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ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคาร้อง การยื่นคาร้อง
และวิธีพิจารณาคาร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการผังเมือง จึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ ยวกั บผู้ มี ส่ วนได้เสี ยที่ จะมี สิ ทธิยื่ นค าร้ อง การยื่ นค าร้ อง และวิ ธีพิ จารณาคาร้อง เกี่ ยวกับการวาง
และจัดทาผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คาร้อง” หมายความว่า
(๑) หนังสือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม ซึ่งร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของผังเมืองรวม
(๒) การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้มีส่วนได้เสีย
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้วางและจัดทา
ผังเมืองรวม
หมวด ๑
คาร้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ข้อ ๔ คาร้อง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เป็นกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ยื่นคาร้องแสดงความเห็นไว้เมื่อได้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามมาตรา ๙
ข้อ ๕ คาร้อง ให้ประกอบด้วย
(๑) ข้อความเป็น คาร้อง โดยระบุความต้องการที่จะให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ และแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
(๒) หลักฐานแสดงสถานะของบุคคลที่ยื่นคาร้องทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือ
ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบอานาจให้ส่งหลักฐานการมอบอานาจด้วย
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ข้อ ๖ ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคาร้อง ได้แก่
(๑) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้น หรือประกอบเป็นอันเดียวกับ
ที่ดินนั้น หรือเป็นผู้มีสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ภายในเขตผังเมืองรวม
(๒) บุคคลอื่นใดที่แสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบอานาจจากบุคคลตาม (๑) และ (๒)
หมวด ๒
วิธีการยื่นคาร้อง
ข้อ ๗ กรณีคาร้องเป็นหนังสือ ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม
และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวม
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและ
จัดทาผังเมืองรวม และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวม
ข้อ ๘ กรณีคาร้องที่ยื่นผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องโดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม
และเว็บไซต์ของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวม
ข้อ ๙ ผู้มีส่วนได้เสียต้องระบุในคาร้องที่ยื่นตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ว่าตนเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินแปลงใด หรืออาคารเลขที่ใดที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ประเด็นที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๔
และข้อ ๕ ว่าเป็นประเด็นใด พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบเป็นหนังสือ
กรณีหลักฐานเอกสารประกอบคาร้องไม่ครบถ้วนให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม แจ้งประสานกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่อาจจัดส่งเอกสารได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว โดยมีเหตุอันสมควร ให้ผู้มีส่วนได้เสียระบุเหตุผลประกอบเอกสารนั้นด้วย
ข้อ ๑๐ ผู้มีส่วนได้เสียต้องยื่นคาร้องภายในกาหนดระยะเวลาที่มีการปิดประกาศตามมาตรา ๒๙
กรณี ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ยื่ น คาร้ องเป็น หนัง สื อ โดยการส่ งทางไปรษณี ย์ ให้ ถื อ ว่ า วั น ที่ ที่ ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับไปรษณียภัณฑ์ที่บรรจุคาร้องนั้นเป็นวันที่ยื่นคาร้อง
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หมวด ๓
วิธีพิจารณาคาร้อง
ส่วนที่ ๑
ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทา
ข้อ ๑๑ เมื่อปิด ประกาศครบกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ แล้ว ให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(๑) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของค าร้ อ งแล้ ว เสนอค าร้ อ งดั ง กล่ า ว
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมพิจารณาเพื่อให้ความคิดเห็น
(๒) นาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมตาม (๑) เสนอกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
(๓) นาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมตาม (๑) และความเห็นของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองตาม (๒) เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาคาร้องภายในระยะเวลา
เก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาของการปิดประกาศตามมาตรา ๒๙
ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถดาเนินการเสนอให้คณะกรรมการผังเมื อ ง
พิจารณาคาร้องภายในระยะเวลาที่ กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุ มั ติ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขยายระยะเวลาดาเนินการได้ ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาดาเนินการ
อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
การพิจารณาคาร้องตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร ลักษณะของคาร้อง
จานวนผู้ยื่นคาร้อง และความเห็นทางด้านการผังเมือง
กรณีมีประเด็นปัญหาว่าผู้ยื่นคาร้องจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้เสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วให้ถือเป็นการยุติ
ส่วนที่ ๒
ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วางและจัดทา
ข้อ ๑๒ เมื่อปิดประกาศครบกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ แล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(๑) รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของค าร้ อ งแล้ ว เสนอค าร้ อ งดั ง กล่ า ว
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมพิจารณาเพื่อให้ความคิดเห็น
(๒) นาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมตาม (๑) เสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดเพื่อพิจารณาคาร้อง
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(๓) นาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมตาม (๑) และผลการพิจารณา
คาร้องของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาม (๒) เสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเพื่อให้
ความเห็นภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาของการปิดประกาศตามมาตรา ๒๙
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง
พิจารณาเพื่อให้ความเห็ นภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวสาหรับกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกรุงเทพมหานครเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม ให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น เป็ น ผู้ ว างและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวม ให้ ข ออนุ มั ติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตผังเมืองรวมนั้น
การพิจารณาคาร้องตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร ลักษณะของคาร้อง
จานวนผู้ยื่นคาร้อง และความเห็นทางด้านการผังเมือง
กรณีมีประเด็นปัญหาว่าผู้ยื่นคาร้องจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วให้ถือเป็นการยุติ
ข้อ ๑๓ ให้ ก รมโยธาธิการและผั งเมืองแจ้ งผลการพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ความเห็นตามข้อ ๑๒
วรรคหนึ่ง (๓) ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากจังหวัดนั้น
ข้อ ๑๔ กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นจากผลการพิจารณาคาร้อง
ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการต่อไปตามนั้น
กรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ให้ กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคาร้องนั้นพร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
และความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้คณะกรรมการผังเมืองภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองรับรองมตินั้น เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว ให้ถือเป็นการยุติ
ส่วนที่ ๓
ผลการพิจารณา
ข้อ ๑๕ หากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณา
คาร้องของผู้มีส่วนได้เสียแล้วไม่เห็นชอบด้วยกับคาร้อง ก็ให้สั่งยกคาร้องนั้น
กรณีที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาคาร้อง
ของผู้มีส่วนได้เสียแล้ ว เห็ น ชอบด้วยกับคาร้อง ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในผังเมืองรวมนั้น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการผังเมือง หรือเลขานุการคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
แล้ว แต่กรณี แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑๕ ให้แก่ผู้ยื่นคาร้องภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับรองมตินั้นแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
ฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการผังเมือง

