนีเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อน
บริเวณตรงกลางของแนวสันเขื่อนเรียบร้อยแล้ว และในครังนีจะดาเนินการก่อสร้างเขื่อน
บริเวณด้านหัวเขื่อน และท้ายเขื่อน จึงถือเป็นการแบ่งจุดในการก่อสร้าง เพราะฉะนัน ใน
ส่วนนีขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีเพิ่มแบบคาขอ (ท.28) อีกจานวน
1 คาขอ โดยจะได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง โดยระบุรายละเอียดแต่ละ
จุดให้ชัดเจนว่าอยู่บริเวณใด
/เทศบาล...
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เทศบาลตาบล
เมืองเก่า
มติที่ประชุม

พืนที่บริเวณที่จะดาเนินการก่อสร้างเขื่อนในปัจจุบันได้เกิดการพังทลายของแนว
ตลิ่งเข้าไปใกล้กับบริเวณบ้านเรือนของประชาชน โดยประชาชนในพืนที่กลัว บ้านจะพัง
ซึ่งขณะนีได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณวัดซึ่งมีเจดีย์เก่า
ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสาคัญซึ่งเป็นการก่อสร้างบริเวณตรงกลางของแนวเขื่อนทังหมด
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีมติเห็นชอบให้ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่
นาป่าสักบริเวณวัดชุ้ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
- ช่วงที่ 1 ความยาววัดตามสันเขื่อน 450 เมตร (เหนือเขื่อนเดิม)
- ช่วงที่ 2 ความยาววัดตามสันเขื่อน 292 เมตร (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมซึง่ มี
ความยาว 538 เมตร)

3.3 ขออนุญาตปลูกสร้างกระชังเลียงปลาบริเวณริมแม่น้าป่าสัก หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านป่า
อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของผู้ประกอบอาชีพเลียงปลาในกระชัง จ้านวน 9 ราย
(1. นายศักดิ์ชัย ชาลี , 2. นายวุฒิชัย โกจันทึก , 3. นางอนงค์ โกจันทึก , 4. นางทองเนือ
ขุนวิแจ้ง , 5. นางจาเนียร โกจันทึก , 6. นายวิโรจน์ ศรีลานันท์ , 7. นายสมาน พรมลี ,
8. นางสาวอินทิรา ชาลี และ 9. นางสาวพัดชา จันทานิจ)
สานักงานจังหวัด
การขออนุญาตเลียงปลาในกระชังริมแม่นาป่าสัก เป็นการดาเนินการซึ่งสอดคล้อง
สระบุรี
ตามกลยุทธ์การดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน ประกอบกับเป็น
การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลียงสัตว์นาบริเวณพืนที่ริมแม่นาป่าสัก จึงไม่ขัด
ต่ อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แต่ ทั งนี ขอให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นป่ า ซึ่ ง เป็ น พื นที่
ขออนุ ญ าต ก ากั บ ดู แลการก่อ สร้า งและการเลียงปลาในกระชัง ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทังในส่วนของการขออนุญาตเพาะเลียงสัตว์
นาการจับสัตว์นา รวมทังการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง
สานักงานโยธาธิการ
กรณี ก ารขออนุ ญ าตเลี ยงปลากระชั ง ของผู้ ป ระกอบอาชี พ เลี ยงปลาในกระชั ง
และผังเมืองจังหวัด ในพืนที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย แล้วพบว่า บริเวณดังกล่าวอยู่ใน
สระบุรี
เขตบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (บังคับใช้เมื่อ
วัน ที่ 2 ธัน วาคม 2558) อยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณ
หมายเลข 4.4 โดยมีข้อกาหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พบว่า เลียงปลากระชังในแม่นาป่าสัก ตาบลบ้านป่า
อาเภอแก่งคอย อาจส่งผลกระทบให้กีดขวางทางไหลของนาได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรการเพื่อการคมนาคมทางนาของผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2558
/สานักงาน...
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สานักงาน
จากการตรวจสอบแพเลียงปลากระชังบริเวณ 57/2 หมู่ที่ 8 จานวน 5 ราย โดยผู้
ทรัพยากรธรรมชาติ เลียงปลามอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ชาลี เป็นผู้นาตรวจ และบริเวณ 69/1 หมู่ที่ 8 จานวน
และสิ่งแวดล้อม
9 ราย โดยมอบหมายให้นายวินัย โกจันทึก เป็นผู้นาตรวจ ซึ่งมีการก่อสร้างและผูกแพเลียง
จังหวัดสระบุรี
ปลาไว้ก่อนแล้ว การผูกแพลั กษณะติดต่อกัน เพื่อใช้เป็นทางเดินในการดูแลให้อาหารปลา
โดยมีการเลียงปลาชนิดอื่นนอกจากปลานิลและปลาทับทิม ปีละ 2 รอบการเลียง โดยให้
ข้อเสนอแนะกับผู้ประกอบการเลียงปลาในกระชังดังนี
1. ผู้ประกอบการสมควรผูกแพเลียงปลาให้ชิดแนวตลิ่งที่ดินที่แสดงขออนุญ าต เพื่อ
ไม่ให้กีดขวางทางนา และการไหลของนา
2. ผู้ประกอบการสมควรผูกเชื่อมโยงแพกระชังปลากับเสาหลัก/ต้นไม้ริมตลิ่งที่ดินที่
แสดงขออนุญาต โดยไม่มีการโยงเชือกผูกแพข้ามไปผูกกับฝั่งตรงข้ามอันจะกีดขวางการใช้
ประโยชน์ในลานาด้านอื่น
3. ผู้ประกอบการสมควรมีการจัดการนาเสียที่เกิดจากการชาแหละปลาบนตลิ่งโดย
รวบรวมนาเสียที่เกิดขึนไปใช้ประโยชน์/บาบัด ไม่ให้ไหลลงแม่นาป่าสักโดยตรง
โดยผู้ประกอบการรับจะดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งไม่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงแต่อย่างใด
ประธาน
จากข้อสังเกตของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และ
ภาพถ่ายของคณะกรรมการฯ ที่ลงตรวจสอบพืนที่จะเห็นได้ว่ากระชังปลาอยู่บริเวณกลาง
แม่นาซึ่งจะส่งผลต่อการกีดขวางทางนา ประกอบกับการโยงเชือกข้ามลานาจะกีดขวางการ
สัญจรไปมาในบริเวณแม่นา รวมถึงนาเสียที่เกิดจากการชาแหละปลาที่จะไหลลงสู่แม่นา
เพราะฉะนั น ขอให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่าดูแลไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อแม่นา
รวมถึงการเก็บค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง
องค์การบริหารส่วน
สาหรับการเก็บค่าธรรมเนียมรายเก่าที่ได้รับอนุญาตไป จานวน 28 ราย ถึงขณะนี
ตาบลบ้านป่า
ยังไม่มีการจ่ายค่า ตอบแทนตามกฎกระทรวง ส่วนรายใหม่ที่ขออนุญาต จานวน 9 ราย
ยังไม่ทราบว่าจะจ่ายหรือไม่
ซึ่ ง ตามกฎหมายใหม่ ที่ ก าลั ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ไ ม่ ใ ห้ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ตอบแทน
ย้อนหลัง สาหรับประเด็นนีขอทราบรายละเอียดจากสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาลพบุรี
เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการในลาดับต่อไป
สานักงานเจ้าท่า
ค่าตอบแทนที่ได้มีการขออนุญาตในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 พรุ่งนีสานักงาน
ภูมิภาค สาขาลพบุรี เจ้าท่าภูมิภาค สาขาลพบุรี จะได้เข้าร่วมประชุมกับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่จะมี
ผลบังคับใช้และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงคาสั่งศาล 3/2560 ที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติได้ประกาศออกมา ซึ่งปัญหานีผู้ที่ยื่นคาขอตังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 –
ปั จ จุ บั น และยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง จะต้ อ งใช้ บ ทบั ง คั บ ของกฎหมายใหม่ แ ต่ ใ ช้
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 63 ส าหรั บ การอ้ า งอิ ง ในการปฏิ บั ติ ไ ปพรางก่ อ น จนกว่ า จะ
ร่างกฎกระทรวงออกมารองรับกับกฎหมาย พ.ร.บ. ฉบับที่ 17 โดยในส่วนของกระชังปลา
กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ผู้ที่ขออนุญาตไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ ทังสิน เฉพาะในส่วนของ
กระชังเพาะเลียงสัตว์นา ณ ปัจจุบันการเสียค่าตอบแทนตารางเมตรละ 50 บาท ไม่ต้องเสียแล้ว
/แต่กรณี...
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แต่กรณีที่มีการก่อสร้างก่อนตังแต่ปี พ.ศ. 2537 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการเก็บ
ค่าตอบแทนในส่วนของกระชังปลาจะได้นาไปหารือในที่ประชุมกรมเจ้าท่า ว่าจะมีแนวทาง
ในการดาเนินการอย่างไร และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะมีผลย้อนหลังไปถึงกลุม่
ผู้เลียงสัตว์นากลุ่มที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64
หรือไม่
สานักงานประมง
ส าหรั บ ส านั ก งานประมง ยั ง ไม่ มี ร ะเบี ย บหรื อ กฎหมายในส่ ว นของการเก็ บ
จังหวัดสระบุรี
ค่าตอบแทนออกมาชัดเจน มีเพียงพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2518 โดยมีการกาหนด
ค่ า ธรรมเนี ย มของผู้ เ ลี ยงปลาในกระชั ง ตารางเมตรละ 5 บาท ต่ อ ปี โดยในส่ ว นนี มี
กฎกระทรวงกาหนดออกมาแล้วว่าให้ใครเป็นผู้ขออนุญาต โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรืออาเภอ ต้องเป็นผู้อนุญาต ซึ่งประเด็นนีต้องรอระเบียบที่จะออกมาก่อน โดยขณะนี
ผู้ประกอบการเลียงปลาในกระชังแม่นาป่าสักประมาณ 154 ราย ในพืนที่จังหวัดสระบุรี
และผู้ขออนุญาตในวันที่เป็นผู้เลียงรายเดิมแต่เพิ่มจานวนกระชังปลา โดยปัจจุบันระเบียบ
ของกรมประมงยังไม่ได้มีการกาหนดออกมาว่าต้องดาเนินการอย่างไร ซึ่งผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุ ญาตไปแล้วได้มีการอนุญาตให้เลียงต่อไปจนกว่าจะมีการกาหนดระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามพระราชกาหนดที่กาหนดออกมา
ประธาน
ขอให้สานักงานประมงจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. ประกอบกับ
กฎหมายใหม่ของประมงค่อนข้างจะเข้มงวด ดังนัน ขอให้สานักงานประมงจังหวัดสระบุรี
ประสานผู้เลียงปลาในกระชังดาเนินการจัดระเบียบกระชังปลาให้เรียบร้อย
สานักงานเจ้าท่า
ประเด็นที่ 1 ขอให้ชักลากกระชังปลาเข้ามาให้ชิดแนวตลิ่งให้มากที่สุด
ภูมิภาค สาขาลพบุรี
ประเด็นที่ 2 การโยงเชือกข้ามฝั่ง ตามมาตร 176 ห้ามมีให้ตัวผูกยึดหรือเชือกข้าม
ฝั่งเนื่องจากจะทาให้เกิดอันตราย โดยกรณีนีเคยมีปัญหาเกิดที่ บริเวณอาเภอเสาไห้ มีการขึง
เชือกข้ามฝั่งและมีผู้นาเจสสกีมาขับขี่ในบริเวณแม่นาไม่ไปโดนเชือกดังกล่าวและมีการแจ้ง
ความ โดยสานั กงานเจ้าท่าได้ดาเนินการเปรียบเทียบปรับ เพราะฉะนัน ขอให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านป่า ตรวจสอบไม่ให้มีการขึงเชือกข้ามลานา และไม่ ให้ดึงผูกติดกับ
ต้นไม้ใหญ่ เพราะหากเกิดกระแสนาแรงจะมีส่วนดึงให้ต้นไม้ใหญ่ล้มและทาให้ตลิ่งพัง
สานักงานโยธาธิการ
มีประเด็นข้อห่วงใยคือตามรูปแบบการก่อสร้างกระชังปลาเดิมมีการปักเสาหลัก
และผังเมืองจังหวัด คอนกรีต เพราะฉะนัน กรณีมีการย้ายกระชังปลาขอให้มีการถอนหลักเดิมออกด้วย
สระบุรี
สานักงานเจ้าท่า
กรณีที่มีการปักหลักลงไปในแม่นา หลักถือเป็นสิ่งล่วงลาลานา เพราะฉะนันการ
ภูมิภาค สาขาลพบุรี ก่อสร้างกระชังอย่าปักหลักโยงยึด ไม่ว่าจะเป็นโป๊ะ แพ หากมีการปักหลักโยงยึดถือว่าเป็น
สิ่งล่วงลาลานาซึ่งจะต้องนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องมีวิศวกรรับรอง
สานักงานจังหวัด
ขอหารือที่ประชุมฯ จากประเด็นข้อสังเกตทังหมดที่ส่วนราชการต่างๆ ได้นาเสนอ
สระบุรี
เป็นประเด็นข้อสังเกตเดิมทังหมดที่เคยให้ผู้ประกอบการกระชังปลาดาเนินการปรับแก้ไข แต่
จากการตรวจพืนที่เพื่อขออนุญาตเพิ่มเติมพบว่าการดาเนินการทุกอย่างของผู้ประกอบการ
ยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่มีการแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ กรณีนีจะมีแนวทางหรือวิธีการ
อย่างไรเพื่อจะแก้ไขในส่วนนี
/ประธาน...
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ประธาน

มติที่ประชุมฯ

จากประเด็นข้อสังเกตทังหมด
1. ขอให้สานักงานประมงจังหวัดสระบุรรี ่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
พืนที่ ลงไปเน้นยาและชีแจงทาความเข้าใจกับผู้เลียงปลาในกระชังในการปรับแก้รายละเอียด
การดาเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
2. กรณีผู้เลียงปลาในกระชัง ไปยื่นขอรับใบอนุญาตกับสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาลพบุรี ขอให้ตรวจสอบหากยังไม่ดาเนินการปรับแก้ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
ขอให้ไม่ออกใบอนุญาตให้ผปู้ ระกอบการ
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุญาตให้ปลูกสร้างกระชังปลา โดยให้ผู้
เลียงปลาในกระชังดาเนินการแก้ไขรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

3.4 ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าน้า (ประเภทโรงสูบน้า) บริเวณริมแม่น้าป่าสัก
ต้าบลค้าพราน อ้าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ของบริษัท น้าตาลสระบุรี จ้ากัด
สานักงานจังหวัด
การก่ อสร้ างดั งกล่ าวเป็ นการด าเนิ นการซึ่ งสนั บสนุ นและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
สระบุรี
ดาเนินงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพืนที่ ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสระบุรี จึงไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด
ทังนี มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าวฯ ขอให้บริษัทผู้ยื่น
ขออนุญาตคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึนกับประชาชน และชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่นาป่าสัก
และชุมชนซึ่งอยู่บริเวณท้ายนา ซึ่งเป็นผลจากการสูบนาจากแม่นาป่าสัก เนื่องจากคาดการณ์ว่า
ในอนาคตปริมาณนาในแม่นาป่าสักจะลดลง ประกอบกับปริมาณนาในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จะ
ปล่อยลงมาในแม่นาป่าสักจะมีปริมาณน้อย จึงขอให้บริษัทปฏิบัติตามข้อสั่งการเกี่ยวกับปริมาณ
การสูบนาของหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
ประชาชน และชุมชนในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี
สานักงานโยธาธิการ
กรณีบริษัท นาตาลสระบุรี จากัด ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงสูบนาบริเวณตาบลคา
และผังเมืองจังหวัด พราน อาเภอวังม่วง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2)
สระบุรี
พ.ศ.2558 (บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558) อยู่ในบริเวณที่ดินประเภทชนบทและปศุ
สัตว์ (สีเขียวมีกรอบทแยงสีม่วงอ่อน) บริเวณหมายเลข 7.2 โดยมีข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการปศุสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ เกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การ
อยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่นา ลาคลอง หรือแหล่งนา
สาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่นาลาคลอง ไม่น้อยกว่า 6
เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อคมนาคมทางนาหรือการสาธารณูปโภค สาหรับกรณีการ
ก่อสร้างอาคารสูบนาและแนวท่อสูบนา จากการตรวจสอบเอกสารและแบบก่อสร้างอาคารสูบ
นาพบว่า ไม่อยู่ในบริเวณทีกาหนดให้เป็นที่ว่างตามผังเมืองรวมฯ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ผังเมืองและไม่ขัดต่อข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว
/สานักงาน...
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สานักงาน
จากการตรวจสอบพืนที่และข้อมูลที่ได้จากผู้แทนบริษัทฯ (ผู้นาตรวจ) การก่อสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติ โรงสูบนาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้งานซึ่ง
และสิ่งแวดล้อม
ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขที่เพียงพอ ดังนี
จังหวัดสระบุรี
1. การปรับเปลี่ยนแบบแปลนการก่อสร้างจากการวางท่อผ่านทางสาธารณประโยชน์
(สาเนาโฉนดที่ดินแนบ) เป็นอาคารสูบนาและอาคารวางท่อส่งนาอาจทาให้การใช้ประโยชน์
ทางสาธารณะ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินเสียไป
2. การเพิ่มปริมาณการสูบนาจากประมาณเดือนละ 18,000 ลบ.ม. เพิ่มขึนเป็นเดือน
ละ 200,000 ลบ.ม. โดยไม่มีสถานที่สารองนาดิบสาหรับใช้ในช่วงฤดูแล้วจะมีผลต่อการรักษา
คุณภาพนาในแม่นาป่าสักอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีนาเพื่อเจือจางสิ่งสกปรก
โครงการ
การขออนุญาตของบริษัท นาตาลสระบุรี จากัด ซึ่งขออนุญาตสูบนาเพิ่มจารปริมาณ
ชลประทานจังหวัด การสูบเดิม ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบพืนที่พบว่าบริษัทฯ ไม่มีบ่อสาหรับการสารองนาดิบ
สระบุรี
โดยตามหลักเกณฑ์ของกรมชลประทาน บริษัทฯ จะต้องมีบ่อสารองนาดิบไว้ใช้ในกรณีที่เป็นช่วง
วิกฤตการขาดแคลนนา ประกอบกับการดาเนินการของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ยื่นขออนุญาตซึ่ง
ขออนุญาตวางท่อสูบนาจานวน 1 ท่อ แต่เมื่อตรวจสอบพืนที่พบว่ามีการวางท่อสูบนา 3 ท่อ
โดยปริมาณนาที่ขอสูบเพิ่มเติมมีปริมาณสูงมากประกอบกับบริษัท นาตาลสระบุรี จากัดอยู่
บริเวณต้นน าซึ่งรับนาจากเขื่อนป่าสักลงมาโดยตรง หากสูบนาในปริมาณสูงมากอาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพืนที่ท้ายนา สาหรับกรณีการทาบ่อสารองนาจะต้องมีปริมาณเก็บกักนา
สารองอย่างน้อย 2 เท่าของของปริมาณการสูบนาแต่ละเดือน
บริษัท นาตาล
ประเด็นที่ 1 เรื่องบ่อสารองนาดิบบริษทั นาตาลสระบุรี จากัด ได้ขุดไว้จานวน 3
สระบุรี จากัด
บ่อ มีปริมาณความจุประมาณ 500,000 คิว
สานักงาน
จากการลงพืนทีบ่ ริษัท นาตาลสระบุรี จากัด ได้พาตรวจพืนที่บอ่ ซึ่งแจ้งว่าเป็นบ่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สารองนาดิบ ซึ่งคาดว่าเป็นบ่อทิงนาเสียเดิมและมีการปรับปรุงเพื่อเป็นบ่อสารองนา ซึ่งดู
และสิ่งแวดล้อม
จากสภาพพืนที่คาดว่าจะสารองนาดิบได้ไม่ถึง 1 เดือน
จังหวัดสระบุรี
ประธาน
จากการลงสารวจพืนที่ครังก่อน เป็นบ่อบาบัดนาเสียของบริษัทฯ จานวน 3 บ่อ
เชื่อมกัน
บริษัท นาตาล
เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดาเนินการขุดลอกบ่อบาบัดนาเสีย จานวน 3 บ่อ เพื่อเพิ่ม
สระบุรี จากัด
ปริมาณความจุซึ่งสามารถจุเพื่อใช้สาหรับเป็นบ่อสารองนาดิบโดยสามารถบรรจุนาได้ 5 แสนคิว
โดยบ่อที่ 1 รองรับปริมาณนาได้ประมาณ 70,000 คิว บ่อที่ 2 รองรับปริมาณนาได้
ประมาณ 200,000 คิ ว และบ่ อ ที่ 3 รองรั บ ปริ ม าณน าได้ ป ระมาณ 200,000 คิ ว
และย้ายบ่อบาบัดนาเสียไปอีกด้านหนึ่ง
ประธาน
ประเด็นที่ 2 เกีย่ วกับเรื่องการติดตังโรงสูบนาบนทางสาธารณะ หากโฉนดทีด่ ิน
กาหนดเป็นทางสาธารณะสามารถก่อสร้างอาคารสูบนาได้หรือไม่
สานักงานทีด่ ิน
กรณีระบุเป็นทางสาธารณะไม่สามารถก่อสร้างโรงสูบนาได้
จังหวัดสระบุรี
/บริษัท...
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บริษัท นาตาล
สระบุรี จากัด
ประธาน

โรงสูบนาที่จะดาเนินการก่อสร้างในพืนที่ทตี่ ิดตังท่อสูบนาเดิม

เนื่ อ งจากในการตรวจสอบพื นที่ พ บว่ า สถานที่ ดั ง กล่ า วเป็ น ทางสาธารณะ
เพราะฉะนัน ในส่วนนีขอให้ตรวจสอบเอกสารเอกสารที่ดินถ้าระบุว่าเป็นทางสาธารณะ
ให้ดาเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง
สานักงานทีด่ ิน
เนื่องจากเอกสารไม่มโี ฉนดที่ดนิ แนบมาด้วยจึงไม่แน่ใจว่าบริเวณทีก่ ่อสร้างโรงสูบ
จังหวัดสระบุรี
นาอยู่ในส่วนทางนาของกรมเจ้าท่าหรือไม่ หรือว่ามีที่ดนิ สาธารณะกันอยู่ก่อน ซึง่ จากผังที่
แนบประกอบการขออนุญาตระบุวา่ เป็นที่ราชพัสดุ
สานักงาน
กรณีนีขอให้แนบเอกสารที่แสดงว่าพืนที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ เนื่องจากโฉนดที่
ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้แนบคาขอระบุว่าเป็นทางสาธารณะเพราะฉะนันหากดาเนินการก่อสร้างโรงสูบนาบริเวณ
และสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดิน ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเป็น
จังหวัดสระบุรี
ที่ดินสาธารณะสามารถก่อสร้างโรงสูบนาได้
สานักงานเจ้าท่า
สาหรับประเด็นนีขอให้บริษัท นาตาลสระบุรี จากัด นาเอกสารสิทธิ์บริเวณดังกล่าว
ภูมิภาค สาขาลพบุรี ทังหมด นาเสนอต่อสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
สานักงาน
กรณีเป็นทางสาธารณะอาจปรับรูปแบบในการก่อสร้างเป็นการวางท่อรอดทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะเพื่อไม่ให้การใช้ประโยชน์ของที่ดนิ ผิดไป
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี
สานักงานเจ้าท่า
จากที่เคยตรวจสอบคาขอ/เอกสาร และจากการลงพืนที่ ที่ดินที่จะดาเนินการ
ภูมิภาค สาขาลพบุรี ก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่ดินของธนารักษ์ บริษัทนาตาลสระบุรี จากัด ได้เช่าที่ดินหรือจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับธนารักษ์ เพราะในกระบวนการตรวจสอบเอกสารของสานักงานเจ้าท่าฯ
หากก่ อ สร้ า งในที่ ส าธารณะไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ หากก่ อ สร้ า งในพื นที่ แ ม่ น าต้ อ ง
ตรวจสอบว่าการก่อสร้างกีดขวางทางนาหรือมีอุปสรรคต่อการไหลของนาหรือไม่ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบเป็นที่ดินของธนารักษ์
มติที่ประชุม
ขอให้บริษัทนาตาลสระบุรี จากัด นาประเด็นขอสังเกตของคณะกรรมการกลับไป
ตรวจสอบรายละเอียดและประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อนาเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมครังต่อไป
ปิดประชุม เวลา 15.45 น.
สุพจนา ซุ่นกลาง
(นางสุพจนา ซุ่นกลาง)
ผู้จดรายงานการประชุม
วัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ
(นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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