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พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
------------  

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. 

๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

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

นี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตนิี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“การผังเมือง” หมายความวา  การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผัง

เมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือ
พัฒนาเมืองหรอืสวนของเมืองข้ึนใหมหรอืแทนเมืองหรือสวนของเมืองท่ีไดรับความเสียหาย
เพ่ือใหมีหรือทําใหดีย่ิงข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การ
ใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสงเสริมการ

                                      
๑ รก.๒๕๑๘/๓๓/๘พ/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
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เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือ
คุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรอืโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 

“ผังเมืองรวม” หมายความวา  แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการ
ควบคุมโดยท่ัวไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การ
สาธารณูปโภค บรกิารสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา  แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือ
ชนบท เพื่อประโยชนแกการผังเมือง 

“อาคาร” หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
อาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต หรือผานเหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ํา 

“ที่อุปกรณ” หมายความวา  ท่ีดินของเอกชน ซ่ึงผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนท่ีเวน
วางหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร 
ทางนํ้า ทางหรือทอระบายน้ํา 

“ท่ีโลง” หมายความวา  บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวม หรอืผังเมือง
เฉพาะใหเปนที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

“เจาพนักงานการผัง” ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ 
หมายความวา  เจาพนักงานการผังตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการใชบังคับผัง
เมืองรวม หมายความวา ผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทําผัง
เมืองรวม ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หมายความวา  ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

“เจาพนักงานทองถิ่น” ในเขตเทศบาล หมายความวา  คณะเทศมนตรี ในเขต
สุขาภิบาล หมายความวา  คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด 
หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทํา
การแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา  ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขต
ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหทําการแทน 

“เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา  เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคการหรือ
บรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาท่ีหรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการใหเปนไป
ตามผังเมืองเฉพาะ 

“องคการบริหารสวนทองถิ่น” หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือกรุงเทพมหานคร 

“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่
เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการผังเมือง 

---------- 
 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการผังเมืองคณะหน่ึง ประกอบดวยปลัดกระทรวง

มหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผัง
เมืองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่เปนการวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย 

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น
เปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น
จะตองไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้และใหมีหนาที่แนะนําเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก
หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ

หนึง่หรอืหลายคณะ เพื่อกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรอื
ใหชวยเหลือในการดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย แลวรายงาน
คณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙  ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผังเมืองในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง

มีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผังเมืองซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการผังเมืองที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 

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

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 
มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๒  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ใหสํานักผังเมืองดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการผัง

เมือง ในกรณีที่เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นใด ใหสํานักผังเมืองแจงมติของคณะกรรมการใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นทราบ
โดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคลนั้นแลวรายงานให
คณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักชา 

 
หมวด ๒ 

การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
----------- 

 
มาตรา ๑๔  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตราพระราช

กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ไวก็ได 

ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบ ุ
(๑) วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เจาพนักงานการผัง 
(๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระ

ราชกฤษฎีกา 
(๔) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป 
 
มาตรา ๑๕  ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา

การสํารวจใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ 
(๒) กําหนดเขตท่ีดินท่ีประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ท้ังน้ี เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผัง
เมืองแลว 

(๔) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน 
(๕) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนที่หรือแผนผัง

แสดงเขตท่ีดินเพียงเทาท่ีจําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะ 

ท้ังน้ี หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปน
ที่อยูอาศัย เวนแตเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงความเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่ม
กระทําการนั้น 

 
มาตรา ๑๖  พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา ๑๔ ใหหมดอายุการใช

บังคับเมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเม่ือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผัง
เมืองเฉพาะ แลวแตกรณี ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

 
หมวด ๓ 

การวางและจัดทําผังเมืองรวม 
--------- 

 
มาตรา ๑๗  ผังเมืองรวมประกอบดวย 
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
(๒) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม 
(๓) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมี

สาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี ้
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) แผนผังแสดงท่ีโลง 
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
(๔) รายการประกอบแผนผัง 
(๕) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผัง

เมืองรวม 
มาตรา ๑๘  เม่ือเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใด สํานักผัง

เมืองจะวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองท่ีน้ันข้ึน หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นจะวาง
และจัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีของตนข้ึนก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําเอง
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน 

ถาเขตแหงผังเมืองรวมน้ันคาบบริเวณของเขตปกครองทองท่ีหลายทองท่ี 
คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่เดียวหรือของ
ทองที่ที่เกี่ยวของรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนดคาใชจายซึ่งองคการบริหารสวน
ทองถ่ินของแตละทองท่ีจะตองจายตามสวนของตนก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นขอคําแนะนําจากสํานักผังเมืองในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม ใหสํานักผังเมืองใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่นตามที่ไดขอมานั้น 

 
มาตรา ๑๙๒  เม่ือสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองท่ีใด ให

สํานักผังเมืองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้นมา
แสดงความคิดเห็นตอสํานักผังเมืองดวย 

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมน้ัน ในการรับฟง
ขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกาํหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว ใหสงผัง

เมืองรวมมาใหสํานักผังเมืองพิจารณา ถาสํานักผังเมืองเห็นวาควรมีการแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมือง
รวม ใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอมดวยเหตุผล หากเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นดวย
กับความเห็นของสํานักผังเมืองใหแจงเหตุผลตอสํานักผังเมืองแลวใหสํานักผังเมืองดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักชา 

 

                                      
๒ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๓  เม่ือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนในทองท่ีของจังหวัดใด ให
ผูวาราชการจังหวัดแหงจังหวัดนั้นแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่งในแตละทองที่ที่
วางผังเมืองรวมน้ัน ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทน
สวนราชการตาง ๆ ในทองท่ีท่ีวางผังเมืองรวมนัน้ และบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผัง
เมืองรวมที่สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําขึ้น 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่คาบเกี่ยวกันตั้งแตสอง
จังหวัดข้ึนไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 

ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  ผังเมืองรวมท่ีสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทํา

เสร็จแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ในกรณีผังเมืองรวมท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินวางและจัดทําซ่ึงสํานักผังเมืองมีความเห็นควรแกไขหรือเปล่ียนแปลง แตเจา
พนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยใหเสนอความเห็นของสํานักผังเมืองและเหตุผลของเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย 

 
มาตรา ๒๓๔  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักผังเมือง

หรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปดประกาศแผนท่ีแสดงเขต
ของผังเมืองรวมไวในท่ีเปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือท่ีวา
การอําเภอ ที่ทําการขององคการบริหารสวนทองถิ่น และสาธารณสถานภายในเขตของผังเมืองรวม
นั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย 

ในใบประกาศดังกลาว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
แผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมได ณ สํานักผังเมือง หรือที่ทําการของเจาพนักงานทองถิ่น
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น วิธีการประกาศใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๒๔๕  หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวใน

มาตรา ๒๓ ผูมีสวนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมนั้นรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และไมวาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะเห็นพองดวยกับคํา
                                      

๓ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รองขอนั้นหรือไมก็ตาม ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี เสนอคํารองขอ
นั้นตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็น ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอ ให
ดําเนินการผานสํานักผังเมือง 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอ ใหคณะกรรมการผัง
เมืองสั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณ ีแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหสั่งยกคํารองขอนั้น 

 
มาตรา ๒๕๖  หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวใน

มาตรา ๒๓ ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารอง
ขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว 
และสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ไดจัดการใหเปนไปตามนั้นแลว ใหสํานัก
ผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมนั้น
ตอไป 

 
หมวด ๔ 

การใชบังคับผังเมืองรวม 
---------- 

 
มาตรา ๒๖๗  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับไดไม

เกินหาป 
ในระหวางท่ีกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงใชบังคับ ถาสํานักผังเมืองหรือเจา

พนักงานทองถิ่นเห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับ
สภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความใน
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ให
สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและส่ิงแวดลอมในการ
ใชผังเมืองรวมดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและส่ิงแวดลอมไมมี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมี
การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา 
๑๙ วรรคสอง และถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีก
                                      

๖ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หาป แตในกรณีที่เห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ใหสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรงุผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมได 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง 
คร้ังละไมเกินหน่ึงป 

การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในเขตท่ีไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคล

ใดใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับ
ขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใช
ประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนท่ีดินเชนนั้น
ตอไปเม่ือมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปล่ียนแปลง
หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนท่ีดิน สภาพของท่ีดิน
และทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับ
จากกิจการนั้น  ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย 

เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว ให
คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
หมวด ๕ 

การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
---------- 

 
มาตรา ๒๘  ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
(๒) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซ่ึงทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดย
มีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 

(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภทกิจการ 
พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน 

(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมท้ังรายละเอียดแสดงแนว
และขนาดทางสาธารณะ 

(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
(ง) แผนผังแสดงที่โลง 
(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน 
(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคา

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือ
บูรณะ 

(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมี
คุณคาในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา 

(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง 

(๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปน้ี 

(ก) แนวทางและขนาดของท่ีอุปกรณ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาตให

สราง 
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรอื

อยูในสภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อ
หรือยายตามคําส่ังของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๕๕ 

(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตให
เปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซ่ึงจะตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตาง 
ๆ ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชน
ตามที่ระบุไว 

(ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา
ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

(ช) การดํารงรักษาท่ีโลง 
(ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 
(ญ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 
(๖) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมทั้ง

รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนท่ีแสดงเขตท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่เวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมือง สําหรับใชเปนทางหลวงตาม
มาตรา ๔๓ (๑) 

(๗) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมทั้ง
รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนท่ีแสดงเขตท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนท่ีเวนคืน เพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตามมาตรา ๔๓(๒) 

(๘) รายละเอียดและแผนท่ีระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซ่ึงเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น หรอื
องคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษา ซ่ึงจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใช
เพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น 

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

เจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น หรอื
จะขอใหสํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับ
ผังเมืองรวม 

ถาทองท่ีใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะส่ังใหสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได 

ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
เสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน 
ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะตอสํานักผังเมืองก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม

มาตรา ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานครหรือที่วาการอําเภอ 
ที่ทําการขององคการบริหารสวนทองถิ่นและสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะนั้น 

 

                                      
๘ มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีสํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําส่ัง
ของรัฐมนตรี หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสํานักผังเมืองสงแผนท่ี
แสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปใหเจาพนักงานทองถิ่นนําไปปดไว ณ ท่ี
เปดเผยตามนัยแหงมาตรา ๓๐ 

 
มาตรา ๓๒  ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมือง

เฉพาะตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
หรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ใหเสนอความคิดเห็นตลอดจนความประสงคใน
การปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผัง
เมืองแลวแตกรณี ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็น
และความประสงคตามวรรคหนึ่ง มาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกก็ได 

 
มาตรา ๓๓  ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจา

พนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอย
กวาสองครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น 
ในการรับฟงขอคิดเห็นนี ้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความ
เหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงขอคิดเห็น
ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๔  ถาเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดิน

ของผูอ่ืน ประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุข
หรือสาธารณูปการ ในเขตที่ไดปดประกาศไวตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ใหมีหนังสือแสดง
ความประสงคพรอมกับสงโครงการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา 

๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอ หรืออาจปฏิเสธหรือ
สั่งการเปนลายลักษณอักษร ใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร แกไข
โครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะกอสรางอาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการการผัง
เมืองเห็นชอบตามมาตรา ๒๙ ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแสดงความ
ประสงค เจาของหรือผูครองครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการปฏิเสธหรือการสั่งการใหแกไขมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองพิจารณาเห็นวาการ
จัดสรรที่ดินและประเภทของอาคารที่จะกอสรางเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบแลวตามมาตรา ๒๙ เจาพนักงานทองถ่ินหรือสํานักผังเมืองจะใหผูแสดงความประสงค
ตามมาตรา ๓๔ ทําสัญญาวาจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารตามที่ตกลงกันได ในกรณีที่ทํา
สัญญากับผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของและผู
ครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมาย สัญญาที่จะทําขึ้นกับเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง
ใหประกอบดวยแผนผังบริเวณอาคาร และรูปแบบอาคารที่จะขอกอสรางโดยละเอียดดวย 

วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

 
มาตรา ๓๗  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตาม

มาตรา ๓๖ และใหคํานึงถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาท่ีไดประกาศพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม

มาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังสํานักผังเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็น ถาสํานักผังเมืองไม
เห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะให
สอดคลองกับความเห็นของสํานักผังเมืองได ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือ
พิจารณาชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่สํานักผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของ

รัฐมนตรีหรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังเจา
พนักงานทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็น ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยกับผังเมือง
เฉพาะ และสํานักผังเมืองเห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็น
ของเจาพนักงานทองถิ่นได ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่เจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือสํานักผังเมืองจัดทําแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี เพื่อ
ดําเนินการตราพระราชบัญญตัิใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

---------- 
 
มาตรา ๔๑  ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถา

พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติดังกลาว
ใชบังคับไดไมเกินหาป 

เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดสิ้นสุดลง ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผัง
เมืองเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติ ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาดําเนินการตราเปนพระราชบญัญัตขิยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมือง
เฉพาะตอไป พระราชบญัญตัิขยายระยะเวลาจะกําหนดการแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะเสียใหม
ใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได 

 
มาตรา ๔๒  ในระหวางที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใน

ทองท่ีใด ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในเขตของ
ผังเมืองเฉพาะไดเปล่ียนแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียดของผังเมือง
เฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสม ใหเจา
พนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง 
ถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับการแกไขปรับปรุง และการแกไขปรับปรุงนั้นไม
เปล่ียนแปลงขอกําหนดและรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการเวนคืนท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร หรือไมกอใหเกิดการเวนคืนที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นขึ้นอีก หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคารใหม ใหคณะกรรมการผัง
เมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่

ใด ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และถูกกําหนดใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา 

(๑) เพื่อใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง และ
ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม  ท้ังน้ี เวนแตที่
บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

(๒) เพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหถือวาถูกเวนคืน
ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหารมิทรพัย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใช
บังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม  ท้ังน้ี เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญตัิใหใชบังคับ
ผังเมืองเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในทั้งสองกรณี ใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ี 
ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เปนเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยและ
ใหถือแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่จะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่ทายพระราชบัญญัติให
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ถูกเวนคืน 

ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับแตวัน
ใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา ๑๔ เงินคาทดแทนท่ีจะ
จายใหแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี ้ถาพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินท่ี
ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับเมื่อพนหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาและ
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนด
ตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนนั้นตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติให
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

ในกรณีที่เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามผังเมือง
เฉพาะ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงแลวและประสงคจะใหเชาหรือหาประโยชน
ในอสังหาริมทรัพยนั้นตอไปก็ใหกระทําได แตจะกระทําการอันมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยน้ันมิได 

การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกลาวจะกระทําไดก็
โดยการตราพระราชบัญญัต ิ

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งได

ดําเนินการตามมาตรา ๔๓ (๑) ใหเจาหนาที่ดําเนินการตกลงกับเจาของ ผูครอบครอง หรอื
ผูดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับกําหนดเวลาที่จะเขาครอบครอง 

ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๓ (๒) และพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไดบัญญัติใหเจาหนาที่
ดําเนินการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยไดกอนการใชเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตกําหนด
วันที่เจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการจะเขาครอบครองตอง
ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันมีหนังสือแสดงความจํานงที่จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น 

ในกรณีท่ีไมสามารถพบตัวเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 
๔๓ (๒) และไมสามารถสงหนังสือแสดงความจํานงถึงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ไดกําหนดวันที่จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันปดแจงความ 
ซ่ึงปดไว ณ ท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยน้ันต้ังอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหเจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นได แมจะยัง
มิไดชําระเงินคาทดแทน 

 
มาตรา ๔๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
(๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง

เฉพาะ 
(๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผัง

เมืองเฉพาะ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๔๖  บรรดาขอบัญญติัหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวย
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุม
สุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่นที่
ใชบังคับอยูในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในสวนที่มีบัญญัติไว
แลวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๔๕ ใหใชกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๔๕ แทน 

 
มาตรา ๔๗  ในทองที่ใดท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

แตยังไมไดตราพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวาไดมี
การประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารในเขต
แหงผังเมืองเฉพาะน้ัน รวมทั้งบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะดวย 

ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจอนุญาตการ
กอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
อาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา และใหผูวา
ราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว 

 
มาตรา ๔๘  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หาม

บุคคลใดใชประโยชนท่ีดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากท่ีไดกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรอื
มาตรา ๔๕ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวนทองถิ่น
หลายเขต รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถิ่นขององคการบริหารสวนทองถิ่นใด
ทองถิ่นหนึ่งเปนผูมีอํานาจหนาท่ีอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซมอาคารแต
เพียงผูเดียวก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่อนุญาตการ
กอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซมอาคารตลอดเขตแหงผังเมืองเฉพาะนัน้ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
------- 

 
มาตรา ๕๐  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมี

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธาน

กรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะ
แหงชาติ ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักผังเมือง เจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร หัวหนากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสี่คน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและ
บุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสี่คน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โยธาธิการ
จังหวัด สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสามคน และ
ผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมืองไมเกินสามคนซ่ึง
รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

ในกรณีที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใดใหนายกเทศมนตรีหรือ
ประธานกรรมการสุขาภิบาลแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีที่ตองดําเนินการ
ในทองถิ่นนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย 

กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น จะตองไมเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

ใหประธานคณะกรรมการบรหิารการผังเมืองสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการหรือ
บุคคลใด เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณ

ตามผังเมืองเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองรื้อ 

ยาย หรือดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน

ทองถ่ิน 
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕๒  ใหกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมี

วาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นในระหวางที่

กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม 
ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ินซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 

กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอีกได 

 
มาตรา ๕๓  ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแก

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 

-------- 
 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีการ

รื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรอื
ดัดแปลงอาคารใหคณะกรรมการบริหารผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา 

 
มาตรา ๕๕  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผล

และรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะ
ขอความเห็นจากสํานักผังเมืองก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็
ได 

เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลว และส่ังการ
ประการใดใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของใหทราบ
ถึงคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปน
เวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ และใหสงรายละเอียดแสดงการรือ้ ยาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือดัดแปลงอาคารเทาที่เกี่ยวของไปดวย แตเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูไมเห็นชอบดวย
กับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๕๖  ถาอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือดัดแปลงเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ให
ผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ
ทรัพยสินของแผนดินทราบและใหสวนราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของให
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นทราบ ถามีปญหาโตแยงระหวางสวนราชการกับ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 

มาตรา ๕๗๙  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารไดรับหนังสือแจงใหจัดการ
รื้อหรือยายอาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๗๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ แต
คณะกรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการอุทธรณ เจาของอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาหนาที่ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งหรือ
คําวินิจฉัยอุทธรณ 

ถาเจาของอาคารไมเริ่มดําเนินการรื้อหรือยายอาคาร หรือไดรื้อหรือยายอาคารไป
บางแลว แตเปนที่เห็นไดประจักษวาการรื้อหรือยายอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
ในคําส่ัง ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไม
ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันวันโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาไปในท่ีดินและรื้อหรือยายอาคารนั้นโดยคิด
คาใชจายจากเจาของอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึง
จายใหแกเจาของอาคารนั้นก็ได การรื้อหรือยายอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดย
ประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 

เม่ือไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของอาคาร
ทราบ เจาของอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับการคิดคาใชจายมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับแจงให

จัดการดัดแปลงอาคาร ไมเริ่มดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือไดดัดแปลงอาคารไปบางแลว แต
เปนที่เห็นไดประจักษวาการดัดแปลงอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งให
เจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหากผูน้ันยังคง
ละเลยไมดําเนินการตามคําส่ังภายในเวลาท่ีกําหนดไวในคําเตือน ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวัน โดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาที่ดําเนินการรายงานตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ินเพ่ือส่ังเพิกถอนคําส่ังใหดัดแปลงน้ัน และสั่งใหรื้อหรือยายอาคารตอไปและใหนํามาตรา 

                                      
๙ มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๕๗ มาใชบังคับแกการสั่งรื้อหรือยายอาคาร และการคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๙  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของ

รื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ใหเจาหนาที่ดําเนินการดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น กําหนดเงินคาตอบแทนตามความเปน
ธรรมและจายใหบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนอาคารท่ีไมอาจยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคาร ซ่ึง
ปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

(๒) ถาเปนอาคารหรือสวนของอาคารท่ีรื้อยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแก
เจาของอาคารซึ่งปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เงิน
คาตอบแทนดังกลาวพึงกําหนดใหเฉพาะคารื้ออาคาร คาขนยายและคาปลูกสรางใหม 

(๓) ผูเชาที่ดินหรือผูเชาอาคารที่จะตองรื้อหรือยาย ซึ่งมีสัญญาเชาเปนหนังสือ 
หรือทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งจะฟองรองใหบังคับคดีไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหลักฐานนั้นไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะหรือไดทําขึ้นภายหลังวันนั้นโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และ
การเชานั้นยังไมระงับไปในวันที่เจาพนักงานทองถิ่นไดส่ังใหรื้อหรือยายอาคาร เงินคาตอบแทนใน
การเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริง โดยเหตุท่ีตองออกจากท่ีดินหรืออาคารกอน
สัญญาเชาระงับ 

(๔) บุคคลซ่ึงมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และเสียสิทธิในการใชทางหรือเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา 
สายไฟฟาหรือส่ิงอื่นซึ่งคลายกัน ผานที่ดินซึ่งตองมีการรื้อหรือยายอาคารในเมื่อบุคคลเชนวานั้น
ไดใหเงินคาตอบแทนในการที่ไดใชสิทธินั้น ๆ แกเจาของที่ดินไปแลว 

ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาตอบแทนทราบ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ผูไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงินคาตอบแทน
ดังกลาวมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๖๐  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสมใหแกบุคคล

ตามมาตรา ๕๙ (๑) (๒) หรือ (๓) อาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาหก
เดือนและไมเกินหนึ่งป ในเม่ือบุคคลดังกลาวไมสามารถจดัหาท่ีอยูของตนเองได การกําหนดเงิน
คาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ จะคํานึงถึงการจัดหาที่อยูชั่วคราวดวยก็ได 

ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาท่ีดําเนินการจะผอนผันใหอาศัยตอไปอีกไมเกินหก
เดือนก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่ดินและหรืออาคารใหบุคคล
ดังกลาวในมาตรา ๖๐ เขาอยูในที่ใหม โดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลดังกลาวสมัครใจเขาอยู
ในที่ดินและหรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจาย
ตามมาตรา ๕๙ ไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ถาเปนการเชาซื้อ จํานวนเงินที่กันไวใหเปนไป
ตามที่เจาหนาที่ดําเนินการและบุคคลดังกลาวตกลงกัน ถาเปนการเชาใหเจาหนาที่ดําเนินการกัน
เงินไวเปนคาเชาสําหรับหนึ่งปหกเดือน จํานวนเงินที่เหลือจากที่กันไวใหจายแกบุคคลดังกลาว ใน
การนี้ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินท่ีกันไว และจํานวนเงินท่ีเหลือจายใหบุคคล
ดังกลาวทราบ บุคคลดังกลาวผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

ในกรณีที่จัดที่ดินไวใหบุคคลดังกลาวปลูกสรางเอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในท่ีดินที่จัดให 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัด

ที่ดินเพื่อใชเปนที่อุปกรณ ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ซ่ึงตองเสียสิทธิบาง
ประการเกี่ยวกับการใชที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น 

ในการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารการผัง
เมืองสวนทองถิ่นพิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือ
ถูกจํากัด หรือภาระท่ีตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินพึงไดรับในการใชที่อุปกรณดวย แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่กําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน และ
เพื่อประโยชนในการคํานวณราคาท่ีดินตามมาตรานี ้ใหนําความในมาตรา ๖๔ ที่เกี่ยวกับราคาที่
โอนตามความเปนธรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการกําหนดเงิน
คาตอบแทนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบ
ดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๖๓  ที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุง

ทองที่ในสวนท่ีถูกจัดนั้น 
 
มาตรา ๖๔  เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณ

สมบัติของแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
พิจารณาเห็นวาที่อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญ ก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่
สาธารณสมบัติของแผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของตาม
ราคาที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว ถาไมไดบัญญัติไวใหกําหนดเทากับ
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราคาของที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ที่จะทําการสํารวจ  ท้ังน้ี ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม 

ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผัง
เมืองเฉพาะภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และพระราชบญัญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทา
ราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบญัญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การยกใหเกิดขึ้น
ภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถา
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงิน
คาตอบแทนเปนไปตามท่ีตกลงกัน ซึ่งจะตองไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๕  ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔  ถามีการสรางหรือ

จัดทําเพื่อใหเปนที่อุปกรณ ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอนที่จะมีการยก
ให ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทําดังกลาวแกเจาของ
เพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการยกให นอกจากเจาหนาที่ดําเนินการเปนผู
ออกคาใชจายเอง เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของ
หรือผูครอบครองประโยชนสาธารณะ สภาพของส่ิงท่ีกอสรางหรือส่ิงท่ีจัดทํา หรือส่ิงท่ีสรางใน
ขณะที่มีการยกใหประกอบดวย 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ไดกําหนด

จํานวนเงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหหรือไดมีการจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวใหแก
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตามมาตรา ๖๒ ใหหักเงินคาตอบแทนที่กําหนดไว หรือท่ีไดจายไป
แลวออกจากเงินคาตอบแทนในการยกใหตามมาตรา ๖๔ 

 
มาตรา ๖๗  ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือ

จัดทําเพื่อใหเปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินรองขอ เจาหนาที่ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการ
สมควร โดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้น 

ในการคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการ
เปนไปเพียงเพื่อประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจายในการ
สรางหรือจัดทํานั้นทั้งหมด แตถาเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนดวยเจาหนาที่ดําเนินการจะออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาใชจายทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร และใหเจาของที่ดินเปนผูออกคาใชจาย
สวนท่ีเหลือ 

 
มาตรา ๖๘  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะในกรณีจําเปนที่ตองใช

ที่ดินของบุคคลใด ๆ ในบริเวณไมเกินหน่ึงกิโลเมตร นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ เจาพนักงาน
การผังมีอํานาจจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงคลายกันลงบน ใต
หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปนหนังสือ
พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันท่ีจะมีการดําเนินการ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทน
อันเปนธรรมในการใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และใหแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินท่ีเก่ียวของทราบโดยมิชักชา 

เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
หรือการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 

 
มาตรา ๖๙  โดยปกติใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีใชบังคับผังเมืองเฉพาะ

เปนเจาหนาที่ดําเนินการ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจแตงตั้งให
องคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาท่ี หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่เปน
เจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได 

 
หมวด ๙ 
อุทธรณ 

---------- 
 
มาตรา ๗๐  ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่ง

หรือหนังสือแจงความ ในกรณีตอไปนี้ 
(๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตาม

มาตรา ๒๗ วรรคสอง 
(๒) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือที่จะกอสราง

อาคารตามมาตรา ๓๕ 
(๓) การส่ังใหร้ือ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๕ 
(๔) การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง หรอื

มาตรา๕๘ 
(๕) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 
(๖) การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา ๖๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๒ 
(๘) การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซ่ึง

คลายคลึงกันตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชท่ีดิน
ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 

อุทธรณกรณ ี(๔) และ (๖) ใหย่ืนตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ิน ในกรณ ี(๑) (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๘) ใหย่ืนตอคณะกรรมการอุทธรณ 

เม่ือคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอุทธรณ
แลวแตกรณีไดมีคําวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณยอมมีสิทธิ
ย่ืนฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น ในกรณีที่
ยังมิไดมีการตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมอัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหน่ึงคน ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่ง
คน ผูทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรหน่ึงคน เปนกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณ
แตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกัน
มิได 

 
มาตรา ๗๒  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณ

ที่ยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ 
 
มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะเพื่อกระทําการท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังน้ี เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และใหนํา
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๔  ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยัง

มีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
อุทธรณซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๗๕  ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแก

คณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๖  หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการ
วินิจฉัยคําอุทธรณใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๗  ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ เจาของหรือผูครอบครอง

ที่ดินหรืออาคาร ผูมีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินของผูอ่ืน เจาพนักงานการผัง คณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี 
ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อันเปนกรณีแหงการอุทธรณ 

 
หมวด ๑๐ 
บทเบ็ดเสร็จ 
--------- 

 
มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน

การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกหนังสือ
เรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการ
ตามหนาท่ีมาประกอบการพจิารณาได 

 
มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงาน

การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของ
เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจเขาไปใน
ที่ดินหรืออาคาร ซ่ึงอยูในทองท่ีท่ีมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือทองท่ีท่ีใชบังคับ
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อ
สอบถามขอเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือส่ิงที่เกี่ยวของจากเจาของ ผูครอบครองหรือ
ผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน และพยายามไมใหเกิด
ความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจา
พนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี 
กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแกผูเสียหายน้ัน 

ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพื่อการสํารวจ ใหแจงใหเจาของ ผูครอบครอง 
หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนัน้ 

ในการปฏิบัติการตามหนาที ่ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 
เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจา
พนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแสดงบัตร
ประจําตัวหรือหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๐  เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเจา
พนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง 
พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผัง
เมืองสวนทองถ่ิน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๘๑  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมี

อํานาจเขาไปในท่ีดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะเพื่อตรวจซอมแซม บํารุง รักษาหรือทําความสะอาดทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือส่ิง
อ่ืนซ่ึงคลายกัน หรือเพื่อตรวจสภาพของที่โลงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 

ในการปฏิบัติการตามหนาที ่ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งแสดงบัตร
ประจําตัวและหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่พรอมทั้งหนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการให
ไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

 
มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 

เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจา
พนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี ้เจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารตองอํานวยความสะดวก
ใหตามสมควร 

 
หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

--------- 
 
มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มี

ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของ

อสังหาริมทรัพยท่ีถูกเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมือง
เฉพาะ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยาง
หนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจาย
จากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริงโดยประหยัด 

 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  ผูใด 
(๑) ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงที่เกี่ยวของตามหนังสือเรียก

ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตาม
มาตรา ๗๘ หรือไมยอมชี้แจงหรือชี้แจงดวยขอความอันเปนเท็จ 

(๒) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 
เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ีของเจา
พนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในการใชอํานาจ
ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒ หรอื 

(๓) ฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคาร หรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๗ 
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        สัญญา ธรรมศักดิ ์
         นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากวาย่ีสิบป ประกอบกบัไดมีการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมาก
ย่ิงข้ึน มาตรการและโครงการท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควร
ปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองท่ี 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๐ 
 

มาตรา ๕  กําหนดเวลาปดประกาศแผนท่ีแสดงเขตผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๓ 
กําหนดเวลาสําหรับยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๔ และกําหนดเวลาในการที่สํานักผังเมืองเสนอผัง
เมืองรวมตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ถายังมิได
สิ้นสุดลงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาดังกลาวตอไปตามมาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนครบเกาสิบวัน 
 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรบัการปดประกาศ
แผนท่ีแสดงเขตผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
เก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสีย และการท่ีสํานักผังเมืองเสนอผัง
เมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวันเปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งขึ้น 
กับแกไขเพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการและเลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๑๐ กันยายน ๒๕๔๔ 

A+B (C) 

                                      
๑๐ รก.๒๕๒๕/๓๓/๙พ/๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่ม
บทบัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการ
ใชบังคับผังเมืองรวม กับเพิม่จํานวนและหนาที่ของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น รวมท้ัง
แกไขบทบัญญัติเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ไดอยางเหมาะสม  ท้ังน้ี เพื่อใหการวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมืองย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
 

พรพิมล/แกไข  
 ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
 
สุนันทา 
อรดา 
จักรกฤษณ     จัดทํา 
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 
 
 

                                      
๑๑ รก.๒๕๓๕/๑๐/๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 


