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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๘ ก

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๒๑)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในลําดับที่ ๑๐๖ ถึงลําดับที่ ๑๑๐ ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในลําดับที่ ๑๑๑
ถึงลําดับที่ ๑๑๔ ของข้อ ๒ แห่ง กฎกระทรวงกําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลําดับที่

ผังเมืองรวม

“๑๐๖

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองนครนายก
พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐๗

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
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ลําดับที่
๑๐๘

ผังเมืองรวม
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การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๐๙ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๐ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๑ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผังเมืองรวมเมืองระยอง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๒ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๓ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผังเมืองรวมเมืองเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๔ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖”
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่ ๑๑๗ ถึงลําดับที่ ๑๑๙ ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๘ ก
ลําดับที่

ผังเมืองรวม

“๑๑๗ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ คลองหลวง - ธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑๘ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง - โคกแย้
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑๙ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
-

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

-

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจํานวน ๑๒ แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงไป ต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าวเสียใหม่
ให้เหมาะสม แต่ไม่อาจดําเนินการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าวได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ ประกอบกับได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
บางฉบับมาครั้งหนึ่งแล้ว สมควรขยายระยะเวลาการใช้บัง คับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมือ งรวมดังกล่าว
จํานวน ๑๒ ฉบับ ต่อไปอีกหนึ่งปี จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

