


ตารางเปรียบเทยีบ 
แสดงการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมอืงรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 

 
รายการประกอบแผนผัง 

รายการประกอบแผนผังที่ใช้บงัคับอยู่ในปัจจุบัน รายการประกอบแผนผังเพิ่มเตมิเพ่ือปิดประกาศ 30 วัน 

- ส.- 1 - 1 ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

 

 

 

 




































































 










 










 








 






















































































































         

         
























































































 










 










 





























































































































































         

        






























หลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ย่ืนค าร้องหรือข้อคิดเห็น 
ขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2559 

------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การพิจารณาค าร้องขอหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว 
เกิดประสิทธิภาพรวดเร็วทันเวลาและไม่ล่าช้าโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 มาตรา 32 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2545 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นค าร้อง
หรือข้อคิดเห็นขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม 
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 การด าเนินการปิดประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อก าหนดของผัง
เมืองรวมตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 หรือมาตรา 26 / 1 แห่งพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ให้น าหลักเกณฑ์นี้ 
ไปปิดประกาศพร้อมการปิดประกาศดังกล่าวด้วย   

  ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์นี้ 

“ผู้มีส่วนได้เสีย”หมายความว่า 

(1) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้นหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น 
หรือเป็นผู้มีสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในเขตผังเมืองรวม 

(2) บุคคลอื่นใดที่แสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม (1) และ (2)   

“ค าร้องขอหรือข้อคิดเห็น” หมายความว่า หนังสือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีถึงกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมซึ่งร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม หรอืข้อคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้น หรือโดยการยื่นค าร้องขอหรือ
ยื่นข้อคิดเห็นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดท า  
ผังเมืองรวมภายในก าหนดเวลาตามข้อ 3 

ข้อ 3 ผู้มีส่วนได้เสียต้องยื่นค าร้องหรือข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในการขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้นภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ก าหนดไว้แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่น
ค าร้องภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มปิดประกาศ 
 

/กรณีการยื่น... 
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กรณีการยื่นข้อคิดเห็นตามมาตรา 26 / 1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นภายในก าหนดเวลา 
ที่ปิดประกาศ 

ข้อ 4 ค าร้องที่ขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ผังเมืองรวม หรือข้อคิดเห็น ที่ได้ยื่นตามข้อ 3 ให้ประกอบด้วย 

(1) หลักฐานแสดงสถานะของบุคคลผู้ยื่นค าร้องหรือข้อคิดเห็น ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลหรือในกรณีท่ีเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ส่งหลักฐานการมอบหมายประกอบด้วย 

(2) ข้อความเป็นค าร้อง โดยระบุความต้องการที่จะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ข้อก าหนด
จากของเดิมเป็นของใหม่ หรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้นพร้อมทั้งเหตุผลประกอบและแสดงว่าตนเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกรณีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีการร้องขอให้
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดหรือแสดงข้อคิดเห็นให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย 

(3) แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบค าร้องหรือข้อคิดเห็นโดยต้องมีรายละเอียดให้สามารถตรวจสอบ
กับสถานที่จริงได้ทั้งนี้ค าร้องหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการแห่งท้องถิ่นนั้นและ
เกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาของท้องถิ่นท่ีวางผังเมืองรวมเท่านั้น 

ข้อ 5 กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณีต้องด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่
เพ่ือเก็บข้อมูลรายละเอียดและเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯพิจารณาภายในก าหนดเวลาแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  2518 ต้องด าเนินการ
เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ พิจารณาภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตาม 
ข้อ 3 วรรคสอง 

กรณีการแสดงข้อคิดเห็นตามมาตรา 26 / 1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ต้องด าเนินการเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  
พิจารณาภายในก าหนดเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 วรรคสาม 

ข้อ 6 กรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องด าเนินการพิจารณาค าร้องหรือข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อมูล
รายละเอียด เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการด้านผังเมืองเก่ียวกับค าร้องหรือข้อคิดเห็น หรือหากเป็นผังเมืองรวมที่ถ่าย
โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องน าค าร้องหรือข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด
เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือพิจารณาจัดท าความเห็นทางวิชาการด้านผังเมืองเกี่ยวกับค าร้องหรือขอคิดเห็น  
ภายในก าหนดเวลาแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต้องด าเนินการ
จัดท าความเห็นทางวิชาการด้านผังเมืองเก่ียวกับค าร้อง ภายในก าหนดเวลา 50 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลา
ตามข้อ 3 วรรคสอง 

 

           /กรณีการ... 
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กรณกีารแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 26 / 1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ต้องด าเนินการจัดท าความเห็นทางวิชาการด้าน 
ผังเมืองเก่ียวกับข้อคิดเห็นภายในก าหนดเวลา 35 วันนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 วรรคสาม 

ข้อ 7 กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ต้องน าค าร้องหรือข้อคิดเห็น
พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดและความเห็นของที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามข้อ 5 และความเห็นของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองตามข้อ 6 เสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ พิจารณาภายในก าหนดเวลา
แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  2518 ต้องเสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ พิจารณา ภายในก าหนดเวลา 70 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลา
ตามข้อ 3 วรรคสอง 

กรณีการแสดงข้อคิดเห็นตามมาตรา 26 / 1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ต้องเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ 
พิจารณาภายในก าหนดเวลา 50 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 วรรคสาม 

ข้อ 8 กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ต้องน าค าร้องหรือข้อคิดเห็น
พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด และความเห็นของที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามข้อ 5 ความเห็นของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองตามข้อ 6 และความเห็นของคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ ตามข้อ 7 เสนอ
คณะกรรมการผังเมือง พิจารณาภายในก าหนดเวลาแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต้องเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาภายในก าหนดเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 วรรคสอง 

กรณีการแสดงข้อคิดเห็นตามมาตรา 26 / 1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ต้องเสนอคณะกรรมการผังเมือง พิจารณาภายใน
ก าหนดเวลา 65 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 วรรคสาม 

การพิจารณาเสนอค าร้องหรือข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองตามวรรคแรก ให้ค านึงถึงความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารค าร้องขอหรือขอคิดเห็นที่ยื่น ลักษณะของค าร้องหรือข้อคิดเห็น จ านวนผู้ร้องหรือผู้แสดง
ข้อคิดเห็นพร้อมความเห็นทางด้านการผังเมือง และในกรณีมีประเด็นปัญหาว่าผู้ยื่นค าร้องขอหรือผู้แสดงข้อคิดเห็นจะ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

ข้อ 9 กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ต้องแจ้งมติคณะกรรมการ 
ผังเมืองให้ผู้ร้องขอหรือผู้แสดงข้อคิดเห็นทราบ ภายในสิบห้าวันท าการ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการผังเมืองได้รับรอง
มตินั้นแล้ว 

   

 

 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอค าร้อง 
 

  ค ำร้องหรือข้อคิดเห็นขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมให้ประกอบด้วย 
 

  1. หลักฐำนแสดงสถำนะของบุคคลผู้ยื่นค ำร้อง ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลหรือ  
ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ส่งหลักฐำนกำรมอบหมำยประกอบด้วย 
  2. ข้อควำมเป็นค ำร้องระบุแสดงว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียและควำมต้องกำรที่จะขอให้แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกของเดิมเป็นของใหม่ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ 
  กรณีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออำคำรที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่มี
กำรร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดให้แสดงหลักฐำนประกอบด้วย 
  3. แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบค ำร้อง โดยต้องมีรำยละเอียดให้สำมำรถตรวจสอบกับ
สถำนทีจ่ริงในพื้นที่ได้ 
 

  ทั้งนี้ ค ำร้องดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรำชกำรแห่งท้องถิ่นนั้น และ
เกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำของท้องถิ่นท่ีวำงผังเมืองรวมเท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ให้ประชาชนไปตรวจดูผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการได้ปิดประกาศข้อก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.  2556 ตารางเปรียบเทียบ
แสดงการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่
อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการไปตรวจดูแผนผังและรายการ
ประกอบก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 เฉพาะ
ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ 
ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนสาธารณะป้อมปีกกา การกีฬาแห่งประเทศไทยสาขา
สมุทรปราการ สนามกีฬาสมุทรปราการ ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รวม 30 วัน) ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ
มีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแผนผังและรายการประกอบก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง
รวมเฉพาะประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอค าร้องแนบท้ายประกาศนี้โดย
ท าค าร้องขอเป็นหนังสือยื่นได้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลี 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระประแดง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดีย์ 
ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมืองตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 

  เมื่อครบก าหนดแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมค าร้องทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาหากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับค าร้องก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไข
ให้เป็นไปตามค าร้องนั้น แต่หากไม่เห็นด้วยกับค าร้องก็จะให้ยกค าร้องนั้นเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  
พ.ศ. 2556 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อด าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
สมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ต่อไป 

 
************************************ 

 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาร 

 ข่าว 
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   โทร. 0-2299-4469-7 
โทรสาร 0-2299-4486  www.dpt.go.th 



 
  โทร.0        02-389-0600 ต่อ 411 โทรสาร.02-389-0600 ต่อ 412 

 
 

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง และรายการประกอบ   
แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมสมุทรปราการ 

(แก้ไขเพิ่มเตมิกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556) 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการได้ปิดประกาศข้อก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ตารางเปรียบเทียบ
แสดงการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่
อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการไปตรวจดูแผนผัง และรายการ
ประกอบก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 เฉพาะ
ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์
ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนสาธารณะป้อมปีกกา การกีฬาแห่งประเทศไทยสาขา
สมุทรปราการ สนามกีฬาสมุทรปราการ ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รวม 30 วัน) ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ 
มีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแผนผัง และรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ผังเมืองรวมเฉพาะประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอค าร้องแนบท้ายประกาศนี้ 
โดยท าค าร้องขอเปนนหนังสือยื่นได้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ ว่ า การอ า เภอทุกแห่ง  ส านั กงานที่ ดินจั งหวัดสมุทรปราการ  ส านักงานที่ ดินจั งหวัดสมุทรปราการ 
สาขาบางพลี ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 
สาขาพระสมุทรเจดีย์ ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม
สมุทรปราการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมืองตามวันและเวลา
ดังกล่าวข้างต้น 

  เมื่อครบก าหนดแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจะรวบรวมค าร้องทั้งหมดพร้อม
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาหากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับค าร้องก็จะสั่งให้  
กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เปนนไปตามค าร้องนั้นแต่หากไม่เห็นด้วยกับค าร้องก็จะให้ยกค าร้องนั้น  
เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อด าเนินการแก้ไข
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ต่อไป 

 
************************************ 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาร 

 ข่าว 
 



 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
ขอเชิญ 

ประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารท่ีตั้งอยู่ 
ในเขตท้องทีจ่ังหวัดสมุทรปราการ 

ไปตรวจดูกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕6  
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการงง์กการรรหหารสวว 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ววาการง าเภงทุกแหวง ส า ักงา ที่ดห จังหวัดสมุทรปราการ ส า ักงา ที่ดห 
จังหวัดสมุทรปราการ สาขารางพลี ส า ักงา ที่ดห จังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง 
ส า ักงา ที่ดห จังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดียก ส า ักงา เทศราลทุกแหวง ที่ท าการ
งง์กการรรหหารสวว ต ารลทุกแหวง ที่งยูวใ เขตผังเมืงงรวมสมุทรปราการ สว สาธารณะและสว 
พฤกษชาตหศรี ์รเขื่ง ขั ธก สว สาธารณะป้งมปีกกา การกีฬาแหวงประเทศไทย สาขา
สมุทรปราการ ส ามกีฬาสมุทรปราการ ส า ักงา โยธาธหการและผังเมืงงจังหวัดสมุทรปราการ 
และกรมโยธาธหการและผังเมืงง 
 

โดยยื่นค าร้องเกี่ยวกับผังเมืองรวมได้ โดยท าค าร้องขอเป็น 
หนังสือยื่นได้ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ตั้งแต่วนัที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัที่ 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ต าบลปากน้ า 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพทก 0-2395-4560, 0-2389-0600 โทรสาร 0-2389-0600 ตวง 412 
กงงเผยแพรวและประชาสัมพั ธก กรมโยธาธหการและผังเมืงง 218/1 ถ  พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหา ์ร 

10400 โทรศัพทก 0-2299-4485 โทรสาร 0-2299-4468 
 



รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัด 
 

  1. ปิดประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) (2) (3) (4) และ (5) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ ท า กา รองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดสมุ ทรปราการ  ที่ ว่ า กา รอ า เภอทุ กแห่ ง  ส านั ก ง านที่ ดิ น 
จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี  ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาพระประแดง  ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์  ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง   
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ  สวนสาธารณะและ 
สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนสาธารณะป้อมปีกกา การกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาสมุทรปราการ 
สนามกีฬาสมุทรปราการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองโดยขอให้เริ่มปิดประกาศตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ส่วนเอกสารที่เหลือขอให้จังหวัดเก็บส ารองไว้ส าหรับ
น าไปปิดประกาศแทนเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 
  2. ขอให้จังหวัดคอยดูแลรักษาสิ่งที่ได้ปิดประกาศไว้ทั้งหมดมิให้ช ารุดหรือสูญหาย ตลอด
ระยะเวลาที่มีการปิดประกาศหากเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้น าฉบับใหม่ที่ถูกต้องตรงกันไปปิดประกาศแทน
จนครบระยะเวลาด้วย 
  3. ขอให้จังหวัดช่วยรวบรวมค าร้องของผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 
สาขาพระประแดง ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ  ส านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมือง และจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการเมื่อครบก าหนด 30 วัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
  4. ปิดประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) ตามท่ีสาธารณะในเขตผังเมืองรวมนั้นๆ 
  5. แจกจ่ายสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) แก่สื่อมวลชนในท้องถิ่นและน าออกอากาศทางเสียงตามสาย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลหรือจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้
ขอให้จังหวัดโปรดช่วยด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปตรวจดูสิ่งที่ปิดประกาศไว้ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
ด้วยตามแต่จะเห็นสมควร 
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