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รตอนทีางพระราชบั
ญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑
ผังเมืองรวม)

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติการผังเมือง
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 ห นึ่ ง ของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ

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

เหตุผล
โดยทีร่ ะบบการผังเมืองของประเทศจําเปนตองมีกรอบนโยบายการใชประโยชนพน้ื ทีต่ ง้ั แต
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา
ประเทศในดานการใชพน้ื ทีเ่ พือ่ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ โดยการนําไปสูก ารปฏิบตั ใิ นรูปแบบของ
*ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนแนวทางและแผนงานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด
เพือ่ การพัฒนาทางดานกายภาพและการดํารงรักษาเมือง กรณีจงึ มีความจําเปนทีจ่ ะตองมีกฎหมายเพือ่
กําหนดรูปแบบการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ พรอมทัง้ บริหารจัดการผังเมืองใหมรี ปู แบบการดําเนินการ
และการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม โดยการวางกรอบ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง
และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
และโดยที่การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินตองสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการที่เปน
ผูกําหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ประกอบกับในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การผังเมืองบางกรณีจาํ เปนทีร่ ฐั ตองใชสทิ ธิเหนือเคหสถานและทรัพยสนิ รวมถึงการไดมาซึง่ อสังหาริมทรัพย
ของเอกชนเพือ่ ประโยชนสาธารณะ และการจํากัดขอบเขตในการเลือกถิน่ ทีอ่ ยูห รือการประกอบกิจการ
ของบุคคล อีกทั้งกฎหมายวาดวยการผังเมืองที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่
หรือการเพิม่ ศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
ในพระราชบัญญัตินี้
“การผังเมือง” หมายความวา การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง
ในระดับตาง ๆ สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่ อ สร า งหรื อ พั ฒ นาเมื อ ง บริ เ วณที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ชนบทให มี ห รื อ ทํ า ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สุ ข ลั ก ษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกันความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริม
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพือ่ ดํารงรักษาหรือบูรณะสถานทีแ่ ละวัตถุทมี่ ปี ระโยชนหรือคุณคา
ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัตศิ าสตรหรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
“ผังเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทัง้ มาตรการควบคุม
โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง บริเวณที่
เกีย่ วของ หรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสนิ การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง

๗๐
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“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพือ่ พัฒนาหรือดํารง
รักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชนใน
การสรางเมืองใหม พัฒนาเมือง อนุรักษเมือง หรือฟนฟูเมือง
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร รวมทัง้ สิง่ กอสราง
ทุกชนิดหรือสิง่ อืน่ ใดทีว่ างบน ใต หรือผานเหนือพืน้ ดินหรือพืน้ นํา้ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคของการผังเมือง
“ที่อุปกรณ” หมายความวา ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางนํ้า
ทางระบายนํ้าหรือทอระบายนํ้า
“ที่โลง” หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะให
เปนที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
“เจาพนักงานการผัง” หมายความวา
(๑) เจาพนักงานการผังตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการ
สํารวจเพื่อจัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผัง
ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผูบ ริหารทองถิน่ หรือหัวหนาคณะผูบ ริหารทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคกรซึ่งมีอํานาจ
หนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการผังเมือง (รางหมวด ๑ มาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๗)
๓.๑ บทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ มี้ งุ หมายเพือ่ กําหนดรูปแบบการวางและจัดทํา
ผังเมืองทุกระดับ พรอมทั้งบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดลอม โดยการวางกรอบและนโยบาย
ดานการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ
ระดับชนบท ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใตวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) วางและจัดทําผังเมืองในแตละระดับใหสอดคลองกัน
(๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และชนบท
อยางสมดุลและยั่งยืน
(๓) วางกรอบและนโยบายดานการพัฒนา และการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๔) การอนุรักษและรักษาคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม
(๕) เปนแนวทางเพือ่ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดนโยบายและโครงการพัฒนา
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 ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ คือ การกําหนดกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ แบงเปน
๓ ประเภท คือ (ก) ผังนโยบายระดับประเทศ (ข) ผังนโยบายระดับภาค (ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด
๔.๑.๒ ผังกําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงาน
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และ
ชนบท แบงเปน ๒ ประเภท คือ (ก) ผังเมืองรวม (ข) ผังเมืองเฉพาะ
๔.๒ การจั ด ให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการมี ส  ว นร ว มของประชาชน
(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 หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปจะจัดใหมีการทบทวนผังนโยบาย
การใชประโยชนพื้นที่กอนระยะเวลาดังกลาวก็ได
๔.๔ การวางและจัดทําผังนโยบาย (รางมาตรา ๑๑)
การวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
ผังนโยบายระดับภาค สวนผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับ
ประเทศ แลวแตกรณี
๔.๕ การดําเนินการตามประกาศผังนโยบาย (รางมาตรา ๑๒)
เมื่อไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือ
ผังนโยบายระดับจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพือ่ ใหเปนไปตามผังนโยบายดังกลาว ทัง้ นี้ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาทีใ่ หคาํ แนะนําแกหนวยงาน
ของรัฐดวย
๕. ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ (รางหมวด ๓)
๕.๑ ผังนโยบายระดับประเทศ (รางมาตรา ๑๓ ถึงรางมาตรา ๑๔)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา
ผังนโยบายระดับประเทศใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใช
พืน้ ที่ การพัฒนาเมือง บริเวณทีเ่ กีย่ วของ และชนบท โครงสรางพืน้ ฐานหลัก การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ และ
การอื่น ๆ ที่จําเปน เสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผังนโยบายระดับประเทศ ประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ
(๒) กรอบนโยบาย เปาหมาย และแผนทางดานกายภาพ เพื่อการพัฒนา
หรือการอนุรกั ษของประเทศ ดังตอไปนี้ (ก) การใชประโยชนพื้นที่ (ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) โครงสรางพื้นฐาน (ง) พื้นที่พัฒนาพิเศษ (จ) สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ (ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น (ช) การอื่น ๆ ที่จําเปน
(๓) มาตรการและวิธดี าํ เนินการเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของผังนโยบายระดับประเทศ
(๔) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธปี ฏิบตั ิ และความรวมมือของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

๕.๒ ผังนโยบายระดับภาค (รางมาตรา ๑๕ ถึงรางมาตรา ๑๖)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํา
ผังนโยบายระดับภาคใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นทีท่ มี่ ีขอบเขตเกินหนึง่ จังหวัด
ในดานการใชประโยชนทดี่ นิ การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยผังนโยบายระดับภาค ประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค
(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค
(๓) แผนผังทีท่ าํ ขึน้ เปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน
(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง (ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการสาธารณะ (จ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจําเปน
(๔) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
ผังนโยบายระดับภาค
(๕) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความรวมมือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
๕.๓ ผังนโยบายระดับจังหวัด (รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา ๑๘)
เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของการผังเมือง ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและ
จัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด ในดาน
การใชประโยชนทดี่ นิ การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผังนโยบายระดับจังหวัด ประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด
(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด
(๓) แผนผังทีท่ าํ ขึน้ เปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญทุกประการ
หรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน
(ค) แผนผังแสดงเขตสงเสริมการพัฒนาเมือง (ง) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (จ) แผนผังแสดง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ (ฉ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงนํา้ และ
พื้นที่นํ้าหลาก (ช) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงทองเที่ยว (ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนา
อุตสาหกรรม (ฌ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในพื้นที่ระดับจังหวัด
(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
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ (๒) เจาพนักงานการผัง (๓) เขตทองทีท่ จ่ี ะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่
แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา (๔) กําหนดระยะเวลาการใชบงั คับพระราชกฤษฎีกาซึง่ ตอง
ไมเกิน ๕ ป ทัง้ นี้ พระราชกฤษฎีกาใหสนิ้ ผลการใชบงั คับเมือ่ ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมีผลใชบงั คับ
หรือเมือ่ พนกําหนดระยะใชบงั คับตามพระราชกฤษฎีกาซึง่ ตองไมเกิน ๕ ปแลวแตเหตุใดจะเกิดขึ้นกอน
๖.๒ อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานการผัง (รางมาตรา ๒๐)
ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตาม ๖.๑
ใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อทําการสํารวจในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตก
(๒) กําหนดเขตที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓) ทําเครื่องหมายแสดงระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจําเปน
(๔) แจงใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐสงแผนทีห่ รือแผนผัง
แสดงเขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) และ (๓) หากจําเปนตองเขาไปในอาคาร สถานที่พัก
อาศัย สถานที่ทําการ หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อทําการสํารวจ ตองแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักหรือผูซึ่ง
อาศัยอยูในสถานที่นั้น และใหแสดงบัตรประจําตัวเจาพนักงานการผังหรือการเปนพนักงานเจาหนาที่
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
๖.๓ อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑของรัฐมนตรี (รางมาตรา ๒๑)
ในระหวางกําหนดระยะเวลาทีพ่ ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะทําการสํารวจ
ตาม ๖.๑ ใชบังคับ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทัง้ นี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

๖.๔ ผังเมืองรวม
๖.๔.๑ องคประกอบของผังเมืองรวม (รางมาตรา ๒๒)
ผังเมืองรวมประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ ตามทีไ่ ดจาํ แนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
(๔) รายการประกอบแผนผัง
(๕) ขอกําหนดการใชประโยชนทดี่ นิ ทีจ่ ะใหปฏิบตั หิ รือไมใหปฏิบตั เิ พือ่ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (๓) ทุกประการ ดังตอไปนี้ (ก) ประเภทและ
ขนาดกิจการ (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร (ค) อัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
กันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร (ง) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุม
ดินตอพืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ ทีใ่ ชเปนทีต่ งั้ อาคาร หรืออัตราสวนพืน้ ทีว่ า งอันปราศจากสิง่ ปกคลุมดินของแปลง
ที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร (จ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขต
ที่ดิน อาคาร และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปน (ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหกอสรางอาคาร
(ช) ขอกําหนดอื่นที่จําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) หรือ (ช) จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผลอันสมควร
(๖) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนใหบรรลุ
วัตถุประสงคของผังเมืองรวมอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๔.๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามเขตพื้นที่ (รางมาตรา ๒๓)
ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันก็ได ในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนัน้ หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมกันก็ได สวนในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุม
พื้นที่บางสวนของจังหวัดโดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัด
เดียวกันหรือหลายจังหวัด ใหเปนอํานาจหนาทีข่ องกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคการบริหารสวน
จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมรวมกัน หรือ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมกันก็ได ทัง้ นี้ วิธดี าํ เนินการและวิธกี าํ หนด
คาใชจา ยซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละแหงจะตองจายตามสัดสวนของตนใหเปนไปตามทีร่ ฐั มนตรี
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง และในกรณีทกี่ รมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะวางหรือจัดทําผังเมืองรวม ใหแจงอีกฝายทราบกอนวางและจัดทํา ในกรณี
ทีฝ่ า ยใดฝายหนึง่ ไมเห็นดวยกับการจะวางและจัดทําผังเมืองรวมและไมอาจตกลงกันได ใหรฐั มนตรีเปน
ผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง เมื่อเปนที่ยุติแลว ใหผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนํา
ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย
๖.๔.๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขต
จังหวัดอื่น (รางมาตรา ๒๔ ถึงรางมาตรา ๒๖)
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง
รวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ
บุคคลอื่นทีเ่ ห็นสมควร มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ ไมนอ ยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน ๒๑ คน มีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาและ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร สวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอืน่
หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมขึ้ น คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย
ผูแ ทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผูแ ทนสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ และบุคคลอืน่ ทีเ่ ห็นสมควร
มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ ไมนอ ยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน ๒๑ คน มีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาและความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนัน้ และการวางและจัดทําผังเมืองรวมทีม่ พี นื้ ทีค่ รอบคลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต ๒ จังหวัดขึ้นไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาผังเมืองรวมขึน้ คณะหนึง่ ประกอบดวย ผูแ ทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทีเ่ กีย่ วของ
ผูแ ทนสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ และบุคคลอืน่ ทีเ่ ห็นสมควร มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ ไมนอ ยกวา ๑๕ คน แตไมเกิน
๒๑ คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น
ทัง้ นี้ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับ
จังหวัด และเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และมาตรฐานทีอ่ ธิบดีกาํ หนด โดยผังเมืองรวมทีก่ รมโยธาธิการ
และผังเมืองวางและจัดทํา ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให
ความเห็นชอบ
๖.๔.๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(รางมาตรา ๒๗ ถึงรางมาตรา ๒๘)
ผังเมืองรวมทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ วางและจัดทํา ใหเจาพนักงาน
ทองถิน่ เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกอนเสนอไปยังคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง และเสนอความเห็นพรอมเหตุผลของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการผังเมืองจังหวัดไมเห็นชอบดวยกับความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติได ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมือ่ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเปนประการใดแลว ถือวาเปนการให
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

ทั้งนี้ ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา
ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไมเหมาะสมดวยเหตุอื่นใด
อันอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอาํ นาจสัง่ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ นัน้ แกไขพรอมกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารในการแกไขในคราวเดียวกันดวย หรือให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติการวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว และสั่งใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเปนผูวางและจัดทําแทน
อยางไรก็ตาม ผังเมืองรวมทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง องคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันวางและจัดทํา ใหถือเปน
ผังเมืองรวมทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนผูว างและจัดทํา และใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ
๖.๔.๕ การเผยแพรผังเมืองรวมใหประชาชนทราบ (รางมาตรา ๒๙)
ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหเผยแพรใหประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและ
ปดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือ
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น แลวแตกรณี
เปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันนับแตวันปดประกาศ ทั้งนี้ ในขอมูลที่เผยแพรหรือใบประกาศดังกลาว
ให มี คํ า ประกาศเชิ ญ ชวนให ผู  มี ส  ว นได เ สี ย ไปตรวจดู แ ผนผั ง และข อ กํ า หนดของผั ง เมื อ งรวมได
ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมือง
รวมนั้น และใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย
๖.๔.๖ การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่จะ
ใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผัง (รางมาตรา
๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๒)
- ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) ใหยื่นคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น โดยคํารองขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะเทานั้น ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสีย การยื่นคํารอง และวิธีพิจารณา
คํารองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด
- หากภายในกํ า หนดระยะเวลาของการป ด ประกาศตาม ๖.๔.๕
ผูม สี ว นไดเสียผูใ ดยืน่ คํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูว างและจัดทํา
ผังเมืองรวมนั้นขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอคํารองนั้นพรอมความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แลวแตกรณี ซึ่งผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

หากคณะกรรมการผังเมืองไมเห็นชอบดวยก็ใหส่ังยกคํารองนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบดวยกับคํารอง ใหสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนด
ดั ง กล า วในผั ง เมื อ งรวมนั้ น และเมื่ อ คณะกรรมการผั ง เมื อ งจั ง หวั ด พิ จ ารณาคํ า ร อ งของ
ผูมีสวนไดเสียแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสงผลการพิจารณาคํารองนั้นไปยังกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให
ดําเนินการตอไปตามนั้น แตถากรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคํารองนั้นใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแลว ใหถือเปนการยุติ
- เมือ่ พนกําหนดระยะเวลาการปดประกาศตาม ๖.๔.๕ และไมมผี มู สี ว นได
เสียผูใ ดยืน่ คํารองขอใหแกไข เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตาม ๖.๔.๑ (๕) หรือมีแตคณะกรรมการ
ผังเมืองสัง่ ยกคํารองดังกลาว หรือเมือ่ กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิน่ ดําเนินการออกประกาศกระทรวง
มหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นแลวแตกรณี โดยไมชักชา
๖.๔.๗ การออกประกาศ และใชบังคับผังเมืองรวม (รางมาตรา ๓๓)
ผังเมืองรวมใหออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัตทิ อ งถิน่
และตองมีสาระสําคัญตาม ๖.๔.๑ สวนขอบัญญัติทองถิ่นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบงั คับได ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ปี ระกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ใหใชบงั คับผังเมืองรวม
หลายฉบับใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน ใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ไดประกาศใชในภายหลัง
๖.๔.๘ การจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมือง (รางมาตรา ๓๔)
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิน่ แลวแตกรณี จัดทํา
รายงานการประเมินผลการเปลีย่ นแปลงสภาพการณและสิง่ แวดลอมการใชบงั คับผังเมืองรวมตามระยะ
เวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณี แตไมเกิน ๕ ป
นับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับ หรือ
นับแตวันที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผล
ครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น แลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา
หากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอม
มีการเปลีย่ นแปลงไปในสาระสําคัญทําใหผงั เมืองรวมนัน้ ไมเหมาะสมทีจ่ ะรองรับการพัฒนาหรือดํารงรักษา
เมืองตอไป หรือจําเปนตองเปลีย่ นแปลงแกไขเพือ่ ประโยชนในการพัฒนาเมืองทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการปรับปรุงโดย
การวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใหมใหเหมาะสมได ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการประเมินผลดังกลาว
ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการผังเมืองกําหนด ซึง่ ตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทัง้ ในเรือ่ ง
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล
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รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
ตอนที่ ๑ (หมวด ๑ ถึงหมวด ๔ สวนที่ ๑ ผังเมืองรวม)

สภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิดภัยพิบตั ิ
และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย
๖.๔.๙ การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือสวนหนึง่ สวนใด (รางมาตรา ๓๕)
การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะสวนหนึง่ สวนใดใหเหมาะสม
กับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดพิจารณา กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไข ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน ๖.๔.๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม อยางไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของ
ผังเมืองรวมที่แกไขและรายละเอียดของการแกไขไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ
และทีท่ าํ การขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้ เปนเวลาไมนอ ยกวา ๓๐ วัน
และในประกาศนั้นใหมีคําเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในระยะ
เวลาทีร่ ะบุในประกาศ ทัง้ นี้ ใหนาํ บทบัญญัตใิ นสวนของการปดประกาศ ๖.๔.๖ มาใชบงั คับกับการพิจารณา
ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยอนุโลม
๖.๔.๑๐ การพัฒนา การดํารงรักษา และการใชประโยชนพื้นที่ที่มีการวางและ
จัดทําผังเมือง (รางมาตรา ๓๖ ถึงรางมาตรา ๓๘)
- เพื่อใหการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทํา
ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว การดําเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางดานกายภาพ
จะตองสอดคลองกับนโยบายและการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม
- ในเขตที่ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดิน
ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวมนัน้ แตความขางตนไมใหใชบงั คับแกกรณีทเี่ จาของหรือผูค รอบครองทีด่ นิ ไดใชประโยชน
ทีด่ นิ มากอนทีผ่ งั เมืองรวมจะใชบงั คับในพืน้ ทีน่ นั้ และจะใชประโยชนทดี่ นิ เชนนัน้ ตอไป แตถา คณะกรรมการ
ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอ
นโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวัสดิภาพ
ของสังคม คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินแกไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว
ใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน
ประโยชน หรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมือง
หรื อ คณะกรรมการผั ง เมื อ งจั ง หวั ด เชิ ญ เจ า ของหรื อ ผู  ค รอบครองที่ ดิ น มาแสดงข อ เท็ จ จริ ง และ
ความคิดเห็นประกอบดวย อยางไรก็ตาม เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวแลว
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ใหคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูค รอบครอง
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเห็นดวยมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐
- การใชประโยชนที่ดินมากอน หมายถึง การใชที่ดินเพื่อดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้น ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินอยูกอนนั้น
มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศกําหนดใหตอ งไดรบั อนุญาตหรือไดรบั อนุมตั จิ ากหนวยงาน
หรือองคกรทีก่ าํ หนด หรือกําหนดใหตอ งดําเนินการเพือ่ การไดสทิ ธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการ
ในที่ดิน จะตองไดรับอนุญาต หรือไดรับอนุมัติ หรือไดดําเนินการตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือประกาศกําหนดเพื่อการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินนั้นกอน ในกิจการ
อันเปนสาระสําคัญของการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง
(๒) ในกรณีท่ีการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินอยูกอนนั้น
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหตองไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
จากหนวยงานหรือองคกรใด ใหพิจารณาการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการในที่ดินเพื่อการนั้น
ตามความเปนจริง

หมายเหตุ : โปรดติดตาม รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... สวนที่ ๒
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