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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ 
จนัทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบญัญตัดิงักลาวไวพจิารณา และต้ังคณะกรรมาธกิารวิสามัญข้ึนคณะหนึง่ มจีาํนวน ๓๕ คน 
เพ่ือพิจารณา โดยมีกาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และท่ีประชุมมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้  

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ระหวางการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
หลักการ

 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมือง

เหตุผล
 โดยท่ีระบบการผังเมืองของประเทศจําเปนตองมีกรอบนโยบายการใชประโยชนพ้ืนท่ีต้ังแต

ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา
ประเทศในดานการใชพ้ืนท่ีเพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ โดยการนําไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของ

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ 
ผังเมืองรวม)
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ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนแนวทางและแผนงานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด
เพ่ือการพฒันาทางดานกายภาพและการดาํรงรกัษาเมอืง กรณีจงึมีความจาํเปนท่ีจะตองมีกฎหมายเพือ่
กาํหนดรปูแบบการวางและจดัทําผังเมืองทุกระดบั พรอมท้ังบรหิารจดัการผงัเมืองใหมรีปูแบบการดาํเนินการ
และการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม โดยการวางกรอบ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง 
และระดบัชนบท ตลอดจนกระจายอาํนาจในการวางและจดัทาํผงัเมอืงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
และโดยท่ีการกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินตองสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการท่ีเปน
ผูกําหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ประกอบกับในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การผังเมอืงบางกรณจีาํเปนทีร่ฐัตองใชสทิธเิหนอืเคหสถานและทรัพยสนิ รวมถึงการไดมาซึง่อสงัหาริมทรพัย
ของเอกชนเพ่ือประโยชนสาธารณะ และการจาํกดัขอบเขตในการเลอืกถิน่ทีอ่ยูหรอืการประกอบกจิการ
ของบุคคล อีกทั้งกฎหมายวาดวยการผังเมืองที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่
หรอืการเพิม่ศกัยภาพในการแขงขนัของประเทศกบันานาประเทศ สมควรปรับปรงุเสยีในคราวเดียวกนั 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
  ในพระราชบัญญัตินี้    
    “การผงัเมือง” หมายความวา การวาง จดัทาํ และการดาํเนนิการใหเปนไปตามผงัเมอืง

ในระดับตาง ๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ หรือชนบทใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกันความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริม
การเศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอม เพือ่ดํารงรกัษาหรือบรูณะสถานทีแ่ละวตัถทุีม่ปีระโยชนหรอืคุณคา
ในทางศลิปกรรม สถาปตยกรรม ประวตัศิาสตรหรือโบราณคดี หรือบาํรงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ

  “ผงัเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุม
โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง บริเวณที่
เกีย่วของ หรอืชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสนิ การคมนาคมและการขนสง การสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 
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  “ผงัเมอืงเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารง
รักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชนใน
การสรางเมืองใหม พัฒนาเมือง อนุรักษเมือง หรือฟนฟูเมือง

   “อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร รวมท้ังส่ิงกอสราง
ทกุชนดิหรือสิง่อืน่ใดทีว่างบน ใต หรือผานเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง

  “ที่อุปกรณ” หมายความวา ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง 
หรือใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืนดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา 
ทางระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า

  “ที่โลง” หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะให
เปนที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว

  “เจาพนักงานการผัง” หมายความวา 
  (๑) เจาพนักงานการผังตามท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการ

สํารวจเพื่อจัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
  (๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผัง 

ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
  (๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
  (๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
  (๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
  (๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
  (๖) ผูบรหิารทองถิน่หรอืหวัหนาคณะผูบรหิารทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่

อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
  “เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา เจาพนักงานทองถ่ินหรือองคกรซ่ึงมีอํานาจ

หนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ
  “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

  “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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 ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๓) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการผังเมือง (รางหมวด ๑ มาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๗) 
   ๓.๑  บทบัญญัตแิหงพระราชบญัญัตนิีมุ้งหมายเพือ่กําหนดรูปแบบการวางและจัดทํา

ผังเมืองทุกระดับ พรอมท้ังบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และส่ิงแวดลอม โดยการวางกรอบและนโยบาย
ดานการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ
ระดับชนบท ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภายใตวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

     (๑) วางและจัดทําผังเมืองในแตละระดับใหสอดคลองกัน
     (๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวของ และชนบท 

อยางสมดุลและยั่งยืน
     (๓) วางกรอบและนโยบายดานการพฒันา และการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
     (๔) การอนุรักษและรักษาคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม
     (๕)  เปนแนวทางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐกาํหนดนโยบายและโครงการพฒันา

ภายใตอํานาจหนาที่ของตนใหสอดคลองกับผังเมืองแตละระดับ
     (๖) การแกไขปญหาผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกัน

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการปองกัน แกไข หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น  
  ๓.๒ ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติจัดทํา
ตามมาตรา ๗๕ (๗) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว มีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน

 ๔. การวางและจัดทําผังเมือง (รางหมวด ๒ มาตรา ๘ ถึงรางมาตรา ๑๒)
  ๔.๑  ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมี (รางมาตรา ๘)  
      ๔.๑.๑  ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นท่ี คือ การกําหนดกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ แบงเปน 
๓ ประเภท คือ (ก) ผังนโยบายระดับประเทศ (ข) ผังนโยบายระดับภาค (ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด

      ๔.๑.๒  ผงักาํหนดการใชประโยชนทีด่นิ คอื การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงาน
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และ
ชนบท แบงเปน ๒ ประเภท คือ (ก) ผังเมืองรวม (ข) ผังเมืองเฉพาะ 

  ๔.๒  การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 
(รางมาตรา ๙)  
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      การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ตาม ๔.๑.๑ และผังกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินตามตาม ๔.๑.๒ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบในผัง
แตละประเภท

  ๔.๓  การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ (รางมาตรา ๑๐)
      ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมีการทบทวนผังนโยบายการใชประโยชน

พื้นที่ทุก ๕ ปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหาร
ประเทศ หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไปจะจัดใหมีการทบทวนผังนโยบาย
การใชประโยชนพื้นที่กอนระยะเวลาดังกลาวก็ได    

  ๔.๔  การวางและจัดทําผังนโยบาย (รางมาตรา ๑๑)
      การวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

ผังนโยบายระดับภาค สวนผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับ
ประเทศ แลวแตกรณี  

  ๔.๕  การดําเนินการตามประกาศผังนโยบาย (รางมาตรา ๑๒) 
      เม่ือไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือ

ผังนโยบายระดับจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
เพือ่ใหเปนไปตามผังนโยบายดงักลาว  ทัง้นี ้ใหกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงมหีนาทีใ่หคาํแนะนําแกหนวยงาน
ของรัฐดวย 

 ๕. ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ (รางหมวด ๓)
  ๕.๑  ผังนโยบายระดับประเทศ (รางมาตรา ๑๓ ถึงรางมาตรา ๑๔)
      เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา

ผังนโยบายระดับประเทศใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใช
พืน้ที ่การพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเก่ียวของ และชนบท โครงสรางพ้ืนฐานหลัก การพัฒนาพ้ืนทีพ่เิศษ และ
การอื่น ๆ ที่จําเปน เสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผังนโยบายระดับประเทศ ประกอบดวย 

     (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 
     (๒) กรอบนโยบาย เปาหมาย และแผนทางดานกายภาพ เพ่ือการพัฒนา

หรอืการอนรุกัษของประเทศ ดังตอไปนี้ (ก) การใชประโยชนพื้นที่ (ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
(ค) โครงสรางพื้นฐาน (ง) พื้นที่พัฒนาพิเศษ (จ) สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ (ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น (ช) การอื่น ๆ ที่จําเปน

     (๓)  มาตรการและวิธีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผังนโยบายระดับประเทศ
     (๔) การบรหิารและพฒันาการผงัเมอืง วธิปีฏบิตั ิและความรวมมอืของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
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  ๕.๒  ผังนโยบายระดับภาค (รางมาตรา ๑๕ ถึงรางมาตรา ๑๖)
     เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา

ผังนโยบายระดับภาคใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีทีม่ีขอบเขตเกินหน่ึงจังหวัด 
ในดานการใชประโยชนทีด่นิ การพัฒนาเมอืง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยผังนโยบายระดับภาค ประกอบดวย

      (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค
      (๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค
     (๓) แผนผงัท่ีทาํข้ึนเปนฉบับเดียวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสําคัญทุกประการ

หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน 
(ค) แผนผงัแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง (ง) แผนผงัแสดงระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
และบริการสาธารณะ (จ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจําเปน

     (๔)  นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
ผังนโยบายระดับภาค

     (๕) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

  ๕.๓  ผังนโยบายระดับจังหวัด (รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา ๑๘)
     เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของการผงัเมอืง ใหกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงวางและ

จดัทาํผงันโยบายระดับจงัหวัดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนทีร่ะดับจงัหวัด ในดาน
การใชประโยชนทีด่นิ การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และ
บริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ และประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยผงันโยบายระดบัจังหวดั ประกอบดวย

      (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด
      (๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด
      (๓) แผนผงัท่ีทาํข้ึนเปนฉบับเดียวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสําคัญทุกประการ

หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน 
(ค) แผนผงัแสดงเขตสงเสรมิการพัฒนาเมอืง (ง) แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (จ) แผนผงัแสดง
ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ และบรกิารสาธารณะ (ฉ) แผนผงัแสดงเขตการพัฒนาแหลงน้ําและ
พื้นท่ีนํ้าหลาก (ช) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงทองเที่ยว (ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนา
อุตสาหกรรม (ฌ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด 
(ญ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจําเปน
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     (๔)  รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน
     (๕) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผัง

นโยบายระดับจังหวัด
 ๖. ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน (รางหมวด ๔ มาตรา ๑๙ ถึงรางมาตรา ๒๑)
  ๖.๑ การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน (รางมาตรา ๑๙) 
    ในกรณีที่พื้นที่ใดสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะไวก็ได ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ (๑) วัตถุประสงคเพื่อการสํารวจในการวางและจัดทํา
ผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ (๒) เจาพนักงานการผัง (๓) เขตทองท่ีท่ีจะทําการสํารวจพรอมดวยแผนท่ี
แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา (๔) กาํหนดระยะเวลาการใชบงัคบัพระราชกฤษฎีกาซึง่ตอง
ไมเกนิ ๕ ป ทัง้นี ้พระราชกฤษฎกีาใหสิน้ผลการใชบงัคบัเมือ่ผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะมผีลใชบงัคบั 
หรือเมือ่พนกําหนดระยะใชบังคับตามพระราชกฤษฎกีาซึง่ตองไมเกิน ๕ ปแลวแตเหตใุดจะเกดิขึ้นกอน

   ๖.๒ อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานการผัง (รางมาตรา ๒๐)  
    ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจตาม ๖.๑  

ใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี้
     (๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือทําการสํารวจในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน

ถึงพระอาทิตยตก 
    (๒) กําหนดเขตที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
     (๓) ทําเครื่องหมายแสดงระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจําเปน
     (๔) แจงใหสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐสงแผนท่ีหรอืแผนผัง

แสดงเขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
    ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) และ (๓) หากจําเปนตองเขาไปในอาคาร สถานที่พัก

อาศัย สถานที่ทําการ หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อทําการสํารวจ ตองแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักหรือผูซึ่ง
อาศัยอยูในสถานที่นั้น และใหแสดงบัตรประจําตัวเจาพนักงานการผังหรือการเปนพนักงานเจาหนาท่ี
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

  ๖.๓ อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑของรัฐมนตรี (รางมาตรา ๒๑)  
    ในระหวางกาํหนดระยะเวลาทีพ่ระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตทีด่นิทีจ่ะทาํการสาํรวจ

ตาม ๖.๑ ใชบังคับ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทัง้นี ้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผงัเมอืงหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๗๖

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

  ๖.๔ ผังเมืองรวม
    ๖.๔.๑ องคประกอบของผังเมืองรวม (รางมาตรา ๒๒)  
       ผังเมืองรวมประกอบดวย
        (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
        (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
        (๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญ

ทกุประการหรอืบางประการ ดงัตอไปนี ้(ก) แผนผงักําหนดการใชประโยชนทีด่นิตามทีไ่ดจาํแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงที่โลง (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

       (๔) รายการประกอบแผนผัง 
       (๕) ขอกําหนดการใชประโยชนทีด่นิท่ีจะใหปฏบิตัหิรือไมใหปฏบิตัเิพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (๓) ทุกประการ ดังตอไปนี้ (ก) ประเภทและ
ขนาดกิจการ (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร (ค) อัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
กันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (ง) อัตราสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุม
ดนิตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดนิท่ีใชเปนท่ีตัง้อาคาร หรืออัตราสวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิง่ปกคลุมดินของแปลง
ที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร (จ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขต
ที่ดิน อาคาร และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปน (ฉ) ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตใหกอสรางอาคาร 
(ช) ขอกําหนดอื่นที่จําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง

       ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
(ฉ) หรือ (ช) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผลอันสมควร

        (๖) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของผังเมืองรวมอยางมีประสิทธิภาพ  

    ๖.๔.๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามเขตพื้นที่ (รางมาตรา ๒๓)  
       ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันก็ได ในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมท่ีมีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งจังหวัด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
กรมโยธาธกิารและผังเมอืง หรอืองคการบรหิารสวนจงัหวดันัน้ หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกบัองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมกันก็ได สวนในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุม
พื้นท่ีบางสวนของจังหวัดโดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัด
เดยีวกันหรือหลายจังหวัด ใหเปนอาํนาจหนาทีข่องกรมโยธาธกิารและผังเมือง หรอืองคการบรหิารสวน
จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมรวมกัน หรือ
กรมโยธาธิการและผงัเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิน่รวมกนัก็ได  ทัง้น้ี วธิดีาํเนนิการและวิธกีาํหนด
คาใชจายซึง่องคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหงจะตองจายตามสดัสวนของตนใหเปนไปตามทีร่ฐัมนตรี
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ประกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการผงัเมอืง และในกรณทีีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอื
องคกรปกครองสวนทองถิน่จะวางหรอืจดัทาํผงัเมอืงรวม ใหแจงอกีฝายทราบกอนวางและจดัทาํ ในกรณี
ทีฝ่ายใดฝายหนึง่ไมเหน็ดวยกบัการจะวางและจัดทาํผงัเมอืงรวมและไมอาจตกลงกนัได ใหรฐัมนตรเีปน
ผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง เมื่อเปนที่ยุติแลว ใหผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนํา
ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย

     ๖.๔.๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขต
จังหวัดอื่น (รางมาตรา ๒๔ ถึงรางมาตรา ๒๖) 

        ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง
รวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ
บุคคลอื่นทีเ่หน็สมควร มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกนิ ๒๑ คน มหีนาทีใ่หคาํปรกึษาและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับผังเมอืงรวมในเขตกรุงเทพมหานคร สวนการวางและจัดทาํผงัเมอืงรวมในเขตจงัหวดัอืน่ 
หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหผู ว าราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาผังเมืองรวมข้ึนคณะหน่ึง ประกอบดวย 
ผูแทนสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวัด ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของ และบุคคลอ่ืนทีเ่หน็สมควร 
มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกนิ ๒๑ คน มหีนาทีใ่หคาํปรกึษาและความคดิเหน็เกีย่วกบั
ผงัเมอืงรวมในเขตจงัหวดันัน้ และการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมทีมี่พืน้ทีค่รอบคลมุองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต ๒ จังหวัดขึ้นไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรกึษาผังเมืองรวมขึน้คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูแทนสาํนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัทีเ่กีย่วของ 
ผูแทนสวนราชการทีเ่กีย่วของ และบคุคลอืน่ทีเ่หน็สมควร มจีาํนวนรวมทัง้สิน้ไมนอยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน 
๒๑ คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น

        ทัง้นี ้การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับ
จงัหวดั และเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และมาตรฐานทีอ่ธบิดกีาํหนด โดยผงัเมอืงรวมทีก่รมโยธาธกิาร
และผังเมืองวางและจัดทํา ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให
ความเหน็ชอบ

     ๖.๔.๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(รางมาตรา ๒๗ ถึงรางมาตรา ๒๘)

         ผงัเมอืงรวมทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่วางและจดัทาํ ใหเจาพนกังาน
ทองถิน่เสนอคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดัพจิารณาใหความเหน็ชอบ โดยกอนเสนอไปยงัคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และเสนอความเห็นพรอมเหตุผลของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมือง
จงัหวดัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ ในกรณทีีค่ณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดัไมเหน็ชอบดวยกบัความเหน็
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติได ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา เมือ่คณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณาเปนประการใดแลว ถอืวาเปนการให
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

        ทั้งนี้ ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทํา 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไมเหมาะสมดวยเหตุอื่นใด
อนัอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายตอประโยชนสาธารณะ ใหคณะกรรมการผงัเมอืงมอีาํนาจสัง่ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่น้ันแกไขพรอมกาํหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการแกไขในคราวเดยีวกนัดวย หรือให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติการวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว และส่ังใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเปนผูวางและจัดทําแทน

       อยางไรกต็าม ผงัเมอืงรวมทีก่รมโยธาธิการและผังเมอืงและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันวางและจัดทํา ใหถือเปน
ผงัเมอืงรวมทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูวางและจดัทาํ และใหเสนอคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดั
พิจารณาใหความเห็นชอบ

     ๖.๔.๕ การเผยแพรผังเมืองรวมใหประชาชนทราบ (รางมาตรา ๒๙)  
        ผังเมืองรวมท่ีคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหเผยแพรใหประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ
ปดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือ
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น แลวแตกรณี 
เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันนับแตวันปดประกาศ ทั้งนี้ ในขอมูลที่เผยแพรหรือใบประกาศดังกลาว
ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผู มีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมได 
ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมือง
รวมนั้น และใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย

     ๖.๔.๖ การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่จะ
ใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผัง (รางมาตรา 
๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๒)

       - ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) ใหยื่นคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น โดยคํารองขอใหแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะเทานั้น ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสีย การย่ืนคํารอง และวิธีพิจารณา
คํารองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด

       - หากภายในกําหนดระยะเวลาของการปดประกาศตาม ๖.๔.๕ 
ผูมสีวนไดเสียผูใดยืน่คํารองตอกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ผูวางและจดัทํา
ผังเมืองรวมนั้นขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕)  ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอคํารองนั้นพรอมความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี ซึ่งผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หากคณะกรรมการผังเมืองไมเห็นชอบดวยก็ใหส่ังยกคํารองน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบดวยกับคํารอง ใหสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนด
ดังกล าวในผัง เมืองรวมนั้น และเ ม่ือคณะกรรมการผัง เ มืองจังหวัดพิจารณาคําร องของ
ผูมีสวนไดเสียแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสงผลการพิจารณาคํารองนั้นไปยังกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให
ดําเนินการตอไปตามนั้น แตถากรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคํารองนั้นใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว ใหถือเปนการยุติ

       - เมือ่พนกาํหนดระยะเวลาการปดประกาศตาม ๖.๔.๕ และไมมผีูมสีวนได
เสียผูใดย่ืนคํารองขอใหแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) หรือมีแตคณะกรรมการ
ผงัเมอืงสัง่ยกคาํรองดงักลาว หรือเมือ่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็พองกบัความเหน็ของคณะกรรมการ
ผงัเมอืงจงัหวดั ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการออกประกาศกระทรวง
มหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นแลวแตกรณี โดยไมชักชา

    ๖.๔.๗ การออกประกาศ และใชบังคับผังเมืองรวม (รางมาตรา ๓๓)  
       ผงัเมอืงรวมใหออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรอืขอบญัญตัทิองถิน่ 

และตองมีสาระสําคัญตาม ๖.๔.๑ สวนขอบัญญัติทองถิ่นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบงัคบัได ทัง้นี ้ในกรณทีีม่ปีระกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบญัญตัทิองถิน่ใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวม
หลายฉบับใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน ใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ไดประกาศใชในภายหลัง

    ๖.๔.๘ การจัดทํารายงานการประเมินผลการเปล่ียนแปลงสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมือง (รางมาตรา ๓๔)

       ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินแลวแตกรณ ีจดัทาํ
รายงานการประเมนิผลการเปลีย่นแปลงสภาพการณและสิง่แวดลอมการใชบงัคบัผงัเมอืงรวมตามระยะ
เวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณี แตไมเกิน ๕ ป
นับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับ หรือ
นับแตวันที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผล
คร้ังท่ีผานมาเสร็จส้ิน แลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 
หากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอม
มกีารเปลีย่นแปลงไปในสาระสําคญัทาํใหผงัเมอืงรวมนัน้ไมเหมาะสมทีจ่ะรองรบัการพฒันาหรอืดาํรงรกัษา
เมืองตอไป หรอืจาํเปนตองเปลีย่นแปลงแกไขเพือ่ประโยชนในการพฒันาเมอืงทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคม 
และส่ิงแวดลอม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงโดย
การวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนใหมใหเหมาะสมได ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการประเมินผลดังกลาว 
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด ซึง่ตองมกีารแสดงขอเทจ็จรงิใหปรากฏทัง้ในเรือ่ง
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๘๐

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

จุลนิติ

สภาวการณทางเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกนัการเกดิภยัพบิตัิ 
และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย

     ๖.๔.๙ การแกไขผงัเมอืงรวมเฉพาะบริเวณหรอืสวนหนึง่สวนใด (รางมาตรา ๓๕) 
        การแกไขผงัเมอืงรวมเฉพาะบรเิวณหรอืเฉพาะสวนหนึง่สวนใดใหเหมาะสม

กับสภาพการณและส่ิงแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดพิจารณา กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไข ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน ๖.๔.๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม อยางไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของ
ผังเมืองรวมที่แกไขและรายละเอียดของการแกไขไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ 
และทีท่าํการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายในเขตของผังเมืองรวมน้ันเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วนั 
และในประกาศน้ันใหมีคําเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในระยะ
เวลาท่ีระบใุนประกาศ ทัง้นี ้ใหนาํบทบญัญตัใินสวนของการปดประกาศ ๖.๔.๖ มาใชบงัคบักบัการพจิารณา
ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยอนุโลม

    ๖.๔.๑๐ การพัฒนา การดํารงรักษา และการใชประโยชนพื้นที่ที่มีการวางและ
จัดทําผังเมือง (รางมาตรา ๓๖ ถึงรางมาตรา ๓๘)

       - เพ่ือใหการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองในพ้ืนท่ีที่มีการวางและจัดทํา
ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว การดําเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางดานกายภาพ
จะตองสอดคลองกับนโยบายและการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม 

       - ในเขตที่ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดิน
ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมอืงรวมนัน้ แตความขางตนไมใหใชบงัคับแกกรณทีีเ่จาของหรอืผูครอบครองท่ีดนิไดใชประโยชน
ทีด่นิมากอนท่ีผงัเมืองรวมจะใชบงัคับในพ้ืนท่ีนัน้ และจะใชประโยชนทีด่นิเชนน้ันตอไป แตถาคณะกรรมการ
ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไปเปนการขัดตอ
นโยบายของผงัเมืองรวมในสาระสาํคญัทีเ่กีย่วกับสขุลกัษณะ ความปลอดภยัของประชาชนหรือสวัสดภิาพ
ของสังคม คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินแกไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว
ใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน 
ประโยชน หรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินมาแสดงขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นประกอบดวย อยางไรก็ตาม เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวแลว 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๘๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ใหคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเห็นดวยมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

      - การใชประโยชนที่ดินมากอน หมายถึง การใชที่ดินเพื่อดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้น ในกรณีดังตอไปนี้

         (๑) ในกรณีท่ีการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินอยูกอนน้ัน 
มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศกาํหนดใหตองไดรบัอนญุาตหรอืไดรบัอนมุตัจิากหนวยงาน
หรือองคกรท่ีกําหนด หรือกําหนดใหตองดําเนินการเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการ
ในที่ดิน จะตองไดรับอนุญาต หรือไดรับอนุมัติ หรือไดดําเนินการตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือประกาศกําหนดเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินน้ันกอน ในกิจการ
อันเปนสาระสําคัญของการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง

         (๒) ในกรณีท่ีการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในท่ีดินอยูกอนน้ัน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหตองไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
จากหนวยงานหรือองคกรใด ใหพิจารณาการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการในท่ีดินเพ่ือการน้ัน
ตามความเปนจริง

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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