
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ในยุคของสังคมสมัยใหม่ การพัฒนาและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ได้ก่อให้เกิด
ความเจริญเปล่ียนแปลงสภาพสังคมอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรในชุมชนเมืองและชนบทไม่
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆได้ทันและมีความเหมาะสมกับการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองเป็นไปอย่างไร้รูปแบบไม่สอดคล้องรองรับกับศักยภาพของพื้นที่ท่ีขาดการควบคุมการ
ใช้ท่ีดิน เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆของสังคมอย่างมีระเบียบ ขาดความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 
น าไปสู่ปัญหาความเส่ือมโทรมด้านอนามัย ส่ิงแวดล้อมชุมชน สังคม คุณภาพชีวิต รวมท้ังความ
เส่ือมโทรมด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ดังนั้นเพื่อการรองรับกระแสแห่งการ
เปล่ียนแปลงการพัฒนาและการปรับตัวของสังคม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาผลกระทบดังกล่าวข้างต้น 
การวางและการจัดท าผังเมืองจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่จ าเป็นในการตอบสนองแนวทางการ
พัฒนาดังกล่าว (ก้องภพ สุขกิจบ ารุง, 2542, หน้า 28) 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่อันมีจ ากัดให้มีศักยภาพสูงสุด และมีความเหมาะสมกับปัจจัยอ่ืนๆของเมือง รัฐจึง
ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองขึ้น เพ่ือให้ท้องท่ีต่างๆได้ด าเนินการจัดท าผังเมืองของตน โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นี้ ประกอบด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับขั้นตอน
ในการวางและจัดท าผังเมือง และวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง รวมตลอดถึงการอุทธรณ์
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมือง ส่วนขั้นตอนในการใช้บังคับผังเมืองในท้องท่ีใดนั้น
จะต้องออกกฎหมายล าดับรองอันเป็นการเฉพาะอีกชั้นหนึ่ง คือการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม อันเป็นกฎหมายที่ประกอบด้วยข้อก าหนดแผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม โดยจะต้องมีเนื้อหาตาม มาตรา 17 ซ่ึงมีก าหนดอายุการใช้
บังคับไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ส่งผลให้เมื่อมีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ใน
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ท้องท่ีใดแล้วจะมีผลห้ามประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม  หรือ
ปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับข้อก าหนดของผังเมืองรวมนั้น ท้ังนี้ตาม บทบัญญัติมาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนี้ ประกอบไป
ด้วยข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีมีรายละเอียดมากมายอันประกอบไปด้วยกิจกรรมที่อนุญาตและไม่อนุญาต
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว  อีกทั้งยังมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  เป็นต้น ซ่ึงค าจ ากัด
ความของค าว่า “การใช้ประโยชน์ที่ดิน” ตามกฎหมายผังเมืองเป็นค าท่ีมีความหมายในเชิงวิชาการ
ทางผังเมืองเป็นการเฉพาะ ที่มีความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวางนี้ ประกอบกับการตีความ
กฎหมายตามลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ ท าให้มีการจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมากและรุนแรง ซ่ึงอาจมิใช่วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมายผังเมืองท่ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพของเมืองในอนาคต ซ่ึงผลจากการ
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดิน
ท าให้ไม่อาจใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามความประสงค์หรือความคาดหวังในโครงการต่าง ๆ อีกทั้งยัง
ต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือต้องรับภาระที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอันเกี่ยวกับท่ีดิน หรือกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อนการ
ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เช่น กรณีกรณีที่ดินซ่ึงได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบ
กิจ การโรงงานมาก่อนที่จะมีการออกกฎกระทรวงห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับตั้งโรงงาน 
ผู้ประกอบการกิจการโรงงานมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเพื่อประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ แต่
ถ้ามีการเปล่ียนมือการถือประโยชน์ที่ดินให้บุคคลอ่ืน สิทธิการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการ
โรงงานย่อมส้ินสุดลง ผู้รับโอนหรือผู้เช่าที่ดินไม่อาจสืบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบ
กิจการโรงงานได้ (บันทึกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 415/2546)  
 หรือกรณีผังเมืองรวมก าหนดแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง (มาตรา 17(3) (ค)
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)ให้ที่ดินของประชาชนเป็นแนวเขตถนนซ่ึงผ่านที่ดินทั้งแปลง
หรือบางส่วนนี้ ส่งผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเพื่อ
การใดๆได้เลย นอกจากรอให้รัฐด าเนินการเป็นถนนในขณะที่รัฐยังมิได้ด าเนินการใดๆเพื่อก่อสร้าง
ถนนตามกฎกระทรวง และอายุของผังท่ีมีก าหนด 5 ปี ก็ไม่สามารถเป็นการรับรองได้ว่าถนนสาย
นั้นๆจะมีและเกิดขึ้นได้ หากตลอดเวลาอายุของผังนี้ รัฐไม่มีการก่อสร้างดังกล่าว ที่ดินของ
ประชาชนย่อมได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าทดแทน ท าให้สิทธิการมีและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
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 ในการพัฒนาเมืองท่ีมุ่งการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันเป็นนโยบายของรัฐในการ
จัดท าภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงรัฐจะต้องมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชนชน 
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 29 และมาตรา 41 ที่บัญญัติไว้ดังนี้ 
 มาตรา 29 บัญญัติว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดไว้ และเท่าที่จ าเป็น  และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ” 
และ  
 มาตรา 41 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง  ขอบเขตแห่ง
สิทธิ และการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”  
 ซ่ึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการจัดท าภารกิจด้านการผังเมือง 
ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วน กล่าวคือหาก
จะต้องมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนแล้ว จะต้องกระท าเท่าที่
จ าเป็น และหากมีผลความเสียหายเกิดขึ้นรัฐจะต้องมีความรับผิดชอบในแก้ไขเยียวยาให้ผลแห่ง
ความเสียหายนั้นทุเลาลง  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นี้ ยังไม่มีมาตรการ
เยียวยาความเสียหายอันเป็นผลกระทบจากการจัดท าและวางผังเมือง เช่นในเรื่องการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการวางและจัดท าผังเมืองอย่างแท้จริง การพิจารณาค่าทดแทนในกรณีที่มีความเสียหาย
จากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนการอุทธรณ์เกี่ยวกับข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อีกทั้งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 นี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายเมื่อ ปี 
พ.ศ.2535 ซ่ึงเป็นเวลานานหลายปีที่ยังไม่มีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย ให้มีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้องต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ และผลจาก
การด าเนินงานในการจัดท าภารกิจของรัฐ ซ่ึงมีขอบเขตที่กว้างขวางมากและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากปัญหาการจัดท าและวางผังเมืองนี้ จึงสมควรที่ปัญหาเหล่านี้จะ
ได้รับการเยียวยาจากรัฐ เพื่อเป็นการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ต้องถูกกระทบ 
กระเทือนจากการใช้อ านาจออกกฎกระทรวงท่ีเกินเหตุจ าเป็น และเป็นการประกันประสิทธิภาพ
ของการใช้อ านาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์แก่มหาชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และ เพื่อจะเป็นประโยชน์แห่งรัฐในการจัดท าภารกิจการผังเมืองให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหา และความส าคัญของปัญหาการเยียวยาความเสียหายจากการ
ถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
 2. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากการ
ถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง  
 3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายการถูกจ ากัดสิทธิการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมืองของต่างประเทศและของประเทศไทย  
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัด
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518   
 5. เพื่อศึกษาและค้นหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายผังเมือง เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ประชาชน  

สมมติฐานของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นกฎหมายในการพัฒนาอันเป็นมาตรการในการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน ท าให้
ภารกิจในการจัดท าและวางผังเมืองไม่อาจด าเนินภารกิจดังกล่าวให้เป็นผลส าเร็จได้เนื่องจาก
ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของเอกชนที่มีความขัดแย้งกัน หากพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 นี้ มีมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนแล้ว จะท าให้การด าเนินภารกิจของรัฐบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยทางเอกสาร ( Documentary research) โดยการศึกษา
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก ต าราทางกฎหมาย ตลอดทั้งเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ผังเมือง เช่น บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ผังเมืองของต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปและแนวทางในการ
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แก้ไขปัญหา โดยวิธีการเขียนพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้ศึกษาท าการศึกษา วิเคราะห์ เนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พร้อมด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 รวมท้ังบทความทาง
วิชาการ และค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง มาเป็นหลักในการศึกษาถึงมาตรการทาง
กฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา และความส าคัญของปัญหาการเยียวยาความเสียหายจาก
การถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
 2. ท าให้ทราบถึง ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจาก
การถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง   
 3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมืองของต่างประเทศและของประเทศไทย  
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัด
สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518   
 5. ท าให้ทราบถึงมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายผังเมือง เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ประชาชน  

นิยามศัพท์ 

 แผน หมายถึง เอกสารที่เป็นตัวหนังสือที่บอกถึงกิจกรรมและวิธีการต่างๆที่จะน าไปสู่
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามนโยบาย 
 ผัง หมายถึง แผนที่หรือเครื่องมือทางกายภาพที่จะน าไปสู่การพัฒนาตามแผน 



6 

 

 การผังเมือง  หมายถึง การวางแผนและผังที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมืองและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องความปลอดภัยสุขลักษณะ และสวัสดิ
ภาพทางสังคม ท่ีทุกระดับของการวางแผนและผัง ตั้งแต่ประเทศ ภาค จังหวัด เทศบาล อบต. จนถึง
ชุมชนย่อยในเทศบาล หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.) 
 ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยทั่วไป  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้าน
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  
 การก าหนดย่าน  หมายถึง การใช้พ้ืนที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงภายใต้ข้อก าหนด เป็น
เครื่องมือพื้นฐาน ส าหรับการน าแผนผังไปปฏิบัต ิ
 ข้อบัญญัติควบคุมย่าน หมายถึง ข้อบัญญัติควบคุมย่าน ซ่ึงออกโดยรัฐบาลท้องถ่ิน เพ่ือ
ควบคุม การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการแบ่งประเภทการใช้ท่ีดินออกเป็นประเภท 20 ประเภท และ 
แต่ละประเภทจะมีข้อบัญญัติควบคุมอีกชั้น โดยมีการก าหนดรายละเอียด เช่น ขนาด  ของแปลง
ที่ดิน ความสูง ระยะร่นการใช้ประโยชน์ ที่ดินของเอกชนจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการใช้ประโยชน์ที่
เป็นประเภทท่ีข้อบัญญัติระบุไว้เท่านั้น 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง  การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใดๆไม่ว่า
กิจการนั้นจะกระท าบนพื้นดิน เหนือพื้นดิน หรือใต้ดิน และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารหรื อนอก
อาคาร 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายถึง หน่วยราชการสังกัดในกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
ในด้านการผังเมือง การโยธาธิการ ด าเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถ่ินในการพัฒนา
เมือง พ้ืนที่และชนบท ก าหนดและก ากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 เจ้าพนักงานการผัง หมายถึง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาล  หมายถึง  คณะเทศมนตรี  ในเขตสุขาภิบาล 
หมายความว่า คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายความว่า  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท าการแทน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าเขตซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครให้ท าการแทน 
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 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับท่ีดินนั้นหรือ
ประ กอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้น หรือเป็นผู้มีสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับท่ีดินที่ตั้งอยู่ภายในเขตผัง
เมืองรวม หรือบุคคลอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 


