
หลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นค าร้องหรือข้อคิดเห็น 
ขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม  พ.ศ.  2559 

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

   เพ่ือให้การพิจารณาค าร้องขอหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว  
เกิดประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ทันเวลา  และไม่ล่าช้า  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  2534  มาตรา 32  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)    
พ.ศ. 2545  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค าร้องหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ยื่นค าร้องหรือข้อคิดเห็นขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ         
ผังเมืองรวม  พ.ศ.  2559  ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 การด าเนินการปิดประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อก าหนดของ     
ผังเมืองรวมตามมาตรา 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)  ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้น  หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น  
หรือเป็นผู้มีสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในเขตผังเมืองรวม 

(2)  บุคคลอื่นใดท่ีแสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม (1) และ (2)   

“ค าร้องขอ  หรือข้อคิดเห็น”  หมายความว่า หนังสือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีถึงกรมโยธาธิการ        
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม  ซึ่งร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม  หรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้น หรือโดยการยื่น
ค าร้องขอหรือยื่นข้อคิดเห็นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วาง
และจัดท าผังเมืองรวม  ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  3  

ข้อ 3  ผู้มีส่วนได้เสียต้องยื่นค าร้องหรือข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์ อักษรในการขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น  ภายในระยะเวลาที่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  ก าหนดไว้แล้วแต่กรณี  ดังนี้  

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  ให้ผู้มีสว่นได้เสีย
ยื่นค 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  ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาหรือ    
นิติบุคคล  หรือในกรณีท่ีเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ส่งหลักฐานการมอบหมายประกอบด้วย 

 (2)  ข้อความเป็นค าร้อง  โดยระบุความต้องการที่จะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงห รือยกเลิก 
ข้อก าหนดจากของเดิมเป็นของใหม่  หรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้น  พร้อมทั้งเหตุผลประกอบและแสดงว่า
ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  กรณีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่มี
การร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนด  หรือแสดงข้อคิดเห็น  ให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย  

 (3)  แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบค าร้องหรือข้อคิดเห็น  โดยต้องมีรายละเอียดให้สามารถ
ตรวจสอบกับสถานที่จริง  ได้ทั้งนี้  ค าร้องหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการแห่ง
ท้องถิ่นนั้นและเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาของท้องถิ่นที่วางผังเมืองรวม
เท่านั้น 

ข้อ 5  กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ต้องด าเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลรายละเอียด  และเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  พิจารณาภายในก าหนดเวลาแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต้องด าเนินการ
เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ  พิจารณาภายในก าหนดเวลา 30 วัน  นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 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 าความเห็นทางวิชาการด้านผังเมืองเกี่ยวกับค าร้องหรือข้อคิดเห็น  หรือหากเป็นผังเมืองรวมที่
ถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องน าค าร้องหรือข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อมูล
รายละเอียดเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพ่ือพิจารณาจัดท าความเห็นทางวิชาการด้านผังเมืองเกี่ยวกับค าร้องหรือ
ขอคิดเห็น  ภายในก าหนดเวลาแล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

กรณีการยื่นค าร้องตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ต้องด าเนินการจัดท า
ความเห็นทางวิชาการด้านผังเมืองเกี่ยวกับค าร้อง ภายในก าหนดเวลา 50 วัน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 3 วรรคสอง 

           /กรณีการ... 
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กรณีการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 26/1  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ต้องด าเนินการจัดท าความเห็นทางวิชาการด้าน     
ผังเมืองเก่ียวกับข้อคิดเห็น  ภายในก าหนดเวลา 35 วัน  นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 วรรคสาม 

ข้อ 7  กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ต้องน าค าร้องหรือข้อคิดเห็น
พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียด  และความเห็นของที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามข้อ 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
คณะกรรมการผังเมือง  พิจารณาภายในก าหนดเวลา 90 วัน  นับตั้งแต่วันพ้นก 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 

   

 

 


