หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๓ ก

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

กฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๔
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 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในลําดับที่ ๑๐๐ ถึงลําดับที่ ๑๐๕ ของข้อ ๒ แห่ง กฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ค วาม
ต่อไปนี้แทน
การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ

“๑๐๐ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ฯ

๔ กันยายน ๒๕๕๔

๔ กันยายน ๒๕๕๕

๑๐๑ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองยโสธร
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ลําดับ
ที่

ผังเมืองรวม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๓ ก
ลําดับ
ที่

ผังเมืองรวม
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๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

การขยายระยะเวลา
การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๐๒ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐๓ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐๔ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐๕ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕”
ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ําลึก
สงขลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลําดับที่ ๑๑๑ ถึงลําดับที่ ๑๑๖ ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
กําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับ
ที่

ผังเมืองรวม

“๑๑๑ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองระยอง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๒ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๓ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๙

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
-

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

-
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ที่
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ผังเมืองรวม

๑๑๔ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๕ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑๖ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๑
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ ๒
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
-

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

-

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

-”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สภาพการณ์และสิ่ง แวดล้อมในการ
ใช้บังคับผังเมืองรวมจํานวน ๑๒ แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงไป ต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมดังกล่าว
เสี ยใหม่ใ ห้เ หมาะสม แต่ไ ม่อ าจดํ า เนิ นการปรับ ปรุง แก้ไ ขผั ง เมื อ งรวมดั ง กล่า วได้ ทัน ภายในระยะเวลา
ที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ ประกอบกับได้มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบางฉบับมาครั้งหนึ่งแล้ว สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมดังกล่าวจํานวน ๑๒ ฉบับ ต่อไปอีกหนึ่งปี จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

