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รตอนทีางพระราชบั
ญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ....
ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรบั การบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไวพจิ ารณา และตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ มีจาํ นวน ๓๕ คน
เพือ่ พิจารณา โดยมีกาํ หนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และทีป่ ระชุมมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้
ป จ จุ บั น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ อ ยู  ร ะหว า งการพิ จ ารณาในวาระที่ ส องของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ทั้งนี้ ไดนําเสนอขอมูล รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึง
หมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม) ในวารสารจุลนิติ ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๕ โดยฉบับนีจ้ ะไดนาํ เสนอสาระสําคัญ
สวนตอมาที่เหลืออยูเปนตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

ข. สาระสําคัญโดยสรุป (ตอจากฉบับที่แลว)
๖.๕ ผังเมืองเฉพาะ (รางหมวด ๔ สวนที่ ๒)
๖.๕.๑ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๓๙)
กํ า หนดให ต ราเป น พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก า แล ว แต ก รณี
ในกรณีที่มีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
*ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

๖.๕.๒ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย (รางมาตรา ๔๐)
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(๓) แผนผังทีท่ าํ ขึน้ เปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภท
กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนสง พรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของ
กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ง) แผนผังแสดงทีโ่ ลง (จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพืน้ ดิน
(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณทีต่ งั้ ของสถานทีห่ รือวัตถุทมี่ ปี ระโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
และประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือ
ตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา (ซ) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ
(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง
(๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แนวทางและขนาดของที่เอกชนเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ (ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหกอสราง (ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ
(ง) อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
(จ) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (ฉ) อัตราสวนพื้นที่วาง
อันปราศจากสิง่ ปกคลุมของแปลงทีด่ นิ ทีใ่ ชเปนทีต่ งั้ อาคารตอพืน้ ทีใ่ ชสอยรวมของอาคาร (ช) ระยะถอยรน
จากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปน (ซ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหกอสราง
อาคาร (ฌ) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูในสภาพอัน
เปนทีน่ า รังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผอู าศัยหรือสัญจรไปมาซึง่ จะถูกสัง่ ใหรอื้ หรือเคลือ่ นยายตาม
คําสัง่ ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ ตามมาตรา ๕๗ (ญ) การใชประโยชนของอาคาร
ที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไว
เมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น (ฎ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะ
อนุญาตใหเปนทีก่ อ สรางอาคารทีใ่ ชเพือ่ ประโยชนตา ง ๆ ตามทีไ่ ดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทัง้ บริเวณ
ของทีด่ นิ ทีก่ าํ หนดใหเปนทีโ่ ลงเพือ่ ประโยชนตามทีร่ ะบุไว (ฏ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่
หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ฐ) การดํารงรักษาที่โลง (ฑ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู (ฒ) การดัดแปลง
รือ้ ถอน หรือเคลือ่ นยายอาคาร และ (ณ) การอืน่ ทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ
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(๖) รายละเอียดที่ดินของเอกชนที่ตองใชเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตามผังเมืองเฉพาะ
(๗) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
(๘) แผนที่ แผนผัง หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน
๖.๕.๓ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะของทองถิ่น (รางมาตรา ๔๑)
เมื่ อ ได มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยหรื อ ข อ บั ญ ญั ติ ท  อ งถิ่ น ให ใ ช บั ง คั บ
ผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะในทองที่ของตนขึ้น หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ในทองที่ใดไมวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น
ใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือไมก็ตาม หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนที่จะตองมีการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น อาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาง
และจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งเฉพาะก็ ไ ด อย า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่ เ ป น การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งเฉพาะ
ที่ไมมีองคประกอบตาม ๖.๕.๒ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ) (๖) และ (๗) หากคณะกรรมการผังเมือง
เห็ น สมควรอาจสั่ ง ให ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งเฉพาะในบริ เ วณนั้ น ก็ ไ ด
ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอหลักการ
ของผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมา
แสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก็ได
๖.๕.๔ การประกาศแสดงเขต (รางมาตรา ๔๒ ถึงรางมาตรา ๔๔)
ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะตาม ๖.๕.๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะไวในทีเ่ ปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือทีว่ า การอําเภอและทีท่ าํ การขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ทั้งนี้ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นใหเสนอความคิดเห็น ตลอดจน
ความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง แลวแตกรณี ภายใน ๔๕ วันนับแตวนั ปดประกาศ โดยเจาพนักงานทองถิน่
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและความประสงคมาชี้แจง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได
เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนหนังสือใหผูแสดงความ
ประสงคจะใชประโยชนที่ดินหรือกอสรางอาคารแกไขโครงการที่จะใชประโยชนที่ดินหรือที่จะกอสราง
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

อาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตาม ๖.๕.๓ ภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคาร
เหนือทีด่ นิ ของผูอ นื่ ซึง่ ไมเห็นดวยกับการปฏิเสธหรือการสัง่ การใหแกไขมีสทิ ธิอทุ ธรณไดตามมาตรา ๙๐
๖.๕.๕ เงือ่ นไขในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๔๕ ถึงรางมาตรา ๔๘)
- การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และให
คํานึงถึงความคิดเห็นของเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ นิ หรือผูม สี ทิ ธิกอ สรางอาคารเหนือทีด่ นิ ของผูอ นื่
ตาม ๖.๕.๓ การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตาม ๔.๒ และการไดรับอนุญาต
ใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ
เพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
- ในกรณีทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม ๖.๕.๓
ใหสง ผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็น ถากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
- ในกรณีทกี่ รมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม ๖.๕.๓
ใหสง ผังเมืองเฉพาะไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่ พิจารณาใหความเห็น ถาองคกรปกครองสวนทองถิน่
ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพือ่ พิจารณาชีข้ าด เมือ่ คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะทีอ่ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบงั คับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป
- ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีองคประกอบตาม ๖.๕.๒ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ)
(๖) และ (๗) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการ
ออกเปนพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
๖.๕.๖ การแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๔๙)
ในระหวางทีใ่ ชบงั คับพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับผังเมืองเฉพาะ
ในทองที่ใด ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาสภาพการณและ
สิง่ แวดลอมในเขตของผังเมืองเฉพาะไดเปลีย่ นแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียด
ของผังเมืองเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับผังเมืองเฉพาะเสียใหม
ใหเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง

๘๔
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๖.๕.๗ การออกกฎหมายลําดับรองของผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๕๐ ถึงรางมาตรา ๕๒)
- เมือ่ มีการตราพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับผังเมืองเฉพาะ
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ (๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ
ตาม ๖.๕.๒ (๕) (๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๕๐)
- ในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
ผั ง เมื อ งเฉพาะ ให ข  อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่น เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ แทน
- ในท อ งที่ ที่ ใ ช บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าให ใ ช บั ง คั บ
ผังเมืองเฉพาะ หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจาก
ทีไ่ ดกาํ หนดไวในพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงทีอ่ อก
ตามมาตรา ๕๐
๖.๕.๘ คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ (รางมาตรา ๕๓ ถึงรางมาตรา ๕๖)
๑. องคประกอบของคณะกรรมการ
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให ผู  ว  า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป น
ประธานกรรมการ ผูแ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ ทนกรมทีด่ นิ ผูแ ทนกรมธนารักษ ผูแ ทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
อัยการจังหวัดซึง่ เปนผูด าํ รงตําแหนงสูงสุดของสํานักงานอัยการจังหวัด เจาพนักงานทีด่ นิ จังหวัด ธนารักษ
พืน้ ที่ นายอําเภอแหงทองทีน่ นั้ อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูแ ทนหนวยงานอืน่
ทีเ่ กีย่ วของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และผูท รงคุณวุฒทิ างการผังเมืองหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ
โดยตรงกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๓ คน และบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๓ คน
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ
(๓) ในเขตพืน้ ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต ๒ จังหวัดขึน้ ไป ใหคณะกรรมการผังเมือง
แตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอีกไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน ๒๑ คน ประกอบดวย
ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวของ ผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการผังเมือง จํานวนไมนอ ยกวา ๓ คน และบุคคลอืน่
ที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ โดยใหเจาพนักงานทองถิ่นที่อยูในเขต
ผังเมืองเฉพาะรวมเปนกรรมการดวย
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอง
ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
๒. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
- กรรมการผูท รงคุณวุฒแิ ละกรรมการซึง่ เปนบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
ผังเมืองตามมาตรา ๕๓ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งไดรับการแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
หรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได โดยใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่
โดยอนุโลม
๓. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(๑) พิ จ ารณาและสั่ ง การเกี่ ย วกั บ การจั ด ที่ ดิ น ของเอกชนเพื่ อ ใช เ ป น
ที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ
(๒) พิจารณาการโอนทีอ่ ปุ กรณใหเปนทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผนดินในเขต
ผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๖๖
(๓) พิจารณาและสัง่ การเกีย่ วกับการดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลือ่ นยายอาคาร
ที่จะตองดําเนินการดังกลาวตามผังเมืองเฉพาะ
(๔) กําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖
และมาตรา ๖๗
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิ่น
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
๖.๕.๙ การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย (รางมาตรา ๕๗ ถึงรางมาตรา ๖๐)
- เมือ่ เจาหนาทีด่ าํ เนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการดัดแปลง รือ้ ถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารเสร็จแลว ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผลและ
รายละเอียดดังกลาวใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนีจ้ ะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได
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- เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและ
สัง่ การประการใด ใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการแจงคําสัง่ ใหเจาของหรือผูค รอบครองอาคารทีเ่ กีย่ วของทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลา
ไมนอยกวา ๖๐ วันกอนวันที่จะตองดําเนินการตามคําสั่งนั้น โดยใหสงรายละเอียดแสดงการดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่เกี่ยวของไปดวย เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยกับ
คําสั่งดังกลาว มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
- การแจงคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดังกลาว
ใหสง ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับใหเจาของหรือผูค รอบครองอาคาร ณ ภูมลิ าํ เนาของผูน นั้ หรือจะ
ทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได ในกรณีที่ไมอาจแจงดวยวิธีดังกลาวได
ใหปด ประกาศสําเนาคําสัง่ ไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงา ย ณ อาคารหรือบริเวณทีต่ งั้ อาคารนัน้ และใหถอื วา
เจาของหรือผูค รอบครองอาคารไดทราบคําสัง่ นัน้ แลวเมือ่ พนกําหนด ๗ วันนับแตวนั ปดประกาศดังกลาว
- ถาอาคารทีจ่ ะตองดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลือ่ นยายเปนสาธารณสมบัตขิ อง
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือทรัพยสินของแผนดิน
ที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงเปนหนังสือ
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดินทราบ และให
สวนราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิน่ ทราบ ถามีปญ
 หาโตแยงระหวางสวนราชการกับคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่
ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย
- เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของหรือ
ผูครอบครองดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการกําหนดเงินคาตอบแทน
ตามความเปนธรรม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
บุคคลผูม สี ทิ ธิไดรบั คาตอบแทนและการจายเงินคาตอบแทนการดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลือ่ นยายอาคาร
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด และมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
- ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจง
ใหจัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๙๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ
แตคณะกรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการอุทธรณ เจาของหรือผูค รอบครองอาคารตองปฏิบตั ติ ามคําสัง่
ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
นับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ
- ในกรณี ที่ เ จ า ของหรื อ ผู  ค รอบครองอาคารไม ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนหรื อ
เคลือ่ นยายอาคารภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือน
ซึง่ ตองไมนอ ยกวา ๑๕ วัน โดยไมมเี หตุผลอันสมควร ใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการมีอาํ นาจเขาไปในทีด่ นิ และ
รือ้ ถอนหรือเคลือ่ นยายอาคารนัน้ โดยคิดคาใชจา ยจากเจาของหรือผูค รอบครองอาคาร คาใชจา ยจะคิด
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

หักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นก็ได
การรือ้ ถอนหรือเคลือ่ นยายอาคารนัน้ เจาหนาทีด่ าํ เนินการตองกระทําโดยประหยัด และคาใชจา ยทีค่ ดิ
จากเจาของหรือผูค รอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทนการดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลือ่ นยาย
- เมื่อไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูค รอบครองอาคารทราบ เจาของหรือผูค รอบครองอาคารซึง่ ไมเห็นดวยมีสทิ ธิอทุ ธรณไดตามมาตรา
๙๐ ทัง้ นี้ ใหนาํ บทบัญญัตเิ รือ่ งการแจงคําสัง่ มาใชบงั คับกับการแจงของเจาหนาทีด่ าํ เนินการโดยอนุโลม
๖.๕.๑๐ การแจงเตือนเปนหนังสือ (รางมาตรา ๖๑)
ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให
ดําเนินการดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะแลว แตดาํ เนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหาก
ผูนั้นยังคงไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวา ๑๕ วันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการมีอาํ นาจในการดัดแปลงอาคารนัน้ โดยคิดคาใชจา ยจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทน ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารนั้นก็ได การดัดแปลงอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและ
คาใชจายที่คิดจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อได
คิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทราบ
เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
๖.๕.๑๑ การจัดหาที่อยูชั่วคราว (รางมาตรา ๖๒ ถึงรางมาตรา ๖๓ )
- ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไดรับคําสั่งใหรื้อถอนหรือ
เคลื่อนยาย ไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสม
ใหอาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตไมเกิน ๑ ป ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการ
จะผอนผันใหอาศัยอยูตอไปอีกไมเกิน ๖ เดือนก็ได
- ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่ดินหรืออาคารใหบุคคล เขาอยูใน
ที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลนั้นสมัครใจเขาอยูในที่ดินหรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น
ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกาํ หนด ทัง้ นี้ ในกรณีทจี่ ดั ทีด่ นิ ไวใหบคุ คลดังกลาวปลูกสรางอาคารเอง ใหเจาหนาที่
ดําเนินการชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให
๖.๕.๑๒ การบริหารจัดการที่อุปกรณ (รางมาตรา ๖๔ ถึงรางมาตรา ๖๕)
- ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารการผั ง เมื อ งส ว นท อ งถิ่ น สั่ ง ให จั ด ที่ ดิ น
เพื่ อ ใช เ ป น ที่ อุ ป กรณ ให เ จ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
การผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาวซึ่งตองเสียสิทธิบางประการ
เกี่ยวกับการใชที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น
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- การกําหนดเงินคาตอบแทนใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัดหรือภาระที่
ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใช
ทีอ่ ปุ กรณดว ย แตทงั้ นีเ้ งินคาตอบแทนทีก่ าํ หนดตองไมเกินราคาทีด่ นิ และเพือ่ ประโยชนในการคํานวณ
ราคาที่ดินตามมาตรานี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาใชบังคับกับการกําหนดเงินคาตอบแทน
โดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ มีหนังสือแจงการกําหนดเงินคาตอบแทน
ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๙๐ ทั้งนี้ เจาของที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ในสวนที่ถกู จัดนั้น
๖.๕.๑๓ การโอนทีอ่ ปุ กรณใหเปนทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน
(รางมาตรา ๖๖ ถึงรางมาตรา ๖๗)
- เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะโอนที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
ที่อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของที่อุปกรณตามราคาที่
พระราชบัญญัตใิ หใชบงั คับผังเมืองเฉพาะบัญญัตไิ ว ถาไมไดบญ
ั ญัตไิ วใหกาํ หนดเทากับราคาทีด่ นิ ทีโ่ อน
ตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ ทั้งนี้
ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม
- ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวหรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะภายหลัง ๕ ปนบั แตวนั ใชบงั คับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และพระราชบัญญัตใิ หใชบงั คับ
ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดิน
ที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
อยางไรก็ตาม ความขางตนไมใหใชบังคับในกรณีที่การโอนที่อุปกรณเกิดขึ้น
ภายหลัง ๕ ปนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติ
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่
ตกลงกันซึง่ จะตองไมตาํ่ กวาราคาทีด่ นิ ตามความเปนธรรม เจาของทีอ่ ปุ กรณซงึ่ ไมเห็นดวยมีสทิ ธิอทุ ธรณ
ไดตามมาตรา ๙๐ ทัง้ นี้ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับทีอ่ ปุ กรณทไี่ ดรบั มาใหไดรบั ยกเวน
คาธรรมเนียมทั้งปวง
- ในการคํานวณเงินคาตอบแทน ถาเจาของที่อุปกรณสรางหรือจัดทําเพื่อให
เปนที่อุปกรณดวยคาใชจายของตนเอง ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอนที่จะมี
การโอน ใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจา ยในการสรางหรือจัดทําดังกลาวแกเจาของ
ที่อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการโอน ทั้งนี้ เงินคาตอบแทนอันจะพึงจาย
ใหเพิ่มขึ้น ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร
โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของ หรือผูครอบครอง สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา สิ่งที่สราง
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

ในขณะทีม่ กี ารโอน หรือคาตอบแทนทีไ่ ดจา ยไปแลวประกอบดวย เจาของทีอ่ ปุ กรณซงึ่ ไมเห็นดวยมีสทิ ธิ
อุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
๖.๕.๑๔ การจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ (รางมาตรา ๖๘)
ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพื่อ
ใหเปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรองขอ
เจาหนาที่ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการสมควร โดยการคิดคาใชจาย
ในกรณีดังกลาว ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียงเพื่อประโยชนของเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้นทั้งหมด แตถาเปนไปเพื่อ
สาธารณประโยชนดวย เจาหนาที่ดําเนินการจะออกคาใชจายทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดตามที่
เห็นสมควร และใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ
๖.๕.๑๕ การจัดระบบสาธารณูปโภค (รางมาตรา ๖๙ ถึงรางมาตรา ๗๐)
เพื่อใหพื้นที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยง
กับเขตพื้นที่ตอเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดระบบสาธารณูปโภค
ลงบน ใตหรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปนหนังสือ
พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหเจาพนักงานการผัง
กําหนดเงินคาตอบแทนอันเปนธรรมในการใชทดี่ นิ นัน้ ทีจ่ ะจายใหแกเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ นิ และ
ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา หากเจาของหรือ
ผูค รอบครองทีด่ นิ ซึง่ ไมเห็นดวยกับการดําเนินการ หรือการกําหนดเงินคาตอบแทนมีสทิ ธิอทุ ธรณไดตาม
มาตรา ๙๐ อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวใหเจาพนักงานการผังแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นในพื้นที่ดังกลาวทราบพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินกอนดําเนินการ หากเกิดกรณี
ขัดแยงกันระหวางเจาพนักงานการผังกับเจาพนักงานทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของ ใหเสนอคณะกรรมการผังเมือง
ชีข้ าด ทัง้ นี้ ใหเจาพนักงานทองถิน่ แหงทองทีท่ ใี่ ชบงั คับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาทีด่ าํ เนินการ ในกรณี
ที่มีความจําเปนเพื่อใหการบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะไดรับประโยชนสูงสุดในดานการใชพื้นที่
คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีองคกรเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการภายในเขต
ผังเมืองเฉพาะและพื้นที่ตอเนื่อง โดยมีอํานาจหนาที่เปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได

๗. คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางหมวด ๕)
๗.๑ องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางมาตรา ๗๑)
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

๙๐
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
(๔) กรรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูม คี วามรูค วามสามารถ
ทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกิน ๑๔ คน
ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีเปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
๗.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๗๒ ถึงรางมาตรา ๗๔)
๗.๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (รางมาตรา ๗๒)
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
๗.๒.๒ วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๗๓)
กรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ในกรณีทกี่ รรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ไดแตงตัง้ ไวแลว ทัง้ นี้ เมือ่ ครบกําหนดตามวาระ หากยังมิไดมกี ารแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได
๗.๒.๓ การพนจากตําแหนง (รางมาตรา ๗๔)
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๒
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

๗.๓ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๗๕)
กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอี าํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมืองของประเทศ
(๒) กําหนดมาตรการเพือ่ เสริมสรางความรวมมือของภาคประชาสังคมและประสานงาน
ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง
(๓) เสนอมาตรการดานการเงิน การคลัง และมาตรการอื่น เพื่อสงเสริมการลงทุนและ
สนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองและเพื่อสรางความเปนธรรมจาก
การใชประโยชนที่ดิน
(๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการและกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ราชการในกรณีทปี่ รากฏวาหนวยงานของรัฐใดไมปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
(๖) กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไป
ตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
(๗) จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรและการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
๗.๔ องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๗๖)
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการ
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
๗.๕ อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และเรียกบุคคลเขาชี้แจง
(รางมาตรา ๗๗ ถึงรางมาตรา ๗๙)
๗.๕.๑ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่
เปนเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๗๗)
๗.๕.๒ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมายได ทัง้ นี้ ใหนาํ
บทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(รางมาตรา ๗๘)
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๗.๕.๓ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอี าํ นาจเรียกใหบคุ คลใดสงเอกสาร
แผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นวามีความจําเปนหรือมีผลกระทบตอนโยบายทางดานการ
ผังเมือง ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได (รางมาตรา ๗๙)

๘. คณะกรรมการผังเมือง (รางหมวด ๖)
๘.๑ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๘๐)
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร สิง่ แวดลอม ประวัตศิ าสตรหรือโบราณคดี และเกษตรกรรม จํานวนดานละ
๑ คน
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาหอการคา
แหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๕ คน
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการวางและจัดทํา แกไข
หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหปลัดกระทรวง
กลาโหมเขารวมเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย
๘.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๘๑ ถึงรางมาตรา ๘๔)
(๑) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา
(๒) ให ค วามเห็ น ชอบผั ง เมื อ งรวมที่ มี พื้ น ที่ ค าบเกี่ ย วตั้ ง แต ๒ จั ง หวั ด ขึ้ น ไป
และผังเมืองเฉพาะ
(๓) ให ค วามเห็ น หรื อ คํ า ปรึ ก ษาด า นวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผั ง เมื อ งต อ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๔) กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการให
เปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
(๖) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ใดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมาย
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

คณะกรรมการผังเมืองมีอาํ นาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ าร
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา
๗๔ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งเปนผูแทนสถาบัน และกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
การผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองโดยอนุโลม และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗
มาใชบงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองและคณะ อนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมือง
โดยอนุโลม

๙. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (รางหมวด ๗)
๙.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘๕)
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะแหงชาติ และผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน ผูท รงคุณวุฒทิ างการผังเมืองหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการผังเมือง
จํานวนไมเกิน ๔ คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ
และเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด
เกษตรและสหกรณจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด ธนารักษพื้นที่ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงานจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ผูอํานวยการโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงในเขต
พื้นที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรือ
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๑๐ คน เปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีทเี่ ปนการวางและจัดทํา แกไข หรืออนุมัตผิ งั เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใน
เขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวมเปนกรรมการดวย สวนใน
กรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใน (๒) ใหถือวาคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ในจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
การประปาสวนภูมภิ าคปฏิบตั หิ นาทีใ่ นพืน้ ทีด่ งั กลาว ใหผแู ทนการไฟฟานครหลวงหรือผูแ ทนการประปา
นครหลวง แลวแตกรณี เปนกรรมการแทน อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปน
บุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการผังเมืองจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ หรือ
กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได
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๙.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘๖ ถึงรางมาตรา ๘๙)
(๑) ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนที่เกี่ยวกับการวาง
และจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูว างและจัดทํา ผังเมือง
รวมที่พื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ
(๓) ใหคาํ ปรึกษาและความคิดเห็นเกีย่ วกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมือง
(๕) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและการพัฒนา
ใหเปนไปตามผังเมือง
(๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอาํ นาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั ิ
การตามทีค่ ณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได ทัง้ นีใ้ หนาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และ
มาตรา ๗๔ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม เวนแตอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการผังเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม

๑๐. การอุทธรณ (รางหมวด ๘)
๑๐.๑ หลักเกณฑในการอุทธรณ (รางมาตรา ๙๐)
ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตาม
มาตรา ๓๗
(๒) การปฏิเสธหรือสัง่ การเกีย่ วกับโครงการทีจ่ ะมีการใชประโยชนทด่ี นิ หรือที่
จะกอสรางอาคารตามมาตรา ๔๔
(๓) การสั่งใหดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา ๕๗
(๔) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖
ซึ่งคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด และมาตรา ๖๗
(๕) การคิดคาใชจายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา ๖๐
(๖) การคิดคาใชจายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑
(๗) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนใน
การใชที่ดินตามมาตรา ๖๙
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

(๘) การสัง่ ใหระงับการกระทําทีฝ่ า ฝน หรือการสัง่ ใหแกไขปรับปรุง หรือการสัง่
ใหปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา ๙๗
การอุทธรณตาม (๑) ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ การอุทธรณตาม (๒) (๓)
(๔) (๖) (๗) และ (๘) ใหยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และการอุทธรณตาม (๕) ใหยื่นตอ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
๑๐.๒ องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ (รางมาตรา ๙๑ ถึงรางมาตรา ๙๓)
คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย รัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด
และผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูม คี วามรู ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ
ดานการผังเมือง นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร จํานวนดานละ ๑ คน เปนกรรมการ โดยใหอธิบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือเปนอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการ
ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับ
มอบหมายได โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการอุทธรณและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับ
กับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม
๑๐.๓ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูท รงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๙๔)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙๑ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ทั้งนี้
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการผูท รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ ในระหวางทีก่ รรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง
ใหผูไดรบั แตงตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า งหรือเปนกรรมการผูท รงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ อยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูข องกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
๑๐.๔ หลักเกณฑในการพิจารณาอุทธรณ (รางมาตรา ๙๕ ถึงรางมาตรา ๙๖)
คณะกรรมการอุทธรณ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่น มีคําวินิจฉัยอุทธรณภายใน ๖๐ วันนับแตวันไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัย
พรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอ ทุ ธรณและเจาพนักงานการผัง เจาพนักงานทองถิน่ หรือเจาหนาที่
ดําเนินการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัย
คําอุทธรณใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ในระหวางอุทธรณ ใหผอู ทุ ธรณ เจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคาร ผูมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น เจาพนักงานการผัง
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ เจาพนักงานทองถิน่ หรือเจาหนาทีด่ าํ เนินการ แลวแตกรณี
ยุติการดําเนินการหรือหามกระทําการใด ๆ ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ เวนแตจะเปนการดําเนินการ
ตามคําสั่งหรือหนังสือแจง หรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนสาธารณะหรือการใช
ประโยชนที่ดินหรืออาคารจะเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะที่ไมอาจรอได

๙๖
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๑๑. อํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน (รางหมวด ๙)
๑๑.๑ กรณีที่มีการฝาฝนหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดิน (รางมาตรา ๙๗)
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขต
ที่ ดิ น ที่ จ ะทํ า การสํ า รวจเพื่ อ การวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมหรื อ ผั ง เมื อ งเฉพาะตามมาตรา ๒๑
หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่ นไขการใชประโยชนทดี่ นิ ทีค่ ณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนดตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๕๒
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง หรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งการให
เจาของทีด่ นิ ผูใ ชประโยชนในทีด่ นิ หรือเจาของหรือผูค รอบครองอาคารระงับการกระทําทีเ่ ปนการฝาฝน
หรือใหแกไขปรับปรุง หรือใหปฏิบัติใหถูกตอง ทั้งนี้ เจาของที่ดิน ผูใชประโยชนที่ดิน หรือเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
๑๑.๒ อํานาจในการเรียกบุคคลมาชี้แจง (รางมาตรา ๙๘)
ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน า ที่ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เจ า พนั ก งานการผั ง
เจาหนาที่ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวของมาชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการตามหนาที่มา
ประกอบการพิจารณาได
๑๑.๓ อํานาจในการเขาไปในที่ดินหรืออาคาร (รางมาตรา ๙๙ ถึงรางมาตรา ๑๐๑)
- ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง
เจาหนาทีด่ าํ เนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ และพนักงานเจาหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย
จากบุคคลดังกลาว มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองที่ที่มีประกาศใชบังคับผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดู
เอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น
หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดขึ้น
จากการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิน่ เจาพนักงานการผัง เจาหนาทีด่ าํ เนินการ หรือกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแก
ผูเ สียหายนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีทจี่ าํ เปนตองกระทําการเพือ่ การสํารวจ ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของ ผูค รอบครอง
หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกระทําการนั้น อยางไรก็ตาม
ในการปฏิบตั กิ ารตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิน่ เจาพนักงานการผัง เจาหนาทีด่ าํ เนินการ กรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ และพนักงานเจาหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายจากบุคคลดังกลาว แสดงบัตร
ประจําตัวที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
- พนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ ไดรบั มอบหมายจากเจาหนาทีด่ าํ เนินการมีอาํ นาจเขาไป
ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจสอบ
ซอมแซม หรือบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค หรือเพือ่ ตรวจสภาพของทีโ่ ลงในเวลาระหวางพระอาทิตยขนึ้
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

ถึงพระอาทิตยตก ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั กิ ารตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ สดงบัตรประจําตัวพรอมทัง้
หนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
- เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๒. บทกําหนดโทษ (รางหมวด ๑๐)
๑๒.๑ บทกําหนดโทษทั่วไป (รางมาตรา ๑๐๒ ถึงรางมาตรา ๑๐๓)
ในกรณีทผี่ กู ระทําความผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คลดังกลาวมีหนาทีต่ อ งสัง่ การหรือกระทําการและละเวน
ไมสงั่ การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนติ บิ คุ คลนัน้ กระทําความผิด ผูน นั้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว
สําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย อยางไรก็ตาม เมือ่ เจาพนักงานทองถิน่ รองขอ ศาลอาจสัง่ ใหผกู ระทําผิดแกไข
สภาพของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ถู ก เปลี่ ย นแปลงให เ ป น ไปตามที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นผั ง เมื อ งรวมหรื อ
ผังเมืองเฉพาะภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจจัดการอยางใดอยางหนึง่
เพือ่ เปลีย่ นแปลงแกไขใหเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนัน้ และคิดเอาคาใชจา ยจากเจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริง
๑๒.๒ โทษปรับทางปกครอง (รางมาตรา ๑๐๔ ถึงรางมาตรา ๑๐๕)
เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๑ ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามรายละเอียดหรือหลักเกณฑหรือวิธปี ฏิบตั ทิ กี่ าํ หนดไวในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ตองชําระคาปรับทางปกครอง
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาทีย่ งั มิไดปฏิบตั ใิ หถกู ตอง
๑๒.๓ โทษอาญา (รางมาตรา ๑๐๖ ถึงรางมาตรา ๑๐๗)
- ผูใดฝาฝนคําสั่งใหดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือคําวินิจฉัย
อุทธรณตามมาตรา ๖๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง
หรือเจาหนาทีด่ าํ เนินการตามมาตรา ๙๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
- ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๑ ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามรายละเอียดหรือหลักเกณฑหรือวิธปี ฏิบตั ทิ กี่ าํ หนดไวในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้นอกจากระวางโทษขางตนแลว ผูฝาฝน
หรือไมปฏิบตั ติ ามยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝาฝนหรือจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง

๙๘

81-99-MAC6.indd 98

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

7/12/18 1:33 PM

รางกฎหมายที่นาสนใจ

๑๓. บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๐๘ ถึงรางมาตรา ๑๑๓)
๑๓.๑ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติประกอบดวย
กรรมการโดยตําแหนง และใหปฏิบตั หิ นาทีไ่ ปพลางกอนจนกวากรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติจะไดรับการแตงตั้ง (รางมาตรา ๑๐๘)
๑๓.๒ ในระหว า งที่ ยั ง ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการผั ง เมื อ งตามมาตรา ๘๐ ให
คณะกรรมการผังเมืองซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ อยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับยังคงอยูใ นตําแหนง
เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวาคณะกรรมการผังเมืองในวันทีไ่ ดแตงตัง้ ขึน้ ใหมเขารับหนาที่ (รางมาตรา ๑๐๙)
๑๓.๓ ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๘๕ ใหคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
จะไดรับการแตงตั้ง (รางมาตรา ๑๑๐)
๑๓.๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง
ซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่ กไขเพิม่ เติมทีใ่ ชบงั คับอยู
ในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหคงใชบงั คับตอไปไดเทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๑)
๑๓.๕ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตาม
ขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๒)
๑๓.๖ บรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหมผี ลใชบงั คับไดตอ ไปจนกวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังไมมีประกากระทรวง
มหาดไทยหรือขอบัญญัตทิ อ งถิน่ การแกไขหรือยกเลิกกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณ
หรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด หรือการยกเลิกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ ใหกระทําได
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น (รางมาตรา ๑๑๓)
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