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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 

เหตุผล 
 

โดยที่ระบบการผังเมืองของประเทศจ าเป็นต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่
ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ 
ในรูปแบบของผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงเป็นแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพื้นที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาทางด้านกายภาพและการด ารงรักษาเมือง กรณีจึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อก าหนดรูปแบบการวางและจัดท าผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการ 
ผังเมืองให้มีรูปแบบการด าเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอ านาจ 
ในการวางและจัดท าผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และโดยที่การก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
ในภาพรวม และคณะกรรมการที่เป็นผู้ก ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง ประกอบกับในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองบางกรณี
จ าเป็นที่รัฐต้องใช้สิทธิเหนือเคหสถานและทรัพย์สิน รวมถึงการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และการจ ากัดขอบเขตในการเลือกถิ่นที่อยู่หรือการประกอบกิจการของบุคคล  
อีกท้ังกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
หรือการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศกับนานาประเทศ สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การผังเมือง 
พ.ศ. .... 

   
 

....................................... 

....................................... 

....................................... 
 
................................................................. .......................................................... 

 ........................................ 
 
   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้การวางและจัดท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์แห่งพ้ืนที่ในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และประโยชน์แก่สาธารณะอ่ืน ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
.......................................................................... .............................................. 

 ........................................ 
 
   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....” 
 
   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  
 



 ๒ 

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
   (๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
     (๒) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
    (๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๔) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
   “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท า และการด าเนินการให้เป็นไปตาม 
ผังเมืองในระดับต่าง ๆ ส าหรับเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพ้ืนที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ  
ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย 
ของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือส่งเสริม 
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพ่ือด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์ 
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 
  “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไปในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง  
บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการผังเมือง  
  “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนา 
หรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบท  
เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่ พัฒนาเมือง อนุรักษ์เมือง หรือฟ้ืนฟูเมือง 
    “อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต ้หรือผ่านเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง 
  “ทีอุ่ปกรณ์” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่าง 
หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืนด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหลังหรือข้างอาคาร ทางน้ า  
ทางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า 
  “ที่โล่ง” หมายความว่า บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ให้เป็นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ และเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
  “เจ้าพนักงานการผัง” หมายความว่า 

(๑) เจ้าพนักงานการผังตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจ
เพ่ือจัดท า หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผัง  
ในกรณีที่มีการใช้บังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

 



 ๓ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหนา้คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  “เจ้าหน้าที่ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์กรซึ่งมีอ านาจหน้าที่
หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณีท่ีเป็น
การวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
  “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
               มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายเพ่ือก าหนดรูปแบบการวาง 
และจัดท าผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการด าเนินการและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบและ
นโยบายด้านการพัฒนาพ้ืนทีแ่ละการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด  
ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอ านาจในการวางและจัดท าผังเมืองให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางและจัดท าผังเมืองในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน 



 ๔ 

(๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง และชนบท  
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๓) วางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

(๔) การอนุรักษ์และรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 
(๕) เป็นแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐก าหนดนโยบายและโครงการพัฒนาภายใต้

อ านาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับผังเมืองแต่ละระดับ 
(๖) การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกัน 

ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 
 

มาตรา ๗  ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
จัดท าตามมาตรา ๗๕ (๗) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่จะต้องด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าที่ของตน 

 
หมวด ๒ 

การวางและจัดท าผังเมือง 
   

 
  มาตรา ๘  ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ 

(๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ คือ การก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นท่ีเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ แบ่งเป็นสามประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผังนโยบายระดับประเทศ 
(ข) ผังนโยบายระดับภาค 
(ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๒) ผังก าหนดการใช้ประโยชนท์ี่ดิน คือ การก าหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาและด ารงรักษาเมือง บริเวณทีเ่กี่ยวข้อง และชนบท 
แบ่งเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผังเมืองรวม 
(ข) ผังเมืองเฉพาะ 
 

มาตรา ๙  การวางและจัดท าผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) 
และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่อธิบดีก าหนด โดยให้ค านึงถึง 
ผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท 

 
 



 ๕ 

มาตรา ๑๐  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มีการทบทวนผังนโยบายการใช้
ประโยชน์พื้นที่ทุกห้าปีหรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 
การบริหารประเทศ หรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปจะจัดให้มีการทบทวน 
ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 
   
  มาตรา ๑๑  การวางและจัดท าผังนโยบายระดับจังหวัด จะต้องสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับผังนโยบายระดับภาค ส่วนผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง 
กับผังนโยบายระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อได้มีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค  

หรือผังนโยบายระดับจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
เพ่ือให้เป็นไปตามผังนโยบายดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ของรัฐด้วย 

 
หมวด ๓ 

ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

ผังนโยบายระดับประเทศ 
   

 
  มาตรา ๑๓  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดท าผังนโยบายระดับประเทศใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้าน
การใช้พ้ืนที ่การพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
และการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๑๔  ผังนโยบายระดับประเทศตามมาตรา ๑๓ ประกอบด้วย 

(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังนโยบายระดับประเทศ 
(๒) กรอบนโยบาย เป้าหมาย และแผนทางด้านกายภาพ เพ่ือการพัฒนาหรือ 

การอนุรักษ์ของประเทศ ดังต่อไปนี้  
            (ก) การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
            (ข) การตั้งถ่ินฐานและระบบชุมชน 
            (ค) โครงสร้างพื้นฐาน 
            (ง) พ้ืนทีพั่ฒนาพิเศษ 



 ๖ 

             (จ) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
             (ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
             (ช) การอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

(๓) มาตรการและวิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบาย
ระดับประเทศ 

(๔) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผังนโยบายระดับภาค 
   

 
  มาตรา ๑๕  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดท าผังนโยบายระดับภาคใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด 
ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และบริการสาธารณะ และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๑๖  ผังนโยบายระดับภาคตามมาตรา ๑๕ ประกอบด้วย 
   (๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังนโยบายระดับภาค 
   (๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 
  (๓) แผนผังที่ท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญทุกประการ 
หรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
       (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน 
        (ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนส่ง  
       (ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 
       (จ) แผนผังอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
  (๔) นโยบาย มาตรการ และวิธีด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค 
  (๕) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
 
 



 ๗ 

ส่วนที่ ๓ 
ผังนโยบายระดับจังหวัด 

   
 

  มาตรา ๑๗  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
วางและจัดท าผังนโยบายระดับจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาพ้ืนที่ระดับจังหวัด  
ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และบริการสาธารณะ และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการผังเมือง
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๘  ผังนโยบายระดับจังหวัดตามมาตรา ๑๗ ประกอบด้วย 

   (๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังนโยบายระดับจังหวัด 
   (๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด 
   (๓) แผนผังที่ท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญทุกประการ 
หรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
       (ข) แผนผังแสดงระบบชุมชน 
       (ค) แผนผังแสดงเขตส่งเสริมการพัฒนาเมือง 
       (ง) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
       (จ) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 
       (ฉ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหล่งน้ าและพ้ืนที่น้ าหลาก 
       (ช) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
       (ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม 
       (ฌ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
ระดับจังหวัด  
       (ญ) แผนผังอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
  (๔) รายการประกอบแผนผังตามความจ าเป็น 
  (๕) นโยบาย มาตรการ และวิธีด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ 
ผังนโยบายระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

หมวด ๔ 
ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พ้ืนทีใ่ดสมควรวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  
จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจเพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
หรือผังเมืองเฉพาะไว้ก็ได้ 
   ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ 
   (๑) วัตถุประสงค์เพ่ือการส ารวจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
   (๒) เจ้าพนักงานการผัง 
   (๓) เขตท้องที่ที่จะท าการส ารวจพร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตส ารวจแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 
   (๔) ก าหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซ่ึงต้องไม่เกินห้าปี  

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้สิ้นผลการใช้บังคับเมื่อผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะมีผลใช้บังคับ หรือเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตาม (๔) แล้วแต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน 
 
   มาตรา ๒๐  ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจ
ตามมาตรา ๑๙ ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานการผังมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือท าการส ารวจในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
ถึงพระอาทิตย์ตก  
  (๒) ก าหนดเขตที่ประสงค์จะให้เป็นเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
   (๓) ท าเครื่องหมายแสดงระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจ าเป็น 
   (๔) แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐส่งแผนที่หรือแผนผัง
แสดงเขตที่ดินเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๓) หากจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร สถานที่พักอาศัย 
สถานที่ท าการ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือท าการส ารวจ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่ง
อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น และให้แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานการผังหรือการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 
 

มาตรา ๒๑  ในระหว่างก าหนดระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด 
เขตที่ดินที่จะท าการส ารวจตามมาตรา ๑๙ ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ   
ทั้งนี ้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 



 ๙ 

ส่วนที่ ๑ 
ผังเมืองรวม 

   
 
  มาตรา ๒๒  ผังเมืองรวมประกอบด้วย 
   (๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
   (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
   (๓) แผนผังที่ท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญทุกประการ 
หรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
       (ก) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
       (ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 
       (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
       (ง) แผนผังแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 

(๔) รายการประกอบแผนผัง  
(๕) ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (๓) ทุกประการ ดังต่อไปนี้ 
       (ก) ประเภทและขนาดกิจการ 
       (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร 
             (ค) อัตราสว่นพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดิน 
ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
             (ง) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร  
หรืออัตราส่วนพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอาคาร     

(จ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร และสถานที่อ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็น 

(ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
         (ช) ข้อก าหนดอ่ืนที่จ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามค าแนะน า 
ของคณะกรรมการผังเมือง 
 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) 
หรือ (ช) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองโดยมีเหตุผลอันสมควร 
   (๖) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของผังเมืองรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 ๑๐ 

มาตรา ๒๓  ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีท่ีเป็นการวางและจัดท าผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารสว่นจังหวัดนัน้ หรือกรมโยธาธิการ
และผังเมืองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกันก็ได้ 

ในกรณทีีเ่ป็นการวางและจัดท าผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด
โดยรวมเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด  
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมร่วมกัน หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันก็ได้  ทั้งนี ้วิธีด าเนินการและวิธีก าหนดค่าใช้จ่ายซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องจ่ายตามสัดส่วนของตนให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 

ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะวางหรือจัดท า 
ผังเมืองรวม ให้แจ้งอีกฝ่ายทราบก่อนวางและจัดท า ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการจะวาง
และจัดท าผังเมืองรวมและไม่อาจตกลงกันได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผูช้ี้ขาดตามค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 
เมื่อเป็นที่ยุติแล้ว ให้ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมน าความคิดเห็นของอีกฝ่ายมาประกอบในการพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

 
มาตรา ๒๔  การวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควร มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
สิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอ่ืน หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวม
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควร มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวม
ในเขตจังหวัดนั้น 

การวางและจัดท าผังเมืองรวมที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
คาบเกี่ยวตั้งแตส่องจังหวดัขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนส่วนราชการ



 ๑๑ 

ที่เก่ียวข้อง และบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควร มีจ านวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 
มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพ้ืนที่คาบเก่ียวนั้น 

 
มาตรา ๒๕  การวางและจัดท าผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบาย 

ระดับจังหวัด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
 
มาตรา ๒๖  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดท า ให้กรมโยธาธิการ 

และผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
มาตรา ๒๗  ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดท า ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้วางและจัดท าผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเป็นประการใดแล้ว ถือว่าเป็นการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกล่าว 

ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดท า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไม่เหมาะสมดว้ยเหตุอ่ืนใดอันอาจจะท าให้เกิดความเสยีหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแก้ไข
พร้อมก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขในคราวเดียวกันด้วย หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุติการวางและจัดท าผังเมืองรวมดังกล่าว และสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท าแทน 

 
มาตรา ๒๘  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันวางและจัดท า ให้ถือเป็นผังเมืองรวม 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดท า และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 
 
 



 ๑๒ 

มาตรา ๒๙  ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และปิดประกาศ
แผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ 
ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น แล้วแต่กรณี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ  

ในข้อมูลที่เผยแพร่หรือใบประกาศดังกล่าว ให้มีค าประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ไปตรวจดูแผนผังและข้อก าหนดของผังเมืองรวมได้ ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่ท าการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น และให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศ 
ในใบประกาศนั้นด้วย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

ข้อก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๕) ให้ยื่นค าร้องต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น 

ค าร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย การยื่นค าร้อง และวิธีพิจารณาค าร้องให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมือง
ก าหนด 

 
มาตรา ๓๑  หากภายในก าหนดระยะเวลาของการปิดประกาศตามมาตรา ๒๙ 

ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นค าร้องต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดท า 
ผังเมืองรวมนั้นขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๕) ให้กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอค าร้องนั้นพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมือง 
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี  

ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดท า หากคณะกรรมการผังเมือง
ไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งยกค าร้องนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับค าร้อง ให้สั่งให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมนั้น 

ผังเมืองรวมทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดท า เมื่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดส่งผลการพิจารณาค าร้องนั้น
ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการ 
ผังเมืองจังหวัดให้ด าเนินการต่อไปตามนั้น แต่ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่เห็นพ้องกับความเห็นของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอค าร้องนั้นให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว ให้ถือเป็นการยุติ 

 
 
 



 ๑๓ 

มาตรา ๓๒  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการปิดประกาศตามมาตรา ๒๙ และไม่มี 
ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นค าร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)  
หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกค าร้องดังกล่าว หรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นพ้อง 
กับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๓๑ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๓๓  ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  

และต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา ๒๒ 
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 ในกรณีที่มปีระกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

หลายฉบับใช้บังคับในพ้ืนที่เดียวกัน ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้ในภายหลัง 
 
มาตรา ๓๔  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ี

จัดท ารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม 
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดก าหนด แล้วแต่กรณ ี 
แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
ใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงาน
การประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสรจ็สิ้น แล้วเสนอคณะกรรมการผงัเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม 
มีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญท าให้ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนา 
หรือด ารงรักษาเมืองต่อไป หรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมือง 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้เหมาะสมได้ 

การจัดท ารายงานการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ผังเมืองก าหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การผังเมือง โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 

 
มาตรา ๓๕  การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด 

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะ ให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดพิจารณา กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการแก้ไข ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย  



 ๑๔ 

ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในประกาศนั้นให้มีค าเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น 
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามวรรคสองโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เพ่ือให้การพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองในพ้ืนที่ที่มีการวางและจัดท า

ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว การด าเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพ
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม  

 
มาตรา ๓๗  ในเขตที่ให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของผังเมืองรวมนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพ้ืนที่นั้น และจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป 
แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าการใชป้ระโยชน์ที่ดินเช่นนัน้ต่อไป 
เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน
หรือสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป  การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขดังกล่าว
ให้ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน 
ประโยชน์ หรือความเดือดร้อนร าคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ประกอบด้วย 

เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว  
ให้คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจง้เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
โดยชอบด้วยกฎหมายทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วย 
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

 
มาตรา ๓๘  การใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หมายถึง  

การใช้ที่ดินเพ่ือด าเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ในพ้ืนที่นั้น ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่การใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดินอยู่ก่อนนั้น มีกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน 



 ๑๕ 

หรือองค์กรที่ก าหนด หรือก าหนดให้ต้องด าเนินการเพ่ือการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบ
กิจการในที่ดิน จะต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุมัติ หรือได้ด าเนินการตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศก าหนดเพ่ือการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในท่ีดินนั้นก่อน  
ในกิจการอันเป็นสาระส าคัญของการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง 

(๒) ในกรณีทีก่ารใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดินอยู่ก่อนนั้น กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้ก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ 
จากหน่วยงานหรือองค์กรใด ให้พิจารณาการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการในท่ีดิน 
เพ่ือการนั้นตามความเป็นจริง  

 
ส่วนที่ ๒ 

ผังเมืองเฉพาะ 
   

 
มาตรา ๓๙  การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา แล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ  

ให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 
มาตรา ๔๐  ผังเมืองเฉพาะ ประกอบด้วย 
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 
(๓) แผนผังที่ท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญทุกประการ 

หรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
        (ก) แผนผังแสดงการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจ าแนกเป็นประเภทกิจการ  
พร้อมทั้งแนวเขตการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทและย่าน 
       (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง พร้อมทั้งรายละเอียดแสดงแนว 
และขนาดทางสาธารณะ 
         (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
       (ง) แผนผังแสดงที่โล่ง 
       (จ) แผนผังแสดงการก าหนดระดับพ้ืนดิน 
       (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ที่จะพึงส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะ 
       (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่า
ในทางธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่จะพึงส่งเสริมหรือบ ารุงรักษา 
       (ซ) แผนผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่อนุรักษ์ 

(๔) รายการและค าอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคาร 
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง  

(๕) ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
ผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
       (ก) แนวทางและขนาดของที่เอกชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 



 ๑๖ 

       (ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจ านวนของอาคารที่จะอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง 
       (ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 
       (ง) อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกนัทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร  
       (จ) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
       (ฉ) อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
ต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอาคาร 
       (ช) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
       (ซ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
       (ฌ) ประเภท ชนิด ขนาด จ านวนและลักษณะของอาคารที่ช ารุดทรุดโทรม  
หรืออยู่ในสภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อ
หรือเคลื่อนย้ายตามค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕๗ 
       (ญ) การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ขอไว้เมื่อขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
       (ฎ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่ก าหนดให้เป็นที่โล่งเพ่ือประโยชน์ตามที่ระบุไว้ 
       (ฏ) การส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่า 
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
       (ฐ) การด ารงรักษาที่โล่ง 
       (ฑ) การส่งเสริมหรือบ ารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ 
       (ฒ) การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
       (ณ) การอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ 

(๖) รายละเอียดที่ดินของเอกชนที่ต้องใช้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามผังเมืองเฉพาะ 
(๗) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ  
เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะน ามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การผังเมือง 

(๘) แผนที่ แผนผัง หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
 
มาตรา ๔๑  เมื่อได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องที่นั้นเห็นสมควรจะจัดให้มีการวาง
และจัดท าผังเมืองเฉพาะในท้องที่ของตนขึ้น หรือจะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท า 
ผังเมืองเฉพาะก็ได้ 

ในท้องที่ใดไม่ว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมหรือไม่ก็ตาม หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีการวางและจัดท าผังเมือง
เฉพาะขึ้น อาจสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดท า 
ผังเมืองเฉพาะก็ได้  

ในกรณทีี่เป็นการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะที่ไม่มีองค์ประกอบตามมาตรา ๔๐ (๕) 
(ก) (ฌ) และ (ฒ) (๖) และ (๗) หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควรอาจสั่งให้กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได้ 



 ๑๗ 

ในกรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เสนอหลักการของผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบก่อน ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะต่อกรมโยธาธิการ
และผังเมืองก็ได้ 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศแสดงเขตที่ประมาณ
ว่าจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอและที่ท าการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตท่ีจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

ตามมาตรา ๔๒ ให้มีค าประกาศเชิญชวนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิก่อสร้างอาคาร 
เหนือที่ดินของผู้อื่นให้เสนอความคิดเห็น ตลอดจนความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้แสดงไว ้
โดยท าเป็นหนังสือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วแต่กรณี  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจ้งให้ผู้มีหนังสือแสดงความคิดเห็น
และความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ตามมาตรา ๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเป็นหนังสือ 
ให้ผู้แสดงความประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือก่อสร้างอาคารแก้ไขโครงการที่จะใช้ประโยชน์ที่ดิน 
หรือที่จะก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา ๔๑ ภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
หรือผู้มีสิทธิก่อสร้างอาคารเหนือท่ีดินของผู้อ่ืนซ่ึงไม่เห็นด้วยกับการปฏิเสธหรือการสั่งการ 
ให้แก้ไขมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

 
มาตรา ๔๕  การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม  

และให้ค านึงถึงความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิก่อสร้างอาคารเหนอืที่ดิน 
ของผู้อื่นตามมาตรา ๔๓ การรบัฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๙  
และการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ที่จะท าการส ารวจเพ่ือวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

ตามมาตรา ๔๑ ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผงัเมืองพิจารณาให้ความเห็น ถ้ากรมโยธาธิการ 
และผังเมืองไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจแก้ไขปรับปรุง 
ผังเมืองเฉพาะให้สอดคล้องกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

 
 
 



 ๑๘ 

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
ตามมาตรา ๔๑ ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็น ถ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าไม่อาจแก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะให้สอดคล้องกับความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดท าแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะ 
ต่อรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะนั้นต่อไป 

ในกรณีท่ีผังเมืองเฉพาะไม่มีองค์ประกอบตามมาตรา ๔๐ (๕) (ก) (ฌ) และ (ฒ) (๖) 
และ (๗) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการออกเป็น 
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ  
 

มาตรา ๔๙  ในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใด ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมในเขตของผังเมืองเฉพาะได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดหรือรายละเอียด
ของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหม่
ใหเ้หมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแก้ไขปรับปรุง 
ผังเมืองเฉพาะต่อคณะกรรมการผังเมือง 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองเฉพาะ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) รายละเอียดแห่งข้อก าหนดต่าง ๆ ตามมาตรา ๔๐ (๕) 
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ 
 
มาตรา ๕๑  ในเขตท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ

ผังเมืองเฉพาะ ให้ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ ให้ใช้กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕๐ แทน 

 



 ๑๙ 

มาตรา ๕๒  ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองเฉพาะ ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจาก 
ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา ๕๐ 

 
มาตรา ๕๓  ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ  

ให้มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการผังเมือง
จ านวนไม่เกินสี่คน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสี่คนซึ่งคณะกรรมการผังเมือง
แต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการส านักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ผูว้่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปน็ 
ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของส านักงานอัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ นายอ าเภอ
แห่งท้องที่นั้น อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
กับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสี่คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสามคน และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสามคน 
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

(๓) ในเขตพ้ืนที่ครอบคลุมตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน และบุคคลอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
ผังเมืองเฉพาะร่วมเป็นกรรมการด้วย  

กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

 
มาตรา ๕๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กับการผังเมืองตามมาตรา ๕๓ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒหิรือกรรมการซึ่งเปน็บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่าง



 ๒๐ 

ที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็น
กรรมการเพ่ิมขึ้น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 
ที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ 

 
มาตรา ๕๕  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุม

ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๕๖  ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ 

ตามผังเมืองเฉพาะ 
(๒) พิจารณาการโอนที่อุปกรณใ์ห้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผน่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะ

ตามมาตรา ๖๖ 
(๓) พิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

ที่จะต้องด าเนินการดังกล่าวตามผังเมืองเฉพาะ 
(๔) ก าหนดเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖  

และมาตรา ๖๗ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๗  เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแสดงการดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคารเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหตุผล 
และรายละเอียดดังกล่าวให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองก็ได้ หรือจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเสียใหม่ก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้วและสั่งการ
ประการใด ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เก่ียวข้องทราบ 
ค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินการตามค าสั่งนั้นเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะต้องด าเนินการตามค าสั่งนั้น โดยให้ส่งรายละเอียดแสดงการดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เกี่ยวข้องไปด้วย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เห็นด้วย 
กับค าสั่งดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

การแจ้งค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง  
ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น  
หรือจะท าเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ ในกรณีท่ีไม่อาจแจ้งด้วยวิธีดังกล่าวได้ 
ให้ปิดประกาศส าเนาค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารนั้น  
และให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่ 
วันปิดประกาศดังกล่าว 

 
 
 



 ๒๑ 

มาตรา ๕๘  ถ้าอาคารที่จะต้องดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 
ที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของส่วนราชการใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินทราบ  
และให้ส่วนราชการดังกล่าวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดข้องให้คณะกรรมการบริหาร 
การผังเมืองส่วนท้องถิ่นทราบ ถ้ามีปัญหาโต้แย้งระหว่างส่วนราชการกับคณะกรรมการบริหาร 
การผังเมืองส่วนท้องถิ่น ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๙  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นได้สั่งให้เจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ก าหนดเงินค่าตอบแทนตามความเป็นธรรม  ทั้งนี ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
การผังเมืองส่วนท้องถิ่น 

บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน  
หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด และมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับหนังสือแจ้ง

ให้จัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๐ หรือใช้สิทธิอุทธรณ์ 
แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลา
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ด าเนินการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคาร ถ้าผู้นั้นยังคงละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าเตือน 
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน
และรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่าย
จะคิดหักเอาจากเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น
ก็ได ้การรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ด าเนินการต้องกระท าโดยประหยัดและค่าใช้จ่าย
ที่คิดจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 

เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๕๗ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการแจ้งของเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับหนังสือแจ้ง

ใหด้ าเนินการดัดแปลงอาคารให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะแล้ว แต่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และหาก 
ผู้นั้นยังคงไม่ด าเนินการตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการมีอ านาจในการดัดแปลงอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่าย 
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจากเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙  
ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นก็ได ้การดัดแปลงอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ด าเนินการ



 ๒๒ 

ต้องกระท าโดยประหยัดและค่าใช้จ่ายที่คิดจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องไม่มากกว่า 
เงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 

เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ได้รับค าสั่งให้รื้อถอน 

หรือเคลื่อนย้ายตามมาตรา ๕๗ ไม่สามารถจัดหาที่อยู่ของตนเองได้ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาที่อยู่
ชั่วคราวที่เหมาะสมให้อาศัยอยู่เป็นเวลาตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี ้ในกรณีที่เห็นสมควร 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจะผ่อนผันให้อาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่เกินหกเดือนก็ได้ 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาที่ดินหรืออาคารให้บุคคลตามมาตรา ๖๒ 

เข้าอยู่ในที่ใหม่โดยการเช่าซื้อหรือเช่า และบุคคลนั้นสมัครใจเข้าอยู่ในที่ดิน หรืออาคารที่จัดหาให้ใหม่
นั้น ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการกันเงินค่าตอบแทนที่จะพึงจ่ายตามมาตรา ๕๙ ไว้เพ่ือจ่ายในการเช่าซื้อ
หรือเช่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีท่ีจัดที่ดินไว้ให้บุคคลดังกล่าวปลูกสร้างอาคารเอง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการที่จะปลูกสร้างอาคารลงในที่ดินที่จัดให้ 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารการผงัเมืองส่วนท้องถิ่นสั่งให้จัดที่ดิน 

เพ่ือใช้เป็นที่อุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมือง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวซึ่งต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับ 
การใช้ที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือต้องรับภาระท่ีต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
อันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น 

การก าหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาถึงความมากน้อยแห่งสิทธิที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องเสียหรือถูกจ ากัดหรือภาระ 
ที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติ รวมทั้งประโยชน์ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพึงได้รับในการใช้ 
ที่อุปกรณด้์วย แต่ทั้งนี้เงินค่าตอบแทนที่ก าหนดต้องไม่เกินราคาที่ดิน และเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
ราคาที่ดินตามมาตรานี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาใช้บังคบักับการก าหนดเงนิค่าตอบแทนโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการบรหิารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการก าหนดเงินค่าตอบแทน
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซ่ึงไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามมาตรา ๙๐ 

 
มาตรา ๖๕  เจ้าของที่ดินที่ถูกจัดให้เป็นที่อุปกรณ ์ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

บ ารุงท้องทีใ่นส่วนที่ถูกจัดนั้น  
 
มาตรา ๖๖  เจ้าของที่อุปกรณ์ผู้ใดประสงค์จะโอนที่อุปกรณ์ให้เป็นที่สาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินโดยมีเงินค่าตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า 
ที่อุปกรณน์ั้นได้ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ก็ให้รับที่อุปกรณ์นั้นเป็นที่สาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินได้และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่อุปกรณ์ตามราคาท่ี
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว้ ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ให้ก าหนดเท่ากับราคาท่ีดิน 
ที่โอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินที่จะท าการส ารวจ  
ทั้งนี ้ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยังคงใช้บังคับหรือไม่ 



 ๒๓ 

ถ้าไม่มีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
ภายหลังห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 
ไม่ได้ก าหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนเท่าราคาที่ดินที่โอนตามความเป็นธรรม
ที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับในกรณีท่ีการโอนที่อุปกรณเ์กิดข้ึน
ภายหลังห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ 
ถ้าพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอ่ืน  
ให้เงินค่าตอบแทนเป็นไปตามทีต่กลงกันซึ่งจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ดินตามความเปน็ธรรมตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เจ้าของที่อุปกรณซ์ึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 
  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่อุปกรณ์ที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 
 

มาตรา ๖๗  ในการค านวณเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๖ ถ้าเจ้าของที่อุปกรณ์
สร้างหรือจัดท าเพ่ือให้เป็นที่อุปกรณ์ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ตามแบบและรายการที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอนุญาตก่อนที่จะมีการโอน ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือ
จัดท าดังกล่าวแก่เจ้าของที่อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจากเงินค่าตอบแทนอันพึงจ่ายให้เนื่องในการโอน  

เงินค่าตอบแทนอันจะพึงจ่ายให้เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหาร 
การผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดให้ตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงประโยชน์ของเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครอง สภาพของสิ่งที่ก่อสร้างหรือสิ่งที่จัดท า สิ่งที่สร้างในขณะที่มีการโอน หรือค่าตอบแทน
ที่ได้จ่ายไปแล้วประกอบด้วย เจ้าของที่อุปกรณซ์ึ่งไม่เหน็ด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

 
มาตรา ๖๘  ในการจัดที่ดินให้เป็นที่อุปกรณ ์หากมีความจ าเป็นต้องสร้างหรือจัดท า

เพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ร้องขอ เจ้าหน้าที่ด าเนินการจะสร้างหรือจัดท าให้ก็ได้เมื่อพิจารณาเห็นเป็นการสมควร 

การคิดค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าการสร้างหรือจัดท าของเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็นไป 
เพียงเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ร้องขอนั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือ
จัดท านั้นทั้งหมด แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจะออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 

 
มาตรา ๖๙  เพ่ือให้พื้นที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคทีม่ีความเชื่อมโยง 

กับเขตพ้ืนทีต่่อเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานการผังมีอ านาจจัดระบบสาธารณูปโภคลงบน  
ใต้หรือเหนือพ้ืนดินของบุคคลนั้นได้ในเม่ือพ้ืนดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใช้ที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะมีการด าเนินการ 



 ๒๔ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังก าหนดเงินค่าตอบแทน 
อันเป็นธรรมในการใช้ที่ดินนั้นที่จะจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและให้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบโดยมิชักช้า 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซ่ึงไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
หรือการก าหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบพร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใช้ที่ดินก่อนด าเนินการ หากเกิดกรณีขัดแย้งกัน
ระหว่างเจ้าพนักงานการผังกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด 

 
มาตรา ๗๐  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะได้รับประโยชน์

สูงสุดในด้านการใช้พ้ืนที่ คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีองค์กรเพ่ือพัฒนาและ
บริหารจัดการภายในเขตผังเมืองเฉพาะและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยมีอ านาจหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ในท้องที่นั้นได้ 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๗๑  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย 

การผังเมืองแห่งชาติ” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก ่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านการผังเมืองหรือสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนไม่เกินสิบสี่คน 



 ๒๕ 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีเป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๗๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไมเ่คยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 
มาตรา ๗๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสามปี 
    ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
  เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  

 
 
 
 
 
  



 ๒๖ 

  มาตรา ๗๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก  

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
หรือหย่อนความสามารถ  

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๒ 
 

มาตรา ๗๕  ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายเก่ียวกับการผังเมืองของประเทศ  

(๒) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

(๓) เสนอมาตรการด้านการเงิน การคลัง และมาตรการอ่ืน เพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
และสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองและเพ่ือสร้างความเป็นธรรม
จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

(๔) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการและก าหนดระเบียบปฏิบัติ
ราชการในกรณีท่ีปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (๕) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 
  (๖) ก ากับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดท า และติดตามให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม 
ผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค  
  (๗) จัดท าธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และการด าเนินการด้านการผังเมืองของประเทศเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๗๖  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
   
   มาตรา ๗๗  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง 
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 



 ๒๗ 

มาตรา ๗๘  ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
มอบหมายได้ 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุม 
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๗๙  ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอ านาจเรียกให้บุคคลใด  
ส่งเอกสารแผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่ามีความจ าเป็นหรือมีผลกระทบต่อนโยบาย
ทางด้านการผังเมือง ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการผังเมือง 

   
 

มาตรา ๘๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” 
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี และเกษตรกรรม จ านวนด้านละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับ
การผังเมือง จ านวนไม่เกินห้าคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดท า แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

ในเขตพ้ืนที่ที่เกีย่วกับความมั่นคงทางทหารให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่งด้วย 



 ๒๘ 

มาตรา ๘๑  ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท า 

(๒) ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป  
และผังเมืองเฉพาะ 
   (๓) ให้ความเห็นหรือค าปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 
ต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

(๔) ก ากับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดท า และติดตามให้มีการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด 
  (๕) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ 
ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติมอบหมาย 

 
  มาตรา ๘๒  ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได้ 
 
  มาตรา ๘๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบัน และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการ
ผังเมืองโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๘๔  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุม
ของคณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

   
 

มาตรา ๘๕  ให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ  

ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมทีดิ่น ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 



 ๒๙ 

กับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสี่คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
การผังเมืองจ านวนไม่เกินสี่คน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจ านวนไม่เกินสี่คน  
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงานจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อ านวยการโครงการชลประทานในเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการส านักทางหลวง 
ในเขตพ้ืนที ่ผู้อ านวยการส านักทางหลวงชนบทในเขตพ้ืนที่ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ทางการผังเมอืงหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการผังเมือง จ านวนไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ  
และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่เป็นการวางและจัดท า แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  
ในเขตพ้ืนทีท่ี่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารให้ผู้แทนกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีต าแหน่งในหน่วยงานตามที่ก าหนดใน (๒) ให้ถือว่า
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ในจังหวัดใดที่ไม่มีผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงหรือผู้แทนการประปานครหลวง  
แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทน 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 
ตามวรรคหนึ่ง จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ หรือกรรมการใน
คณะกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวในขณะเดียวกันมิได้ 
 

มาตรา ๘๖  ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการวาง
และจัดท าผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท า ผังเมืองรวม
ทีพ้ื่นที่คาบเก่ียวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ 
  (๓) ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
ต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการผังเมือง 
  (๕) ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมและการพัฒนา
ให้เป็นไปตามผังเมือง 

(๖) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
  มาตรา ๘๗  ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได้ 
 

 



 ๓๐ 

มาตรา ๘๘  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม เว้นแต่
อ านาจของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการผังเมือง 

 
มาตรา ๘๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุม

ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
อุทธรณ์ 

   
 

มาตรา ๙๐  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง 
หรือหนังสือแจ้ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๓๗ 
(๒) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการทีจ่ะมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือที่จะก่อสร้าง

อาคารตามมาตรา ๔๔ 
(๓) การสั่งให้ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗ 
(๔) การก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด และมาตรา ๖๗ 
(๕) การคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๖๐ 
(๖) การคิดค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑ 
(๗) การจัดท าระบบสาธารณูปโภคและการก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดิน

ตามมาตรา ๖๙  
(๘) การสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือการสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือการสั่ง 

ใหป้ฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๙๗ 
การอุทธรณ์ตาม (๑) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ตาม (๒) (๓) (๔) 

(๖) (๗) และ (๘) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และการอุทธรณ์ตาม (๕) ให้ยื่นต่อ 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา ๙๑  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญ  
และประสบการณ์ด้านการผังเมือง นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จ านวนด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 



 ๓๑ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย 
การผังเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือเป็นอนุกรรมการ 
ในคณะกรรมการดังกล่าวในขณะเดียวกันมิได้ 
 

มาตรา ๙๒  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระท าการ
ที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุม 
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๒ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม  
 
มาตรา ๙๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙๑ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 
ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
   

มาตรา ๙๕  ให้คณะกรรมการอุทธรณ ์คณะกรรมการผังเมืองจงัหวัด หรือคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้ง
ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานการผัง เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ 
ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๖  ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ ์เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร  

ผู้มีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผู้อื่น เจ้าพนักงานการผัง คณะกรรมการบรหิารการผังเมืองสว่นท้องถิ่น 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ แล้วแต่กรณี ยุติการด าเนินการหรือห้ามกระท าการใด ๆ  
ทีเ่ป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่จะเป็นการด าเนินการตามค าสั่งหรือหนังสือแจ้ง หรือในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารจะเป็นอันตราย 
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะที่ไม่อาจรอได้ 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 

หมวด ๙ 
อ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 

   
 
  มาตรา ๙๗  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตท่ีดินที่จะท าการส ารวจเพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๑ 
หรือข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือหลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดก าหนด
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๕๒ 
ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการ แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งการ 
ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ใชป้ระโยชน์ในที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการกระท าที่เป็นการฝ่าฝนื 
หรือให้แก้ไขปรับปรุง หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เห็นด้วย 
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐ 
 

มาตรา ๙๘  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจา้พนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคล 
ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
มาประกอบการพิจารณาได้ 

 
มาตรา ๙๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่มีประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม  
หรือผังเมืองเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือขอดู
เอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น  
หรือเพ่ือกระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็น และพยายามไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น
จากการกระท าดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
หรือกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ก าหนดเงินค่าตอบแทนความเสียหาย 
และจ่ายให้แก่ผู้เสียหายนั้น 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าการเพื่อการส ารวจ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ  
ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกระท าการนั้น 

ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  
แสดงบัตรประจ าตัวที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๑๐๐  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
เพ่ือตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค หรือเพ่ือตรวจสภาพของที่โล่งในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 



 ๓๓ 

ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจ าตัว
พร้อมทั้งหนังสือมอบหมายของเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้ไปกระท าการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 

 
มาตรา ๑๐๑  เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๑๐ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ 
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๑๐๓  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้กระท าผิดแก้ไขสภาพ
ของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมอืงเฉพาะ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ตามที่จ่ายจริง 
 

ส่วนที่ ๒ 
โทษปรับทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๑๐๔  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจลงโทษปรับทางปกครอง 
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชนใ์นทรัพย์สิน 

ตามมาตรา ๒๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๐ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ต้องช าระ



 ๓๔ 

ค่าปรับทางปกครองไม่เกินสามหมื่นบาท และต้องช าระค่าปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลา 
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
ส่วนที่ ๓ 
โทษอาญา 

   
 

มาตรา ๑๐๖  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งใหด้ัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๐ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
เจ้าพนักงานการผัง หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 
มาตรา ๑๐๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชนใ์นทรัพย์สิน 

ตามมาตรา ๒๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๕๐ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๑๐๘  ในวาระเริม่แรก ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติจะได้รับการแต่งตั้ง 
 
  มาตรา ๑๐๙  ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา ๘๐  
ให้คณะกรรมการผังเมืองซึ่งได้รับการแต่งตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผังเมืองในวันที่ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 

มาตรา ๑๑๐  ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิละกรรมการซึ่ง 
เป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๘๕ ให้คณะกรรมการ 
ผังเมืองจังหวัดประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผงัเมืองจังหวัด 
จะได้รับการแต่งตั้ง 
 



 ๓๕ 

  มาตรา ๑๑๑  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรือค าสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๑๒  บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยู่ระหว่างด าเนินการวางและจัดท า
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
   มาตรา ๑๑๓  บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพ้ืนที่เดียวกัน 
  ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
การแก้ไขหรือยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด 
หรือการยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ ให้กระท าได้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

..................................... 
นายกรัฐมนตรี 


