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 *ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวตั ิความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. .... 
ณ ปจจุบัน* 

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ 
จนัทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรบัการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบญัญตัดิงักลาวไวพจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่ มจีาํนวน ๓๕ คน 
เพือ่พจิารณา โดยมกีาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และทีป่ระชมุมมีตใิหคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้  

 ป จจุบันร างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู  ระหว างการพิจารณาในวาระที่สองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

 ทั้งนี้ ไดนําเสนอขอมูล รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึง
หมวด ๔ สวนที ่๑ ผงัเมอืงรวม) ในวารสารจลุนิต ิฉบับที ่๒ ปที ่๑๕ โดยฉบับน้ีจะไดนําเสนอสาระสาํคัญ
สวนตอมาที่เหลืออยูเปนตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล)

ข. สาระสําคัญโดยสรุป (ตอจากฉบับที่แลว) 
 ๖.๕ ผังเมืองเฉพาะ (รางหมวด ๔ สวนที่ ๒)
    ๖.๕.๑ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๓๙)
       กําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๘๒

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

    ๖.๕.๒ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย (รางมาตรา ๔๐)  
       (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
       (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
       (๓) แผนผงัท่ีทาํขึน้เปนฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสาํคญัทกุประการ

หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภท
กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนสง พรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของ
กจิการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ง) แผนผงัแสดงทีโ่ลง (จ) แผนผงัแสดงการกําหนดระดับพืน้ดนิ 
(ฉ) แผนผงัแสดงบรเิวณทีต่ัง้ของสถานทีห่รอืวตัถทุีม่ปีระโยชนหรอืคณุคาในทางศลิปกรรม สถาปตยกรรม 
และประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ (ช) แผนผังแสดงบริเวณท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือ
ตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา (ซ) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ

       (๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง 

       (๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี (ก) แนวทางและขนาดของท่ีเอกชนเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ (ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหกอสราง (ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ 
(ง) อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินที่ใชเปนท่ีตั้งอาคาร 
(จ) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (ฉ) อัตราสวนพื้นที่วาง
อนัปราศจากสิง่ปกคลมุของแปลงทีด่นิทีใ่ชเปนทีต่ัง้อาคารตอพืน้ทีใ่ชสอยรวมของอาคาร (ช) ระยะถอยรน
จากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปน (ซ) ขนาดของแปลงท่ีดินที่จะอนุญาตใหกอสราง
อาคาร (ฌ) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูในสภาพอัน
เปนทีน่ารังเกียจหรือนาจะเปนอนัตรายแกผูอาศัยหรอืสญัจรไปมาซ่ึงจะถูกสัง่ใหรือ้หรือเคล่ือนยายตาม
คาํสัง่ของคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ตามมาตรา ๕๗ (ญ) การใชประโยชนของอาคาร
ที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไว
เมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น (ฎ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะ
อนญุาตใหเปนทีก่อสรางอาคารทีใ่ชเพือ่ประโยชนตาง ๆ  ตามทีไ่ดระบไุวในผงัเมอืงเฉพาะ รวมทัง้บรเิวณ
ของท่ีดนิทีก่าํหนดใหเปนทีโ่ลงเพ่ือประโยชนตามท่ีระบุไว (ฏ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ี
หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ฐ) การดํารงรักษาที่โลง (ฑ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู (ฒ) การดัดแปลง 
รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายอาคาร และ (ณ) การอืน่ทีจ่าํเปนเพือ่ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของผงัเมอืงเฉพาะ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

       (๖) รายละเอียดท่ีดินของเอกชนท่ีตองใชเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
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)  
       เมื่อไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับ

ผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะในทองที่ของตนขึ้น หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผู วาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ในทองที่ใดไมวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือไมก็ตาม หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนที่จะตองมีการวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น อาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาง
และจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ที่ไมมีองคประกอบตาม ๖.๕.๒ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ) (๖) และ (๗) หากคณะกรรมการผังเมือง
เห็นสมควรอาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได 
ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอหลักการ
ของผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมา
แสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก็ได

    ๖.๕.๔ การประกาศแสดงเขต (รางมาตรา ๔๒ ถึงรางมาตรา ๔๔)
       ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและ

จัดทําผังเมืองเฉพาะตาม ๖.๕.๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและ
จดัทาํผงัเมอืงเฉพาะไวในทีเ่ปดเผย ณ สาํนกังานเขตหรอืทีว่าการอาํเภอและทีท่าํการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ทั้งนี้ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นใหเสนอความคิดเห็น ตลอดจน
ความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง แลวแตกรณ ีภายใน ๔๕ วนันบัแตวนัปดประกาศ โดยเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและความประสงคมาชี้แจง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได

       เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการ
และผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนหนังสือใหผูแสดงความ
ประสงคจะใชประโยชนที่ดินหรือกอสรางอาคารแกไขโครงการที่จะใชประโยชนที่ดินหรือที่จะกอสราง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๘๔

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

อาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตาม ๖.๕.๓ ภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคาร
เหนือทีด่นิของผูอืน่ซ่ึงไมเห็นดวยกับการปฏิเสธหรือการส่ังการใหแกไขมีสทิธิอทุธรณไดตามมาตรา ๙๐

    ๖.๕.๕ เงือ่นไขในการวางและจัดทาํผงัเมอืงเฉพาะ (รางมาตรา ๔๕ ถงึรางมาตรา ๔๘)
       - การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และให

คาํนงึถงึความคิดเหน็ของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดนิหรอืผูมสีทิธกิอสรางอาคารเหนือทีด่นิของผูอืน่
ตาม ๖.๕.๓ การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตาม ๔.๒ และการไดรับอนุญาต
ใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ
เพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

       - ในกรณีทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่วางและจัดทาํผงัเมอืงเฉพาะตาม ๖.๕.๓ 
ใหสงผงัเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็น ถากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด

       -  ในกรณีทีก่รมโยธาธิการและผงัเมอืงวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตาม ๖.๕.๓ 
ใหสงผงัเมืองเฉพาะไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่พจิารณาใหความเห็น ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมเหน็พองดวยกบัผงัเมอืงเฉพาะ และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็วาไมอาจแกไขปรบัปรุงผงัเมอืงเฉพาะ
ใหสอดคลองกับความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
คณะกรรมการผงัเมืองเพือ่พจิารณาชีข้าด เมือ่คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบกบัผงัเมอืงเฉพาะทีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบงัคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป

       - ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีองคประกอบตาม ๖.๕.๒ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ) 
(๖) และ (๗) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการ
ออกเปนพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

    ๖.๕.๖ การแกไขปรับปรงุขอกาํหนดหรอืรายละเอียดของผังเมอืงเฉพาะ (รางมาตรา ๔๙)  
       ในระหวางท่ีใชบงัคับพระราชบัญญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคับผังเมอืงเฉพาะ

ในทองท่ีใด ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาสภาพการณและ
สิง่แวดลอมในเขตของผงัเมอืงเฉพาะไดเปลีย่นแปลงไป สมควรแกไขปรบัปรงุขอกําหนดหรอืรายละเอยีด
ของผงัเมอืงเฉพาะทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะเสยีใหม
ใหเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    ๖.๕.๗ การออกกฎหมายลําดบัรองของผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๕๐ ถงึรางมาตรา ๕๒) 
       - เมือ่มกีารตราพระราชบัญญติัหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงัคบัผงัเมืองเฉพาะ 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ (๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ 
ตาม ๖.๕.๒ (๕) (๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๕๐)

       - ในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะ ให ข อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาด วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง กฎหมายวาดวยการควบคุมสสุานและฌาปนสถาน หรอืกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่น เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน 
ซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ แทน

       - ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะ หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจาก
ทีไ่ดกาํหนดไวในพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีาใหใชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะหรอืกฎกระทรวงทีอ่อก
ตามมาตรา ๕๐

    ๖.๕.๘ คณะกรรมการบริหารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ (รางมาตรา ๕๓ ถงึรางมาตรา ๕๖)
       ๑. องคประกอบของคณะกรรมการ
          (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผู ว าราชการกรุงเทพมหานครเปน

ประธานกรรมการ ผูแทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแทนกรมทีด่นิ ผูแทนกรมธนารกัษ ผูแทนกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยตรง
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการและเลขานุการ

          (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ใหผู วาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
อยัการจงัหวดัซึง่เปนผูดาํรงตาํแหนงสงูสดุของสาํนกังานอยัการจงัหวดั เจาพนกังานทีด่นิจังหวดั ธนารกัษ
พืน้ที ่นายอําเภอแหงทองท่ีนัน้ อตุสาหกรรมจังหวดั นายกองคการบริหารสวนจังหวดั ผูแทนหนวยงานอ่ืน
ทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๔ คน และผูทรงคณุวุฒิทางการผงัเมอืงหรอืสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ
โดยตรงกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๓ คน และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๓ คน
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ

          (๓) ในเขตพืน้ท่ีครอบคลมุต้ังแต ๒ จงัหวดัขึน้ไป ใหคณะกรรมการผงัเมอืง
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) 

จุลนิติ

ทางการผังเมืองหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วของโดยตรงกับการผงัเมอืง จาํนวนไมนอยกวา ๓ คน และบคุคลอืน่
ที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ โดยใหเจาพนักงานทองถิ่นที่อยูในเขต
ผังเมืองเฉพาะรวมเปนกรรมการดวย 

          ทั้งนี้ กรรมการซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอง   
ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

       ๒. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
           - กรรมการผูทรงคุณวุฒแิละกรรมการซ่ึงเปนบคุคลอ่ืนทีเ่กีย่วของกับการ

ผังเมืองตามมาตรา ๕๓ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการซ่ึงเปนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซ่ึงไดรับการแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
หรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่น
ที่เก่ียวของกับการผังเมืองท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได โดยใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบงัคับกบัการประชุมของคณะกรรมการบริหารการผังเมอืงสวนทองถิน่
โดยอนโุลม 

       ๓. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
            (๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปน

ที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ
          (๒) พจิารณาการโอนท่ีอปุกรณใหเปนทีส่าธารณสมบัตขิองแผนดนิในเขต

ผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๖๖
           (๓) พจิารณาและสัง่การเกีย่วกบัการดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายอาคาร

ที่จะตองดําเนินการดังกลาวตามผังเมืองเฉพาะ
          (๔) กําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 

และมาตรา ๖๗
          (๕)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมือง

สวนทองถิ่น
           (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
    ๖.๕.๙ การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย (รางมาตรา ๕๗ ถึงรางมาตรา ๖๐)  
       - เมือ่เจาหนาทีด่าํเนินการจดัทาํรายละเอยีดแสดงการดดัแปลง รือ้ถอน หรอื

เคลื่อนยายอาคารเสร็จแลว ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผลและ
รายละเอียดดงักลาวใหเปนไปตามผังเมอืงเฉพาะ ในการนีจ้ะขอความเหน็จากกรมโยธาธิการและผังเมอืง
ก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๘๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

       - เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและ
สัง่การประการใด ใหเจาหนาทีดํ่าเนนิการแจงคาํสัง่ใหเจาของหรอืผูครอบครองอาคารทีเ่ก่ียวของทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลา
ไมนอยกวา ๖๐ วันกอนวันที่จะตองดําเนินการตามคําสั่งนั้น โดยใหสงรายละเอียดแสดงการดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารท่ีเก่ียวของไปดวย เจาของหรือผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเห็นดวยกับ
คําสั่งดังกลาว มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

       - การแจงคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดังกลาว
ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ณ ภมูลิาํเนาของผูนัน้ หรือจะ
ทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได ในกรณีที่ไมอาจแจงดวยวิธีดังกลาวได 
ใหปดประกาศสาํเนาคาํสัง่ไวในทีเ่ปดเผยและเหน็ไดงาย ณ อาคารหรอืบรเิวณทีต่ัง้อาคารนัน้ และใหถือวา
เจาของหรือผูครอบครองอาคารไดทราบคําสัง่นัน้แลวเม่ือพนกาํหนด ๗ วนันบัแตวนัปดประกาศดังกลาว

       - ถาอาคารทีจ่ะตองดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายเปนสาธารณสมบตัขิอง
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือทรัพยสินของแผนดิน
ที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงเปนหนังสือ
ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดินทราบ และให
สวนราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิน่ทราบ ถามปีญหาโตแยงระหวางสวนราชการกบัคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ 
ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย

       - เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของหรือ
ผูครอบครองดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการกําหนดเงินคาตอบแทน
ตามความเปนธรรม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ 
บคุคลผูมสีทิธไิดรบัคาตอบแทนและการจายเงนิคาตอบแทนการดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยายอาคาร
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด และมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

       - ในกรณีที่เอกชนซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจง
ใหจัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๙๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ 
แตคณะกรรมการอทุธรณไมเหน็ดวยกบัการอทุธรณ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารตองปฏบิตัติามคาํสัง่
ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
นับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ

       - ในกรณีที่เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารไมดําเนินการรื้อถอนหรือ
เคลือ่นยายอาคารภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ใหเจาหนาทีด่าํเนนิการเตอืนเปนหนงัสอืไปยงัเจาของหรอื
ผูครอบครองอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาท่ีกําหนดไวในคําเตือน
ซึง่ตองไมนอยกวา ๑๕ วนั โดยไมมเีหตผุลอนัสมควร ใหเจาหนาทีด่าํเนนิการมีอาํนาจเขาไปในท่ีดนิและ
รือ้ถอนหรอืเคลือ่นยายอาคารนัน้โดยคดิคาใชจายจากเจาของหรอืผูครอบครองอาคาร คาใชจายจะคดิ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๘๘

 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

หักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นก็ได 
การรือ้ถอนหรอืเคลือ่นยายอาคารนัน้ เจาหนาทีด่าํเนนิการตองกระทาํโดยประหยดั และคาใชจายทีค่ดิ
จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงนิคาตอบแทนการดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยาย

       - เมื่อไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรอืผูครอบครองอาคารทราบ เจาของหรอืผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเหน็ดวยมสีทิธอิทุธรณไดตามมาตรา 
๙๐ ทัง้นี ้ใหนาํบทบญัญตัเิร่ืองการแจงคาํสัง่มาใชบงัคบักบัการแจงของเจาหนาทีด่าํเนนิการโดยอนโุลม

   ๖.๕.๑๐ การแจงเตือนเปนหนังสือ (รางมาตรา ๖๑)
        ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให

ดาํเนินการดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะแลว แตดาํเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหาก
ผูนั้นยังคงไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวา ๑๕ วันโดยไมมี
เหตผุลอนัสมควร ใหเจาหนาทีด่าํเนนิการมอีาํนาจในการดดัแปลงอาคารนัน้โดยคิดคาใชจายจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทน ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารนั้นก็ได การดัดแปลงอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและ
คาใชจายที่คิดจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อได
คิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารทราบ 
เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

   ๖.๕.๑๑ การจัดหาที่อยูชั่วคราว (รางมาตรา ๖๒ ถึงรางมาตรา ๖๓  )
        - ในกรณีที่เจาของหรือผู ครอบครองอาคารท่ีไดรับคําสั่งใหรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยาย ไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสม
ใหอาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตไมเกิน ๑ ป  ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการ
จะผอนผันใหอาศัยอยูตอไปอีกไมเกิน ๖ เดือนก็ได 

       - ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาท่ีดินหรืออาคารใหบุคคล เขาอยูใน
ที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลน้ันสมัครใจเขาอยูในที่ดินหรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น 
ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ตามหลักเกณฑ
และวิธกีารท่ีอธิบดกีาํหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจดัทีด่นิไวใหบคุคลดังกลาวปลูกสรางอาคารเอง ใหเจาหนาที่
ดําเนินการชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให

   ๖.๕.๑๒ การบริหารจัดการที่อุปกรณ (รางมาตรา ๖๔  ถึงรางมาตรา ๖๕)
        - ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัดท่ีดิน

เพื่อใชเปนที่อุปกรณ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถ่ินกําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินดังกลาวซ่ึงตองเสียสิทธิบางประการ
เกี่ยวกับการใชที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระท่ีตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๘๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

      - การกําหนดเงินคาตอบแทนใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน
พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัดหรือภาระที่
ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใช
ทีอ่ปุกรณดวย แตทัง้นีเ้งินคาตอบแทนท่ีกําหนดตองไมเกินราคาท่ีดนิ และเพ่ือประโยชนในการคํานวณ
ราคาท่ีดินตามมาตราน้ี ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาใชบังคับกับการกําหนดเงินคาตอบแทน
โดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินมหีนังสอืแจงการกําหนดเงินคาตอบแทน
ใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๙๐ ทั้งนี้ เจาของที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ในสวนที่ถกูจัดนั้น 

    ๖.๕.๑๓ การโอนท่ีอปุกรณใหเปนท่ีสาธารณสมบติัของแผนดินโดยมีเงนิคาตอบแทน 
(รางมาตรา ๖๖ ถึงรางมาตรา ๖๗)  

        - เจาของท่ีอุปกรณผูใดประสงคจะโอนท่ีอุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
ที่อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของที่อุปกรณตามราคาที่
พระราชบญัญตัใิหใชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะบญัญตัไิว ถาไมไดบญัญตัไิวใหกาํหนดเทากบัราคาทีด่นิทีโ่อน
ตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ ทั้งนี้ 
ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม

       - ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวหรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ
ผงัเมืองเฉพาะภายหลัง ๕ ปนบัแตวนัใชบงัคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และพระราชบัญญตัใิหใชบงัคับ
ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดิน
ที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ

         อยางไรก็ตาม ความขางตนไมใหใชบังคับในกรณีที่การโอนที่อุปกรณเกิดขึ้น
ภายหลัง ๕ ปนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติ
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่
ตกลงกันซึง่จะตองไมตํา่กวาราคาท่ีดนิตามความเปนธรรม เจาของท่ีอปุกรณซึง่ไมเหน็ดวยมีสทิธอิทุธรณ
ไดตามมาตรา ๙๐ ทัง้นี ้ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกีย่วกบัทีอ่ปุกรณทีไ่ดรบัมาใหไดรบัยกเวน
คาธรรมเนียมทั้งปวง

       - ในการคํานวณเงินคาตอบแทน ถาเจาของที่อุปกรณสรางหรือจัดทําเพื่อให
เปนที่อุปกรณดวยคาใชจายของตนเอง ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอนที่จะมี
การโอน ใหเจาหนาทีด่าํเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทาํดังกลาวแกเจาของ
ที่อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการโอน ทั้งนี้ เงินคาตอบแทนอันจะพึงจาย
ใหเพิ่มขึ้น ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของ หรือผูครอบครอง สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา สิ่งที่สราง
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ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

ในขณะท่ีมกีารโอน หรอืคาตอบแทนท่ีไดจายไปแลวประกอบดวย เจาของท่ีอปุกรณซึง่ไมเหน็ดวยมีสทิธิ
อุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

    ๖.๕.๑๔ การจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ (รางมาตรา ๖๘)
         ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพื่อ

ใหเปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรองขอ 
เจาหนาท่ีดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเม่ือพิจารณาเห็นเปนการสมควร โดยการคิดคาใชจาย
ในกรณีดังกลาว ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียงเพื่อประโยชนของเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินผูรองขอน้ัน ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้นทั้งหมด แตถาเปนไปเพ่ือ
สาธารณประโยชนดวย เจาหนาที่ดําเนินการจะออกคาใชจายท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดตามที่
เห็นสมควร และใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ

    ๖.๕.๑๕ การจัดระบบสาธารณูปโภค (รางมาตรา ๖๙ ถึงรางมาตรา ๗๐)  
         เพื่อใหพื้นที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยง

กับเขตพื้นที่ตอเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดระบบสาธารณูปโภค
ลงบน ใตหรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปนหนังสือ
พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ ทั้งน้ี การดําเนินการดังกลาวใหเจาพนักงานการผัง
กาํหนดเงนิคาตอบแทนอันเปนธรรมในการใชทีด่นิน้ันทีจ่ะจายใหแกเจาของหรอืผูครอบครองทีด่นิและ
ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินท่ีเกี่ยวของทราบโดยมิชักชา หากเจาของหรือ
ผูครอบครองท่ีดนิซึง่ไมเห็นดวยกับการดําเนินการ หรอืการกําหนดเงินคาตอบแทนมีสทิธอิทุธรณไดตาม
มาตรา ๙๐ อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวใหเจาพนักงานการผังแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นในพ้ืนท่ีดังกลาวทราบพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินกอนดําเนินการ หากเกิดกรณี
ขดัแยงกันระหวางเจาพนักงานการผังกับเจาพนกังานทองถิน่ท่ีเกีย่วของ ใหเสนอคณะกรรมการผงัเมือง
ชีข้าด ทัง้นี ้ใหเจาพนกังานทองถิน่แหงทองทีท่ีใ่ชบงัคบัผงัเมอืงเฉพาะเปนเจาหนาทีด่าํเนนิการ ในกรณี
ที่มีความจําเปนเพ่ือใหการบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะไดรับประโยชนสูงสุดในดานการใชพื้นที่ 
คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีองคกรเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการภายในเขต
ผังเมืองเฉพาะและพื้นที่ตอเนื่อง โดยมีอํานาจหนาที่เปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได

๗. คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางหมวด ๕)
  ๗.๑ องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางมาตรา ๗๑) 
      (๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
     (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ
     (๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ   
นายกสมาคมองคการบริหารสวนจงัหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย 

      (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒซ่ึิงคณะรัฐมนตรีแตงตัง้จากผูมคีวามรูความสามารถ
ทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกิน ๑๔ คน

      ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการและเลขานกุาร และอธบิดเีปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม    (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด

๗.๒  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ (รางมาตรา ๗๒ ถึงรางมาตรา ๗๔) 
   ๗.๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (รางมาตรา ๗๒)
      (๑) มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ป
      (๓) ไมเปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรอืคนเสมือนไรความสามารถ
      (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      (๕) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง

   ๗.๒.๒ วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๗๓)
      กรรมการผูทรงคณุวุฒิมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๓ ป ในกรณทีีก่รรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคณุวฒุซิึง่ไดแตงตัง้ไวแลว ทัง้นี ้เมือ่ครบกําหนดตามวาระ หากยงัมไิดมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได

   ๗.๒.๓ การพนจากตําแหนง (รางมาตรา ๗๔)
      นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง

เมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย อนความสามารถ (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๒
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๗.๓  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๗๕)  
   กาํหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมอืงแหงชาตมิอีาํนาจหนาที ่ดงัตอไปนี้
    (๑) กําหนดนโยบายและเปาหมายเก่ียวกับการผังเมืองของประเทศ 
   (๒) กาํหนดมาตรการเพือ่เสรมิสรางความรวมมอืของภาคประชาสงัคมและประสานงาน

ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง
   (๓) เสนอมาตรการดานการเงิน การคลัง และมาตรการอ่ืน เพื่อสงเสริมการลงทุนและ

สนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองและเพ่ือสรางความเปนธรรมจาก
การใชประโยชนที่ดิน 

   (๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการและกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ราชการในกรณทีีป่รากฏวาหนวยงานของรฐัใดไมปฏบิตัใิหสอดคลองกบักฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอบงัคับ
เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง

   (๕) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
   (๖) กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไป

ตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 
   (๗) จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตรและการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

   (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
๗.๔  องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๗๖)  
   การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ ทัง้น้ี ในการประชุมคณะกรรมการ 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

๗.๕  อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และเรียกบุคคลเขาชี้แจง 
(รางมาตรา ๗๗ ถึงรางมาตรา ๗๙)

   ๗.๕.๑  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อกีเสยีงหน่ึง
เปนเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๗๗)

   ๗.๕.๒  คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่พจิารณาหรือ  ปฏบิตักิารตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมายได ทัง้น้ี ใหนาํ
บทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
(รางมาตรา ๗๘)  
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   ๗.๕.๓  คณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาตมิอีาํนาจเรยีกใหบคุคลใดสงเอกสาร
แผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นวามีความจําเปนหรือมีผลกระทบตอนโยบายทางดานการ
ผังเมือง ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได (รางมาตรา ๗๙)  

๘. คณะกรรมการผังเมือง (รางหมวด ๖)
  ๘.๑ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๘๐)  
     (๑)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
     (๒)  กรรมการโดยตาํแหนง ไดแก ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลดักระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

     (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร 
เศรษฐศาสตร สงัคมศาสตร สิง่แวดลอม ประวตัศิาสตรหรอืโบราณคดี และเกษตรกรรม จาํนวนดานละ 
๑ คน

     (๔)  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก ผูแทนสภาหอการคา
แหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

     (๕)  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๕ คน

     ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการวางและจัดทํา แกไข 
หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับความม่ันคงทางทหารใหปลัดกระทรวง
กลาโหมเขารวมเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย

  ๘.๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๘๑ ถึงรางมาตรา ๘๔)  
     (๑)  ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการ

และผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา
     (๒)  ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมท่ีมีพื้นที่คาบเก่ียวตั้งแต ๒ จังหวัดขึ้นไป 

และผังเมืองเฉพาะ
      (๓) ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
     (๔)  กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการให

เปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด
     (๕)  วินิจฉัยชี้ขาดปญหาอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ

ในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมและผังเมืองเฉพาะ
     (๖)  ปฏบิตัหินาทีอ่ื่นใดตามท่ีบญัญติัไวในพระราชบัญญติัน้ี หรอืตามท่ีคณะกรรมการ

นโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมาย
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 รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ (หมวด ๔ สวนที่ ๒ ถึงบทเฉพาะกาล) 

จุลนิติ

     คณะกรรมการผงัเมอืงมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรือปฏบิตักิาร
ตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา 
๗๔ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งเปนผูแทนสถาบัน และกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
การผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองโดยอนุโลม และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ 
มาใชบงัคับกับการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองและคณะ อนกุรรมการของคณะกรรมการผังเมือง
โดยอนุโลม

๙.  คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (รางหมวด ๗)
  ๙.๑ องคประกอบของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘๕)  
     (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมท่ีดิน ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนการเคหะแหงชาติ และผูแทนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการ
ผงัเมือง จาํนวนไมเกนิ ๔ คน ผูทรงคณุวฒุทิางการผงัเมอืงหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วของโดยตรงกับการผงัเมอืง 
จํานวนไมเกิน ๔ คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกิน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ผังเมืองแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผู อํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเปนกรรมการ
และเลขานุการ

     (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด 
เกษตรและสหกรณจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
ทองถ่ินจังหวัด ธนารักษพื้นที่ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงานจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ผูอํานวยการโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงในเขต
พื้นที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูแทนการประปาสวนภูมิภาค และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรือ
สาขาวชิาทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมอืง จาํนวนไมเกนิ ๑๐ คน เปนกรรมการ และใหโยธาธกิารและผงัเมอืง
จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ

     ในกรณทีีเ่ปนการวางและจดัทาํ แกไข หรอือนมุัตผิงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะใน
เขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวมเปนกรรมการดวย สวนใน
กรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใน (๒) ใหถือวาคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ในจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน
การประปาสวนภูมภิาคปฏิบตัหินาทีใ่นพ้ืนทีด่งักลาว ใหผูแทนการไฟฟานครหลวงหรือผูแทนการประปา
นครหลวง แลวแตกรณี เปนกรรมการแทน อยางไรก็ตาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปน
บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการผงัเมืองจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาต ิหรอื
กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได
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๙.๒  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๘๖ ถึงรางมาตรา ๘๙)
    (๑) ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
   (๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนท่ีเก่ียวกับการวาง

และจัดทําผังนโยบายระดับจังหวดั ผงัเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทํา ผงัเมือง
รวมที่พื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ

   (๓) ใหคาํปรกึษาและความคดิเหน็เกีย่วกบัการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมตอกรมโยธาธกิาร
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น

   (๔) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมือง
   (๕) กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและการพัฒนา

ใหเปนไปตามผังเมือง
   (๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
   (๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
   คณะกรรมการผังเมอืงจงัหวดัมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือพจิารณาหรือปฏบิตัิ

การตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได ทัง้นีใ้หนาํบทบัญญตัมิาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และ
มาตรา ๗๔ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เปนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม เวนแตอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการผังเมือง และใหนํา  บทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม

๑๐.  การอุทธรณ (รางหมวด ๘)
   ๑๐.๑ หลักเกณฑในการอุทธรณ (รางมาตรา ๙๐)
        ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง 

ในกรณีดังตอไปนี้
      (๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินตาม

มาตรา ๓๗
      (๒) การปฏิเสธหรือสัง่การเก่ียวกับโครงการท่ีจะมีการใชประโยชนทีด่นิ หรอืที่

จะกอสรางอาคารตามมาตรา ๔๔
      (๓) การสั่งใหดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา ๕๗
      (๔) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด และมาตรา ๖๗
      (๕) การคิดคาใชจายในการร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา ๖๐
      (๖) การคิดคาใชจายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑
      (๗) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนใน

การใชที่ดินตามมาตรา ๖๙ 
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      (๘) การสัง่ใหระงบัการกระทาํท่ีฝาฝน หรอืการส่ังใหแกไขปรบัปรุง หรอืการสัง่
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 รฐัมนตร ีเปนประธานกรรมการ อยัการสงูสดุ 

และผูทรงคณุวฒุซิึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้จากผูมคีวามรู ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ
ดานการผังเมือง นิติศาสตร และเศรษฐศาสตร จํานวนดานละ ๑ คน เปนกรรมการ โดยใหอธิบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือเปนอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได

      ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระทําการ
ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามที่ไดรับ
มอบหมายได โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการอุทธรณและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใชบังคับ
กับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 

  ๑๐.๓  วาระการดํารงตาํแหนงของกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ(รางมาตรา ๙๔)  
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙๑ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ทั้งนี้

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวฒุเิพิม่ขึน้ในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒซิึง่แตงตัง้ไวแลวยงัมวีาระอยูในตําแหนง 
ใหผูไดรบัแตงตัง้แทนตาํแหนงทีว่างหรอืเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุเิพิม่ขึน้ อยูในตําแหนงเทากบัวาระที่
เหลอือยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

  ๑๐.๔  หลักเกณฑในการพิจารณาอุทธรณ (รางมาตรา ๙๕  ถึงรางมาตรา ๙๖)
      คณะกรรมการอุทธรณ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมการบริหาร

การผังเมืองสวนทองถิ่น มีคําวินิจฉัยอุทธรณภายใน ๖๐ วันนับแตวันไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัย
พรอมดวยเหตุผลเปนหนงัสอืไปยังผูอทุธรณและเจาพนกังานการผัง เจาพนกังานทองถิน่ หรอืเจาหนาที่
ดําเนินการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัย
คาํอทุธรณใหเปนไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง อยางไรก็ตาม ในระหวางอทุธรณ ใหผูอทุธรณ เจาของ
หรือผู ครอบครองท่ีดินหรืออาคาร ผู มีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น เจาพนักงานการผัง 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ เจาพนกังานทองถิน่ หรอืเจาหนาทีด่าํเนินการ แลวแตกรณี 
ยุติการดําเนินการหรือหามกระทําการใด ๆ ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ เวนแตจะเปนการดําเนินการ
ตามคําส่ังหรือหนังสือแจง หรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนสาธารณะหรือการใช
ประโยชนที่ดินหรืออาคารจะเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะที่ไมอาจรอได
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๑๑.  อํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน (รางหมวด ๙)
   ๑๑.๑ กรณีที่มีการฝาฝนหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดิน (รางมาตรา ๙๗) 
      ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขต

ที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๑ 
หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงือ่นไขการใชประโยชนทีด่นิท่ีคณะกรรมการผงัเมอืงหรอืคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดักําหนดตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๕๒ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง หรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งการให
เจาของทีดิ่น ผูใชประโยชนในทีด่นิ หรอืเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการกระทําทีเ่ปนการฝาฝน 
หรือใหแกไขปรับปรุง หรือใหปฏิบัติใหถูกตอง ทั้งนี้ เจาของที่ดิน ผูใชประโยชนที่ดิน หรือเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐

   ๑๑.๒ อํานาจในการเรียกบุคคลมาชี้แจง (รางมาตรา ๙๘) 
       ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาที่ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวของมาชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการตามหนาที่มา
ประกอบการพิจารณาได

   ๑๑.๓ อํานาจในการเขาไปในที่ดินหรืออาคาร (รางมาตรา ๙๙ ถึงรางมาตรา ๑๐๑) 
       - ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาทีด่าํเนนิการ กรรมการบรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ และพนักงานเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย
จากบุคคลดังกลาว มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองท่ีที่มีประกาศใชบังคับผังเมืองรวม 
หรือผังเมืองเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดู
เอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น 
หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดขึ้น
จากการกระทําดงักลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง เจาหนาทีด่าํเนินการ หรือกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแก
ผูเสยีหายนัน้ ทัง้นี ้ในกรณทีีจ่าํเปนตองกระทําการเพ่ือการสาํรวจ ใหแจงเปนหนังสอืใหเจาของ ผูครอบครอง 
หรือผูดูแลรักษาท่ีดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนกระทําการน้ัน อยางไรก็ตาม 
ในการปฏิบตักิารตามหนาที ่ใหเจาพนักงานทองถิน่ เจาพนักงานการผัง เจาหนาทีด่าํเนินการ กรรมการ
บรหิารการผงัเมอืงสวนทองถิน่ และพนกังานเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายจากบคุคลดงักลาว แสดงบตัร
ประจําตัวที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

       - พนกังานเจาหนาท่ีซึง่ไดรบัมอบหมายจากเจาหนาท่ีดาํเนนิการมอีาํนาจเขาไป
ในที่ดินหรืออาคารซ่ึงอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพ่ือตรวจสอบ 
ซอมแซม หรอืบาํรุงรกัษาระบบสาธารณูปโภค หรอืเพือ่ตรวจสภาพของท่ีโลงในเวลาระหวางพระอาทิตยขึน้
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ถงึพระอาทิตยตก ทัง้นี ้ในการปฏิบตักิารตามหนาท่ี ใหพนกังานเจาหนาทีแ่สดงบัตรประจาํตัวพรอมทัง้
หนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

      - เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงาน
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๒. บทกําหนดโทษ (รางหมวด ๑๐)
   ๑๒.๑ บทกําหนดโทษทั่วไป (รางมาตรา ๑๐๒ ถึงรางมาตรา ๑๐๓) 
      ในกรณทีีผู่กระทาํความผดิเปนนติบิคุคล ถาการกระทําความผดิของนติบิคุคลนัน้

เกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน หรือในกรณีทีบ่คุคลดังกลาวมีหนาทีต่องส่ังการหรือกระทําการและละเวน
ไมสัง่การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนติบิคุคลนัน้กระทําความผิด ผูนัน้ตองรับโทษตามท่ีบญัญตัไิว
สาํหรบัความผดินัน้ ๆ ดวย อยางไรก็ตาม เม่ือเจาพนกังานทองถิน่รองขอ ศาลอาจสัง่ใหผูกระทาํผดิแกไข
สภาพของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือ
ผงัเมอืงเฉพาะภายในระยะเวลาทีก่าํหนดให หรอืใหเจาพนกังานทองถิน่มอีาํนาจจดัการอยางใดอยางหนึง่
เพือ่เปล่ียนแปลงแกไขใหเปนไปตามผังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะน้ัน และคิดเอาคาใชจายจากเจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริง

   ๑๒.๒ โทษปรับทางปกครอง  (รางมาตรา ๑๐๔ ถึงรางมาตรา ๑๐๕)
       เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจลง โทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๑ ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามรายละเอียดหรือหลกัเกณฑหรอืวธิปีฏิบตัทิีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ตองชําระคาปรับทางปกครอง
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และตองชําระคาปรบัอกีไมเกินวนัละ ๕,๐๐๐ บาท  ตลอดเวลาท่ียงัมไิดปฏบิตัใิหถกูตอง 

   ๑๒.๓ โทษอาญา (รางมาตรา ๑๐๖ ถึงรางมาตรา ๑๐๗)
       - ผูใดฝาฝนคําสั่งใหดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร หรือคําวินิจฉัย

อุทธรณตามมาตรา ๖๐ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 
หรอืเจาหนาทีด่าํเนนิการตามมาตรา ๙๗ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๖ เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

        - ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๑ ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามรายละเอียดหรือหลกัเกณฑหรอืวธิปีฏิบตัทิีก่าํหนดไวในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๕๐ หรือฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้นอกจากระวางโทษขางตนแลว ผูฝาฝน
หรอืไมปฏิบตัติามยังตองระวางโทษปรับอกีวนัละไมเกนิ ๓๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียงัฝาฝนหรอืจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๙๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๑๓.  บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๐๘  ถึงรางมาตรา ๑๑๓)
   ๑๓.๑ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติประกอบดวย

กรรมการโดยตาํแหนง และใหปฏบิตัหินาทีไ่ปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแหงชาติจะไดรับการแตงตั้ง (รางมาตรา ๑๐๘)

   ๑๓.๒ ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๘๐ ให
คณะกรรมการผงัเมอืงซึง่ไดรบัการแตงต้ังอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญติัน้ีใชบังคบัยังคงอยูในตาํแหนง
เพือ่ปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวาคณะกรรมการผงัเมอืงในวนัทีไ่ดแตงตัง้ขึน้ใหมเขารบัหนาที ่(รางมาตรา ๑๐๙)

   ๑๓.๓ ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซ่ึงเปนบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๘๕ ใหคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซ่ึงเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
จะไดรับการแตงตั้ง (รางมาตรา ๑๑๐)

   ๑๓.๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง
ซึง่ออกโดยอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญตักิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีใชบงัคับอยู
ในวันกอนวันทีพ่ระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคับ ใหคงใชบงัคับตอไปไดเทาทีไ่มขดัหรือแยงกับพระราชบัญญตัน้ีิ 
จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๑)

   ๑๓.๕ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตาม
ขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๑๑๒)

    ๑๓.๖ บรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหมผีลใชบงัคบัไดตอไปจนกวาจะมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยหรอืขอบญัญตัิ
ทองถ่ินใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้ ในระหวางท่ียังไมมีประกากระทรวง
มหาดไทยหรอืขอบญัญตัทิองถิน่ การแกไขหรอืยกเลกิกฎกระทรวงใหใชบงัคบัผงัเมอืงรวมเฉพาะบรเิวณ
หรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด หรือการยกเลิกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมท้ังฉบับ ใหกระทําได
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น (รางมาตรา ๑๑๓)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมีความประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบั
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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