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พระราชบัญญตั ิ
การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การผังเมือง” หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผัง

เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เก่ียวของหรือชนบท เพ่ือสรางหรือพัฒนา
เมืองหรือสวนของเมืองข้ึนใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพ่ือใหมี
หรือทําใหดีย่ิงข้ึนซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใช
ประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสงเสริมการ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือ
คุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาต ิ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
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“ผังเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เก่ียวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
ดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการที่เก่ียวของ ในเมืองและบริเวณที่เก่ียวของหรือชนบท 
เพ่ือประโยชนแกการผังเมือง 

“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
อาคาร รวมทั้งส่ิงปลูกสรางทุกชนิดหรือส่ิงอ่ืนใดที่วางบน ใต หรือผานเหนือพ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ํา 

“ที่อุปกรณ” หมายความวา ที่ดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวน
วางหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืนดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร 
ทางน้ํา ทางหรือทอระบายน้ํา 

“ที่โลง” หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะใหเปนที่วางเปนสวนใหญ และเพ่ือใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

“เจาพนักงานการผัง” ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ 
หมายความวา เจาพนักงานการผังตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่มีการใชบังคับผัง
เมืองรวม หมายความวา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน ผูวางและ
จัดทําผังเมืองรวม ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หมายความวา ผูวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” ในเขตเทศบาล หมายความวา คณะเทศมนตรี ในเขต
สุขาภิบาล หมายความวา คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด 
หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทํา
การแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหทําการแทน 

“เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา เจาพนักงานทองถ่ินหรือองคการหรือ
บรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไป
ตามผังเมืองเฉพาะ 

“องคการบริหารสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล 
สุขาภิบาล หรือกรุงเทพมหานคร 

“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการผังเมือง 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการผังเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของโดยตรงกับการ
ผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผัง
เมืองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่เปนการวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย 

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น
เปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น
จะตองไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการผังเมืองตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาที่แนะนําเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับการผังเมืองแก
หนวยงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับการผังเมือง 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือ
ใหชวยเหลือในการดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ได รับมอบหมาย แลวรายงาน
คณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙  ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผังเมืองในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง

มีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผังเมืองซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการผังเมืองที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๒  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*ดําเนินการใหเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*แจงมติของคณะกรรมการให
หนวยงานหรือบุคคลนั้นทราบโดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคล
นั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักชา 

 
หมวด ๒ 

การสํารวจเพื่อวางและจัดทาํผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
   

 
มาตรา ๑๔  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ไวก็ได 

ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบ ุ
(๑) วัตถุประสงคเพ่ือทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะ 
(๒) เจาพนักงานการผัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระ
ราชกฤษฎีกา 

(๔) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป 
 
มาตรา ๑๕  ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา

การสํารวจใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ 
(๒) กําหนดเขตที่ดินที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพ่ือประโยชนในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผัง
เมืองแลว 

(๔) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน 
(๕) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนที่หรือแผนผัง

แสดงเขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปน เพ่ือประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะ 

ทั้งนี้ หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีร้ัวกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปน
ที่อยูอาศัย เวนแตเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงความเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่ม
กระทําการนั้น 

 
มาตรา ๑๖  พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา ๑๔ ใหหมดอายุการใช

บังคับเมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเมื่อใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผงั
เมืองเฉพาะ แลวแตกรณี ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

 
หมวด ๓ 

การวางและจดัทําผังเมืองรวม 
   

 
มาตรา ๑๗  ผังเมืองรวมประกอบดวย 
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
(๓) แผนผังซึ่งทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมี

สาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงที่โลง 
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) รายการประกอบแผนผัง 
(๕) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผัง

เมืองรวม 
 
มาตรา ๑๘  เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด กรมโยธาธิ

การและผังเมือง*จะวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น หรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่
นั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและ
จัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน 

ถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่
คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่
เดียวหรือของทองที่ที่เก่ียวของรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนดคาใชจายซึ่ง
องคการบริหารสวนทองถ่ินของแตละทองที่จะตองจายตามสวนของตนก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินขอคําแนะนําจากกรมโยธาธิการและผังเมือง*ในการ
วางและจัดทําผังเมืองรวม ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*ใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามที่ไดขอมานั้น 

 
มาตรา ๑๙๒  เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง*จะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของ

ทองที่ใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่นั้นทราบ และใหเจา
พนักงานทองถ่ินนั้นมาแสดงความคิดเห็นตอกรมโยธาธิการและผังเมือง*ดวย 

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจา
พนักงานทองถ่ินแลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวา
หนึ่งครั้ง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ใน
การรับฟงขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความ
เหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น 
ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว ใหสงผัง

เมืองรวมมาใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*พิจารณา ถากรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นวาควรมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวม ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอมดวยเหตุผล หากเจา
พนักงานทองถ่ินไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง* ใหแจงเหตุผลตอกรม
โยธาธิการและผังเมือง*แลวใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*ดําเนินการตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักชา 

 

                                                 
๒ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๓  เมื่อมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่ของจังหวัดใด ให
ผูวาราชการจังหวัดแหงจังหวัดนั้นแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่งในแตละทองที่ที่
วางผังเมืองรวมนั้น ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูแทนกรมโยธาธิการและผัง
เมือง* ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในทองที่ที่วางผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มี
จํานวนรวมทั้งส้ินไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทํา
ข้ึน 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่คาบเกี่ยวกันตั้งแตสอง
จังหวัดข้ึนไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน

วางและจัดทําเสร็จแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ใน
กรณีผังเมืองรวมที่เจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง*มีความเห็น
ควรแกไขหรือเปล่ียนแปลง แตเจาพนักงานทองถ่ินไมเห็นพองดวย ใหเสนอความเห็นของกรม
โยธาธิการและผังเมือง*และเหตุผลของเจาพนักงานทองถ่ินที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย 

 
มาตรา ๒๓๔  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหกรมโยธาธิการ

และผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปดประกาศแผน
ที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร 
หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคการบริการสวนทองถ่ิน และสาธารณสถานภายในเขตของผัง
เมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย 

ในใบประกาศดังกลาว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
แผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมได ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง* หรือที่ทําการของเจา
พนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น วิธีการประกาศใหเปนไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๔๕  หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวใน

มาตรา ๒๓ ผูมีสวนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ินผู

                                                 
๓ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น รองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเก่ียวกับการ
ใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และไมวากรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินจะเห็นพองดวยกับคํารองขอนั้นหรือไมก็ตาม ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจา
พนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี เสนอคํารองขอนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็น 
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานกรมโยธาธิการและผังเมือง* 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอ ใหคณะกรรมการผัง
เมืองส่ังใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี แกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหส่ังยกคํารอง
ขอนั้น 

 
มาตรา ๒๕๖  หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวใน

มาตรา ๒๓ ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกบั
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดส่ังยกคํารองขอนั้น
หรือคณะกรรมการผังเมืองไดส่ังใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว และกรม
โยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี ไดจัดการใหเปนไปตามนั้นแลว ให
กรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการออกกฎกระทรวงใช
บังคับผังเมืองรวมนั้นตอไป 

 
หมวด ๔ 

การใชบังคบัผงัเมืองรวม 
   

 
มาตรา ๒๖๗  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับไดไม

เกินหาป 
ในระหวางที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ถากรมโยธาธิการและผังเมือง*

หรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสม
กับสภาพการณและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความ
ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง ให
กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและ
ส่ิงแวดลอมในการใชผังเมืองรวมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและ
ส่ิงแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงาน

                                                 
๖ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับ
ผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหกรมโยธาธิการและผัง
เมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการ
ใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกหาป แตในกรณีที่เห็นวาสภาพการณและส่ิงแวดลอมมี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมได 

ในกรณีที่ ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ินโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
ไดอีกสองคร้ัง ครั้งละไมเกินหนึ่งป 

การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใด

ใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับ
ขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใช
ประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้น
ตอไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เก่ียวกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่เจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดิน
และทรัพยสินอื่นที่เก่ียวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับ
จากกิจการนั้น ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย 

เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว ให
คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
หมวด ๕ 

การวางและจดัทําผังเมืองเฉพาะ 
   

 
มาตรา ๒๘  ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 
(๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดย

มีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภท

กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน 
(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมทั้งรายละเอียดแสดง

แนวและขนาดทางสาธารณะ 
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
(ง) แผนผังแสดงที่โลง 
(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน 
(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือ
บูรณะ 

(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงาม
หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา 

(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง 

(๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 

(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม

อนุญาตใหสราง 
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม 

หรืออยูในสภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกส่ัง
ใหร้ือหรือยายตามคําส่ังของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๕๕ 

(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางข้ึนใหม หรืออนุญาตให
เปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพ่ือ
ประโยชนตาง ๆ ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลง
เพ่ือประโยชนตามที่ระบุไว 

(ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือ
คุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

(ช) การดํารงรักษาที่โลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู 
(ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 
(ญ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 

(๖) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่ตองเวนคืนพรอมทั้ง
รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่เวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมือง สําหรับใชเปนทางหลวงตามมาตรา 
๔๓ (๑) 

(๗) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่ตองเวนคืนพรอมทั้ง
รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่เวนคืน เพ่ือประโยชนแกการผังเมืองอยางอ่ืนตามมาตรา ๔๓ (๒) 

(๘) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซึ่งเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ
องคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใช
เพ่ือประโยชนแกการผังเมืองอยางอ่ืน 

(๙) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน 
 
มาตรา ๒๙๘  เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว ถา

เจาพนักงานทองถ่ินของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะข้ึน หรือ
จะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*เปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะจะตอง
สอดคลองกับผังเมืองรวม 

ถาทองที่ใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสั่งใหกรม
โยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได 

ในกรณีเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
เสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน 
ในการนี้เจาพนักงานทองถ่ินจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเก่ียวกับการวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและผังเมือง*ก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม

มาตรา ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานครหรือที่วาการอําเภอ 
ที่ทําการขององคการบริหารสวนทองถ่ินและสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะนั้น 

 

                                                 
๘ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*เปนผูวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะตามคําส่ังของรัฐมนตรี หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๙ กรมโยธาธิ
การและผังเมือง*สงแผนที่แสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปใหเจา
พนักงานทองถ่ินนําไปปดไว ณ ที่เปดเผยตามนัยแหงมาตรา ๓๐ 

 
มาตรา ๓๒  ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมือง

เฉพาะตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
หรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอ่ืนใหเสนอความคิดเห็นตลอดจนความประสงคใน
การปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไว โดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรม
โยธาธิการและผังเมือง*แลวแตกรณี ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันปดประกาศ 

เจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*อาจแจงใหผูมีหนังสือแสดง
ความคิดเห็นและความประสงคตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได 

 
มาตรา ๓๓  ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหกรมโยธาธิการและผัง

เมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการ
ประชุมไมนอยกวาสองคร้ัง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผัง
เมืองเฉพาะนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการ
ประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุมและการ
แสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๔  ถาเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดิน

ของผูอ่ืน ประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุข
หรือสาธารณูปการ ในเขตที่ไดปดประกาศไวตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ใหมีหนังสือแสดง
ความประสงคพรอมกับสงโครงการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผัง
เมือง* แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา 

๓๔ เจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*จะใหความเห็นชอบตามขอเสนอ หรือ
อาจปฏิเสธหรือส่ังการเปนลายลักษณอักษร ใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสราง
อาคาร แกไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะกอสรางอาคารใหเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา ๒๙ ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับ
หนังสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครองครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการปฏิเสธหรือ
การสั่งการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*พิจารณา

เห็นวาการจัดสรรที่ดินและประเภทของอาคารที่จะกอสรางเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผัง
เมืองเห็นชอบแลวตามมาตรา ๒๙ เจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*จะใหผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสดงความประสงคตามมาตรา ๓๔ ทําสัญญาวาจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารตามที่ตกลงกัน
ได ในกรณีที่ทําสัญญากับผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอ่ืน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
เจาของและผูครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมาย สัญญาที่จะทําข้ึนกับเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
กรมโยธาธิการและผังเมือง*ใหประกอบดวยแผนผังบริเวณอาคาร และรูปแบบอาคารที่จะขอ
กอสรางโดยละเอียดดวย 

วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

 
มาตรา ๓๗  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตาม

มาตรา ๓๖ และใหคํานึงถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม

มาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง*เพ่ือพิจารณาใหความเห็น ถา
กรมโยธาธิการและผังเมือง*ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจ
แกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง*ได ให
กรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

ตามคําส่ังของรัฐมนตรีหรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๙ ใหสงผังเมือง
เฉพาะไปยังเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเห็น ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมเห็นพองดวย
กับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะให
สอดคลองกับความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ินได ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*จัดทําแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอผังเมือง
เฉพาะตอรัฐมนตรี เพ่ือดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป 

 
หมวด ๖ 

การใชบังคบัผงัเมืองเฉพาะ 
   

 
มาตรา ๔๑  ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถา

พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหพระราชบัญญัติดังกลาว
ใชบังคับไดไมเกินหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดส้ินสุดลง ถาเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิ
การและผังเมือง*เห็นสมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติ ใหเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใช
บังคับผังเมืองเฉพาะตอไป พระราชบัญญัติขยายระยะเวลาจะกําหนดการแกไขปรับปรุงผังเมือง
เฉพาะเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได 

 
มาตรา ๔๒  ในระหวางที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใน

ทองที่ใด ถาเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นวาสภาพการณและ
ส่ิงแวดลอมในเขตของผังเมืองเฉพาะไดเปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือ
รายละเอียดของผังเมืองเฉพาะท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหมให
เหมาะสม ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอขอแกไขปรับปรุงผังเมือง
เฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง ถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับการแกไขปรับปรุง 
และการแกไขปรับปรุงนั้นไมเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะในสวนที่
เก่ียวกับการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน หรือการที่จะตองร้ือหรือยายอาคาร หรือไม
กอใหเกิดการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนข้ึนอีก หรือการที่จะตองร้ือหรือยายอาคาร
ใหม ใหคณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพ่ือออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่

ใด ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และถูกกําหนดใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา 

(๑) เพ่ือใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง และ
ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

(๒) เพ่ือใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอ่ืน ใหถือวาถูกเวนคืน
ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใช
บังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะ 

ในทั้งสองกรณี ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือผูวาราชการจังหวัดแหง
ทองที่  ซึ่ งระบุ ไว ในพระราชบัญญัติ ให ใชบั งคับผัง เมืองเฉพาะ  เปนเจ าหนาที่ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยและใหถือแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่จะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่
ทายพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่ถูก
เวนคืน 

ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับแตวัน
ใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา ๑๔ เงินคาทดแทนที่จะ
จายใหแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้ ถาพระราชบัญญัติใหใช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่
ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับเมื่อพนหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาและ
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหกําหนด
ตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนนั้นตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติให
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

ในกรณีที่เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือปรับปรุงใหเปนไปตามผังเมือง
เฉพาะ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงแลวและประสงคจะใหเชาหรือหาประโยชน
ในอสังหาริมทรัพยนั้นตอไปก็ใหกระทําได แตจะกระทําการอันมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยนั้นมิได 

การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกลาวจะกระทําไดก็
โดยการตราพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งได

ดําเนินการตามมาตรา ๔๓ (๑) ใหเจาหนาที่ดําเนินการตกลงกับเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแล
รักษาอสังหาริมทรัพยเก่ียวกับกําหนดเวลาที่จะเขาครอบครอง 

ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๓ (๒) และพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไดบัญญัติใหเจาหนาที่
ดําเนินการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยไดกอนการใชเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตกําหนดวันที่
เจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการจะเขาครอบครองตองไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันมีหนังสือแสดงความจํานงที่จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น 

ในกรณีที่ไมสามารถพบตัวเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 
๔๓ (๒) และไมสามารถสงหนังสือแสดงความจํานงถึงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ไดกําหนดวันที่จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันปดแจงความ 
ซึ่งปดไว ณ ที่ที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นได แมจะยังมิได
ชําระเงินคาทดแทน 

 
มาตรา ๔๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
(๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง

เฉพาะ 
(๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผัง

เมืองเฉพาะ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๖  บรรดาขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวย
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุม
สุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับการใชประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนที่
ใชบังคับอยูในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในสวนที่มีบัญญัติไว
แลวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๔๕ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ แทน 

 
มาตรา ๔๗  ในทองที่ใดที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แต

ยังไมไดตราพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวาไดมี
การประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารในเขต
แหงผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้งบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะดวย 

ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินผูมีอํานาจอนุญาตการ
กอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
อาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณา และใหผูวา
ราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดกําหนดไว 

 
มาตรา ๔๘  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หาม

บุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปล่ียนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรือ
มาตรา ๔๕ 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

หลายเขต รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถ่ินขององคการบริหารสวนทองถ่ินใด
ทองถ่ินหนึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่อนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซมอาคารแต
เพียงผูเดียวก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินดังกลาวมีอํานาจหนาที่อนุญาตการ
กอสรางดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซมอาคารตลอดเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้นตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการบริหารการผงัเมืองสวนทองถ่ิน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมี
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะ
แหงชาติ ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง* เจา
พนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หัวหนากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผัง
เมืองหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสี่คน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระ
และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด* สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดิน
จังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสาม
คน และผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสามคน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

ในกรณีที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใด ใหนายกเทศมนตรีหรือ
ประธานกรรมการสุขาภิบาลแหงทองถ่ินนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีที่ตองดําเนินการใน
ทองถ่ินนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอแหงทองถ่ินนั้นเปนกรรมการรวมดวย 

กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระ และบุคคลอื่น จะตองไม
เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

ใหประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินแตงตั้งกรรมการหรือ
บุคคลใด เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณตาม

ผังเมืองเฉพาะ 
(๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองร้ือ 

ยาย หรือดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ย่ืนตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน

ทองถ่ิน 
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๒  ใหกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมี

วาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินในระหวางที่

กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ินซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอีกได 

 
มาตรา  ๕๓   ใหนํ ามาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  มาใชแก

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 

   
 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีการ
ร้ือ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือ
ดัดแปลงอาคารใหคณะกรรมการบริหารผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณา 

 
มาตรา ๕๕  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณาเหตุผล

และรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะ
ขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมือง*ก็ได หรือจะส่ังใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดเสียใหมก็ได 

เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณาเสร็จแลวและสั่งการ
ประการใด ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เก่ียวของให
ทราบถึงคําส่ังของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินและการดําเนินการตามคําส่ังนั้น
เปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ และใหสงรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย 
หรือดัดแปลงอาคารเทาที่เก่ียวของไปดวย แตเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูไมเห็นชอบดวย
กับคําส่ังของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๕๖  ถาอาคารที่จะตองร้ือ ยาย หรือดัดแปลงเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ให
ผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ
ทรัพยสินของแผนดินทราบ และใหสวนราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของ
ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินทราบ ถามีปญหาโตแยงระหวางสวนราชการกับ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗๙  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารไดรับหนังสือแจงใหจัดการ
ร้ือหรือยายอาคารแลว  ไมไดใช สิทธิ อุทธรณตามมาตรา  ๗๐ หรือใช สิทธิ อุทธรณ แต
คณะกรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการอุทธรณ เจาของอาคารตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
เจาหนาที่ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังหรือ
คําวินิจฉัยอุทธรณ 

ถาเจาของอาคารไมเร่ิมดําเนินการรื้อหรือยายอาคาร หรือไดร้ือหรือยายอาคารไป
บางแลว แตเปนที่เห็นไดประจักษวาการร้ือหรือยายอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
ในคําส่ัง ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไม
ดําเนินการตามคําส่ังภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาไปในที่ดินและรื้อหรือยายอาคารนั้นโดยคิด
คาใชจายจากเจาของอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจาย
ใหแกเจาของอาคารนั้นก็ได การรื้อหรือยายอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดย
ประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 

เมื่อไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของอาคาร
ทราบ เจาของอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับการคิดคาใชจายมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับแจงให

จัดการดัดแปลงอาคาร ไมเร่ิมดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือไดดัดแปลงอาคารไปบางแลว แต
เปนที่เห็นไดประจักษวาการดัดแปลงอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําส่ัง ให
เจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหากผูนั้นยังคง
ละเลยไมดําเนินการตามคําส่ังภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือน ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน โดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาที่ดําเนินการรายงานตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ินเพื่อส่ังเพิกถอนคําส่ังใหดัดแปลงนั้นและสั่งใหร้ือหรือยายอาคารตอไปและใหนํามาตรา 
๕๗ มาใชบังคับแกการสั่งร้ือหรือยายอาคาร และการคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๙  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดส่ังใหเจาของรื้อ 

ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ใหเจาหนาที่ดําเนินการดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินกําหนดเงินคาตอบแทนตามความเปน
ธรรมและจายใหบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนอาคารที่ไมอาจยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคาร ซึ่ง
ปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

                                                 
๙ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ถาเปนอาคารหรือสวนของอาคารที่ร้ือยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแก
เจาของอาคารซึ่งปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เงิน
คาตอบแทนดังกลาวพึงกําหนดใหเฉพาะคาร้ืออาคาร คาขนยายและคาปลูกสรางใหม 

(๓) ผูเชาที่ดินหรือผูเชาอาคารที่จะตองร้ือหรือยาย ซึ่งมีสัญญาเชาเปนหนังสือ 
หรือทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งจะฟองรองใหบังคับคดีไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหลักฐานนั้นไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะหรือไดทําข้ึนภายหลังวันนั้นโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน และ
การเชานั้นยังไมระงับไปในวันที่เจาพนักงานทองถ่ินไดส่ังใหร้ือหรือยายอาคาร เงินคาตอบแทนใน
การเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริง โดยเหตุที่ตองออกจากที่ดินหรืออาคารกอน
สัญญาเชาระงับ 

(๔) บุคคลซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และเสียสิทธิในการใชทางหรือเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา 
สายไฟฟาหรือส่ิงอ่ืนซึ่งคลายกัน ผานที่ดินซึ่งตองมีการรื้อหรือยายอาคารในเมื่อบุคคลเชนวานั้น
ไดใหเงินคาตอบแทนในการที่ไดใชสิทธินั้น ๆ แกเจาของที่ดินไปแลว 

ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาตอบแทนทราบ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ผูไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงินคาตอบแทน
ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๖๐  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูช่ัวคราวที่เหมาะสมใหแกบุคคล

ตามมาตรา ๕๙ (๑) (๒) หรือ (๓) อาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาหก
เดือนและไมเกินหนึ่งป ในเมื่อบุคคลดังกลาวไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได การกําหนดเงิน
คาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ จะคํานึงถึงการจัดหาที่อยูช่ัวคราวดวยก็ได 

ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการจะผอนผันใหอาศัยตอไปอีกไมเกินหก
เดือนก็ได 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาท่ีดินและหรืออาคารใหบุคคล

ดังกลาวในมาตรา ๖๐ เขาอยูในที่ใหม โดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลดังกลาวสมัครใจเขาอยู
ในที่ดินและหรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจาย
ตามมาตรา ๕๙ ไวเพ่ือจายในการเชาซื้อหรือเชา ถาเปนการเชาซื้อ จํานวนเงินที่กันไวใหเปนไป
ตามที่เจาหนาที่ดําเนินการและบุคคลดังกลาวตกลงกัน ถาเปนการเชาใหเจาหนาที่ดําเนินการกัน
เงินไวเปนคาเชาสําหรับหนึ่งปหกเดือน จํานวนเงินที่เหลือจากที่กันไวใหจายแกบุคคลดังกลาว ใน
การนี้ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินที่กันไว และจํานวนเงินที่เหลือจายใหบุคคล
ดังกลาวทราบ บุคคลดังกลาวผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

ในกรณีที่จัดที่ดินไวใหบุคคลดังกลาวปลูกสรางเอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินสั่งใหจัดที่ดนิ
เพ่ือใชเปนที่อุปกรณ ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการ
ผังเมืองสวนทองถ่ินกําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ซึ่งตองเสียสิทธิบางประการ
เก่ียวกับการใชที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น 

ในการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารการผัง
เมืองสวนทองถ่ินพิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือ
ถูกจํากัด หรือภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินพึงไดรับในการใชที่อุปกรณดวย แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่กําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน และ
เพ่ือประโยชนในการคํานวณราคาที่ดินตามมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา ๖๔ ที่เก่ียวกับราคาที่
โอนตามความเปนธรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงการกําหนดเงิน
คาตอบแทนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบ
ดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๖๓  ที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุง

ทองที่ในสวนที่ถูกจัดนั้น 
 
มาตรา ๖๔  เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณ

สมบัติของแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน
พิจารณาเห็นวาที่อุปกรณนั้นไดใชเพ่ือประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญ ก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่
สาธารณสมบัติของแผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของตาม
ราคาที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว ถาไมไดบัญญัติไว ใหกําหนดเทากับ
ราคาของที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ที่จะทําการสํารวจ ทั้งนี้ ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม 

ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผัง
เมืองเฉพาะภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทา
ราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การยกใหเกิดขึ้น
ภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถา
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหเงิน
คาตอบแทนเปนไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะตองไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๕  ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ ถามีการสรางหรือ
จัดทําเพ่ือใหเปนที่อุปกรณ ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตกอนที่จะมีการยก
ให ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทําดังกลาวแกเจาของ
เพ่ิมข้ึนจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการยกให นอกจากเจาหนาที่ดําเนินการเปนผู
ออกคาใชจายเอง เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของ
หรือผูครอบครองประโยชนสาธารณะ สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือส่ิงที่จัดทํา หรือส่ิงที่สรางใน
ขณะที่มีการยกใหประกอบดวย 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดกําหนด

จํานวนเงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหหรือไดมีการจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวใหแก
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตามมาตรา ๖๒ ใหหักเงินคาตอบแทนที่กําหนดไว หรือที่ไดจายไป
แลวออกจากเงินคาตอบแทนในการยกใหตามมาตรา ๖๔ 

 
มาตรา ๖๗  ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือ

จัดทําเพ่ือใหเปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินรองขอ เจาหนาที่ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการ
สมควร โดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้น 

ในการคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการ
เปนไปเพียงเพื่อประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจายในการ
สรางหรือจัดทํานั้นทั้งหมด แตถาเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนดวยเจาหนาที่ดําเนินการจะออก
คาใชจายทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร และใหเจาของที่ดินเปนผูออกคาใชจาย
สวนที่เหลือ 

 
มาตรา ๖๘  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะในกรณีจําเปนที่ตองใช

ที่ดินของบุคคลใด ๆ ในบริเวณไมเกินหนึ่งกิโลเมตร นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ เจาพนักงาน
การผังมีอํานาจจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซึ่งคลายกันลงบน ใต
หรือเหนือพ้ืนดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพ้ืนดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปนหนังสือ
พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เก่ียวของทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทน
อันเปนธรรมในการใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และใหแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เก่ียวของทราบโดยมิชักชา 

เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
หรือการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  โดยปกติใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
เปนเจาหนาที่ดําเนินการ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจแตงตั้งให
องคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่เปน
เจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได 

 
หมวด ๙ 
อุทธรณ 

   
 

มาตรา ๗๐  ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําส่ัง
หรือหนังสือแจงความ ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตาม
มาตรา ๒๗ วรรคสอง 

(๒) การปฏิเสธหรือส่ังการเก่ียวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือที่จะกอสราง
อาคารตามมาตรา ๓๕ 

(๓) การสั่งใหร้ือ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๕ 
(๔) การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง หรือ

มาตรา ๕๘ 
(๕) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 
(๖) การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา ๖๑ 
(๗) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๒ 
(๘) การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซึ่งคลายคลึง

กันตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดินตามมาตรา 
๖๘ วรรคสอง 

อุทธรณกรณี (๔) และ (๖) ใหย่ืนตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ิน ในกรณี (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๘) ใหย่ืนตอคณะกรรมการอุทธรณ 

เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณ
แลวแตกรณีไดมีคําวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณผูอุทธรณยอมมีสิทธิ
ย่ืนฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยนัน้ ในกรณทีียั่ง
มิไดมีการตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมอัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่ง
คน ผูทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรหนึ่งคน เปนกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณ
แตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ งผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการอุทธรณ  กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกัน
มิได 

 
มาตรา ๗๒  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณ

ที่ย่ืนตอคณะกรรมการอุทธรณ 
 
มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะเพื่อกระทําการที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และใหนํา
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง

มีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
อุทธรณซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา  ๗๕   ใหนํ ามาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  มาใชแก

คณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๖  หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการ

วินิจฉัยคําอุทธรณใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๗  ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ เจาของหรือผูครอบครอง

ที่ดินหรืออาคาร ผูมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอ่ืน เจาพนักงานการผัง คณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี 
ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อันเปนกรณีแหงการอุทธรณ 

 
หมวด ๑๐ 
บทเบด็เสร็จ 

   
 

มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มีอํานาจออกหนังสือ
เรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการ
ตามหนาที่มาประกอบการพิจารณาได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน
การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ของ
เจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มีอํานาจเขาไปใน
ที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองที่ที่มีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือทองที่ที่ใชบังคับ
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพ่ือ
สอบถามขอเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือส่ิงที่เก่ียวของจากเจาของ ผูครอบครองหรือผูดู
และรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพ่ือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน และพยายามไมใหเกิดความ
เสียหาย ถามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการ
ผัง เจาหนาที่ดําเนินการหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี กําหนดเงิน
คาตอบแทนความเสียหายและจายใหแกผูเสียหายนั้น 

ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพื่อการสํารวจ ใหแจงใหเจาของ ผูครอบครอง 
หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนั้น 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง 
เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่ของเจา
พนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินแสดงบัตร
ประจําตัวหรือหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่ตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

 
มาตรา ๘๐  เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจา

พนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง 
พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผัง
เมืองสวนทองถ่ิน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๘๑  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมี

อํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะเพ่ือตรวจซอมแซม บํารุง รักษาหรือทําความสะอาดทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือส่ิง
อ่ืนซึ่งคลายกัน หรือเพ่ือตรวจสภาพของที่โลงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตร
ประจําตัวและหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่พรอมทั้งหนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการให
ไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

 
มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ของเจา
พนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัตินี้ เจาของผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาท่ีดินหรืออาคารตองอํานวยความสะดวก
ใหตามสมควร 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มคีวามผดิ

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของ

อสังหาริมทรัพยที่ถูกเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมือง
เฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่ง
เพ่ือเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจายจาก
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริงโดยประหยัด 

 
มาตรา ๘๔  ผูใด 
(๑) ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงที่เก่ียวของตามหนังสือเรียก

ของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินตาม
มาตรา ๗๘ หรือไมยอมชี้แจงหรือช้ีแจงหรือช้ีแจงดวยขอความอันเปนเท็จ 

(๒) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง 
เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่ของเจา
พนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน ในการใชอํานาจ
ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒ หรือ 

(๓) ฝาฝนคําส่ังใหร้ือ หรือยายอาคาร หรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๗ 
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผงั
เมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากวาย่ีสิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมาก
ย่ิงข้ึน มาตรการและโครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควร
ปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองที่ 
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๐ 
 

มาตรา ๕  กําหนดเวลาปดประกาศแผนที่แสดงเขตผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๓ 
กําหนดเวลาสําหรับยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๔ และกําหนดเวลาในการที่กรมโยธาธิการและผัง
เมือง*เสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘ ถายังมิไดส้ินสุดลงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาดังกลาวตอไปตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนครบเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผน
ที่แสดงเขตผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสีย และการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*
เสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวันเปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอ
มากยิ่งข้ึน กับแกไขเพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการและเลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่ม
บทบัญญัติใหเจาพนักงานทองถ่ินและกรมโยธาธิการและผังเมือง*สามารถแกไขปรับปรุงและ
ขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวม กับเพิ่มจํานวนและหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ใหมากข้ึน รวมทั้งแกไขบทบัญญัติเพ่ือใหเจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชดุลพินิจในการวางและ
จัดทําผังเมืองเฉพาะไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือใหการวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวม
เปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณ

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๙/๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๐/หนา ๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมืองย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒ 
 

มาตรา ๒๗  ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหแกไขคําวา “สํานัก
ผังเมือง” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” เปน “อธบิดกีรม
โยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “โยธาธิการจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


