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พระราชบัญญัติ 
การผังเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
     มาตรา  ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘" 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            
เปนตนไป 
 มาตรา  ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.๒๔๙๕บรรดากฎหมาย กฎ 
และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
  มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "การผังเมือง"  หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม
หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองท่ีไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งข้ึนซึ่งสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสินความปลอดภัยของประชาชน 
และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 
หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 
  "ผังเมืองรวม" หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป 
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการ
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ใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดลอม  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 
  "ผังเมืองเฉพาะ" หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการ
ผังเมือง 
  "อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร รวมท้ัง         
สิ่งปลูกสรางทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต หรือผานเหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ํา 
  "ท่ีอุปกรณ"  หมายความวา ท่ีดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อ
สาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทาทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทางหรือทอระบายน้ํา 
  "ท่ีโลง"  หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใหเปน
ท่ีวางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว 
  "เจาพนักงานการผัง" ในกรณีท่ีมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ
ทําการสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความวาเจาพนักงานการผัง
ตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกาในกรณีท่ีมีการใชบังคับผังเมืองรวม หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก             
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ในกรณีท่ีมีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
หมายความวา   ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
  "เจาพนักงานทองถิ่น" ในเขตเทศบาล หมายความวา คณะเทศมนตรีในเขตสุขาภิบาล หมายความวา 
คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด หรือ
นายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทําการแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร  หมายความวา  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครให                
ทําการแทน 
  "เจาหนาท่ีดําเนินการ"  หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่ง
มีอํานาจหนาท่ีหรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ 
  "องคการบริหารสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
หรือกรุงเทพมหานคร 
  "ผูวาราชการจังหวัด"  หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีท่ีเปนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
  "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการผังเมอืง 

 มาตรา  ๖  ใหมีคณะกรรมการผังเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทน
สถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ  
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ 
  ในกรณีท่ีเปนการวางจัดทําหรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย 
  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นเปนกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  มาตรา  ๗ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาท่ีแนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาท่ีเกี่ยวของ
กับการผังเมือง 
  มาตรา  ๘  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ เพื่อกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการ
ดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย แลวรายงานคณะกรรมการและใหนํามาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา  ๙  ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการผังเมือง ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มข้ึนหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ท่ีเหลืออยูของกรรมการผังเมืองซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
  กรรมการผังเมืองท่ีพนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
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  มาตรา  ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
   (๑)  ตาย 
   (๒)  ลาออก 
   (๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
   (๔)  เปนคนลมละลาย 
   (๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท 
  มาตรา  ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน
ของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม 
  มาตรา๑๒ การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
  มาตรา ๑๓ ใหสํานักผังเมืองดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีท่ี
เปนกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดให
สํานักผังเมืองแจงมติของคณะกรรมการใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นทราบโดยเร็วและติดตามผลการ
ปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคลนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักชา  

หมวด ๒ 
การสํารวจเพ่ือวางและจัดทําผงัเมืองรวมหรือผังเมอืงเฉพาะ 

  มาตรา ๑๔  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะจะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไวก็ได 
  ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ 
  (๑)  วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) เจาพนักงานการผัง 
  (๓)  เขตทองท่ีท่ีจะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา 
  (๔)  กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป 
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  มาตรา ๑๕  ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจใชบังคับ
ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑)  เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ 
  (๒)  กําหนดเขตที่ดินที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
  (๓)  กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ท้ังนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลว 
  (๔)  ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน 
  (๕)  แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดิน
เพียงเทาท่ีจําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
  ท้ังนี้ หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย  
เวนแตเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ไดรับแจงความเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่มกระทําการนั้น 
 มาตรา  ๑๖  พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา ๑๔ ใหหมดอายุการใชบังคับเมื่อไดมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเมื่อใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แลวแต
กรณี ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  

หมวด ๓ 
การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

 มาตรา  ๑๗  ผังเมืองรวมประกอบดวย 
  (๑)  วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
  (๒)  แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
  (๓)  แผนผังซึ่งทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนดโดยมีสาระสําคัญ 
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
   (ก)  แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่ไดจําแนกประเภท 
   (ข)  แผนผังแสดงที่โลง 
   (ค)  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
   (ง)  แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
  (๔)  รายการประกอบแผนผัง 
  (๕)  นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม 
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  มาตรา  ๑๘ เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด สํานักผังเมืองจะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่
ของตนขึ้นก็ได ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ           
ผังเมืองกอน 
  ถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณของเขตปกครองทองท่ีหลายทองท่ี คณะกรรมการ         
ผังเมืองจะสั่งใหสํานักผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองท่ีเดียว หรือของทองท่ีท่ีเกี่ยวของรวมกัน
วางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนดคาใชจายซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นของแตละทองท่ีจะตอง
จายตามสวนของตนก็ได 
  ในกรณี ท่ี เจ าพนักงานทองถิ่นขอคําแนะนําจากสํานักผัง เมืองในการวางและจัดทํา                  
ผังเมืองรวม ใหสํานักผังเมืองใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่นตามที่ไดขอมานั้น 
  มาตรา  ๑๙ เมื่อสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองท่ีใด ใหสํานักผังเมืองแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นของทองท่ีนั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้นมาแสดงความคิดเห็นตอสํานัก
ผังเมืองดวย 
  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี   
จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของ
ประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะให
ผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
โฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
  (มาตรา ๑๙ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑)) 
  มาตรา  ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลวใหสงผังเมืองรวมมาให
สํานักผังเมืองพิจารณา ถาสํานักผังเมืองเห็นวาควรมีการแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมใหแจงให            
เจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมดวยเหตุผล หากเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานัก
ผังเมือง ใหแจงเหตุผลตอสํานักผังเมืองแลวใหสํานักผังเมืองดําเนินการตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักชา 
  มาตรา  ๒๑  เมื่อมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่ของจังหวัดใดใหผูวาราชการจังหวัด
แหงจังหวัดนั้นแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่งในแตละทองท่ีท่ีวางผังเมืองรวมนั้น  
ประกอบดวย ผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสวนราชการตาง ๆในทองท่ี
ท่ีวางผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกิน
ยี่สิบเอ็ดคน มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่สํานักผังเมือง หรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นวางและจัดทําข้ึน 
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  ในกรณีท่ีเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองท่ีคาบเกี่ยวกันตั้งแตสองจังหวัดข้ึนไป 
ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
  ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว 
  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมโดยอนุโลม 
  (มาตรา ๒๑ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑)) 
  มาตรา ๒๒  ผังเมืองรวมที่สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําเสร็จแลว      
ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในกรณีผังเมืองรวมที่เจาพนักงานทองถิ่นวางและ
จัดทําซึ่งสํานักผังเมืองมีความเห็นควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลง แตเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยให
เสนอความเห็นของสํานักผังเมืองและเหตุผลของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย 
  มาตรา ๒๓  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลวใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่
เปดเผย ณ ท่ีวาการเขตหรือท่ีทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือท่ีวาการอําเภอ ท่ีทําการขององคการ
บริหารสวนทองถิ่น และสาธารณสถานภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดย
ใหลงวันที่ท่ีปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย 
  ในใบประกาศดังกลาว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและ
ขอกําหนดของผังเมืองรวมได ณ สํานักผังเมือง หรือท่ีทําการของเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผัง
เมืองรวมนั้น วิธีการประกาศใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  (มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ.๒๕๒๕/๓๓/๙พ.)) 
  มาตรา ๒๔ หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา ๒๓ ผูมี
สวนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้นรอง
ขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมนั้น 
และไมวาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะเห็นพองดวยกับคํารองขอนั้นหรือไมก็ตามใหสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคํารองขอนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวย
ความเห็น ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานสํานักผังเมือง 



มาตรฐานการวางผังเมือง 

98 ภาคผนวก 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอใหคณะกรรมการผังเมืองสั่งให
สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณีแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว
ในผังเมืองรวมนั้น ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหสั่งยกคํารองขอนั้น 
  (มาตรา ๒๔ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ.๒๕๒๕/๓๓/๙พ.)) 
  มาตรา ๒๕ หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา ๒๓ ไมมี
ผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดิน
ของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารองขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมือง ได
สั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว และสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
แลวแตกรณี ไดจัดการใหเปนไปตามนั้นแลวใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตอไป 
  (มาตรา ๒๕ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ.๒๕๒๕/๓๓/๙พ.)) 

หมวด ๔ 
การใชบังคับผังเมืองรวม 

  มาตรา ๒๖ การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับไดไมเกินหาป 
  ในระหวางที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับถาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
เห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ใหสํานักผัง
เมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในการใชผังเมืองรวม
ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และถาไมมีผูใด
คัดคาน ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกหาป แตในกรณีท่ีเห็นวาสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
แกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมได 
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  ในกรณีท่ีไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลา ท่ีกฎกระทรวงตามวรรค
หนึ่งใชบังคับ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผังเมือง
ขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป 
  การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
  (มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.การผังเมือง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑)) 
  มาตรา ๒๗ ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลวหามบุคคลใดใชประโยชน
ท่ีดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนท่ีดิน
มากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไป เมื่อมีกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไปเปน
การขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือ
ผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไป ภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควรได การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชน
ท่ีดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินการลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญ                
ท่ีประชาชนไดรับจากกิจการนั้นทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวยเมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสอง
แลว ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือ              
ผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐  

หมวด ๕ 
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

  มาตรา ๒๘ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 
  (๑)  วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
  (๒)  แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 
  (๓)  แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําข้ึนเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
   (ก)  แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินซึ่งจําแนกเปนประเภทกิจการ   
พรอมท้ังแนวเขตการแบงท่ีดินออกเปนประเภทและยาน 
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   (ข)  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมท้ังรายละเอียดแสดงแนวและ
ขนาดทางสาธารณะ 
   (ค)  แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
   (ง)  แผนผังแสดงที่โลง 
   (จ)  แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน 
   (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีท่ีจะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ 
   (ช)  แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติ รวมท้ังตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูท่ีจะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา 
  (๔)  รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมท้ังประเภทและชนิดของอาคารที่จะ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง 
  (๕)  ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมือง
เฉพาะ ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
   (ก)  แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ 
   (ข)  ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง 
   (ค)  ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูใน
สภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมา ซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อหรือยายตาม
คําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๕๕ 
   (ง)  การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหมหรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง 
อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 
   (จ)  ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตางๆ ตามที่
ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมท้ังบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุไว 
   (ฉ)  การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
   (ช)  การดํารงรักษาที่โลง 
   (ซ)  การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู 
   (ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 
   (ญ)  การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 
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  (๖)  รายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมท้ังรายชื่อเจาของ
หรือ ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ท่ีเวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมืองสําหรับใชเปนทางหลวงตามมาตรา ๔๓ (๑) 
  (๗)  รายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืน พรอมท้ังรายชื่อเจาของ
หรือ ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ท่ีเวนคืน เพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตามมาตรา ๔๓ (๒) 
  (๘)  รายละเอียดและแผนที่ระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน หรือซึ่งกระทรวงทบวงกรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ เปนเจาของ              
ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใชเพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น 
   (๙)  แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน 
  มาตรา ๒๙ เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลวถาเจาพนักงานทองถิ่น
ของทองท่ีนั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอใหสํานักผังเมืองเปน         
ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม 
  ถาทองท่ีใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสั่งใหสํานักผังเมืองหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได 
  ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอหลักการ
ท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอนในการนี้เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอสํานัก                  
ผังเมืองก็ได 
  (มาตรา ๒๙ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑)) 
  มาตรา  ๓๐ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๙ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไวในที่เปดเผย ณ ท่ีวา
การเขตหรือท่ีทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร   หรือท่ีวาการอําเภอ  ท่ีทําการขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น  และสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น 
  มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีสํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของรัฐมนตรี 
หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙   ใหสํานักผังเมืองสงแผนที่แสดงเขตที่ประมาณวา
จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปใหเจาพนักงานทองถิ่นนําไปปดไว ณ ท่ีเปดเผยตามนัยแหงมาตรา ๓๐ 
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  มาตรา ๓๒ ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 
๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคาร
เหนือท่ีดินของผูอื่น ใหเสนอความคิดเห็น  ตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงท่ีดินในเขตที่ไดแสดง
ไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง แลวแตกรณี ภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันปดประกาศเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง อาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและ
ความประสงคตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได 
  มาตรา ๓๓ ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาสองครั้ง เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะ
กําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๔ ถาเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือท่ีดินของผูอื่น
ประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุขหรือสาธารณูปการ            
ในเขตที่ไดปดประกาศไวตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ใหมีหนังสือแสดงความประสงคพรอมกับสง
โครงการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง แลวแตกรณี 
  มาตรา ๓๕ เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ เจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนลายลักษณ
อักษรใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร แกไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือท่ี
จะกอสรางอาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา ๒๙ ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค  เจาของหรือผูครองครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวย
กับการปฏิเสธหรือการสั่งการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
  มาตรา ๓๖ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองพิจารณาเห็นวา การจัดสรรที่ดินและ
ประเภทของอาคารที่จะกอสรางเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลวตามมาตรา ๒๙ 
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหผูแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๔ ทําสัญญาวาจะจัดสรร
ท่ีดินหรือกอสรางอาคารตามที่ตกลงกันได ในกรณีท่ีทําสัญญากับผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือท่ีดินของ
ผูอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของและผูครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมาย สัญญาที่จะทําข้ึนกับ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองใหประกอบดวยแผนผังบริเวณอาคารและรูปแบบอาคารที่จะขอ
กอสรางโดยละเอียดดวย 
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  วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  มาตรา ๓๗ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตามมาตรา ๓๖ และ
ใหคํานึงถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ท่ีดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
  มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๙ ใหสง 
ผังเมืองเฉพาะไปยังสํานักผังเมืองเพื่อพิจารณาใหความเห็น  ถาสํานักผังเมืองไมเห็นพองดวยกับผังเมือง
เฉพาะ  และเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็นของสํานัก
ผังเมืองได  ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
  มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีสํานักผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของรัฐมนตรี หรือ
ตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาใหความเห็น ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และสํานักผังเมืองเห็นวา
ไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นได ใหสํานักผังเมือง
เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
  มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือ
สํานักผังเมืองจัดทําแลว  ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี  เพื่อดําเนินการตรา
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป 

หมวด ๖ 
การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 

  มาตรา ๔๑ ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองท่ีใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติ ให
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดไมเกินหาป 
  เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดสิ้นสุดลง ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติ ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป พระราชบัญญัติขยาย
ระยะเวลาจะกําหนดการแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็ได 
  มาตรา ๔๒ ในระหวางที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองท่ีใด ถา     
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นวา  สภาพการณและสิ่งแวดลอมในเขตของผังเมืองเฉพาะได
เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวใน
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พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสม ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง
เสนอขอแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมืองถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับ
การแกไขปรับปรุง  และการแกไขปรับปรุงนั้นไมเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและรายละเอียดของผังเมือง
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น  หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร 
หรือไมกอใหเกิดการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นขึ้นอีก หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร
ใหม ใหคณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 
  มาตรา ๔๓ เมื่อไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองท่ีใด ท่ีดินหรือ  
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และถูกกําหนดในพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา 
  (๑)  เพื่อใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง และใหนําบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม ท้ังนี้ เวนแตท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  (๒)  เพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืน
โดยอนุโลม ท้ังนี้ เวนแตท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  ในทั้งสองกรณี ใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ี ซึ่งระบุไวใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เปนเจาหนาท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพยและใหถือแนวเขตที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น  ท่ีจะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่ทายพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
เปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ถูกเวนคืน 
  ในกรณีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับแตวันใชบังคับ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา ๑๔ เงินคาทดแทนที่จะจายใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้  ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมได
กําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
  ในกรณีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศพระราช-
กฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับเมื่อพนหาป นับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติให
ใชบังคับ  ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตอง
เวนคืนนั้นตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
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  ในกรณีท่ีเปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อ
เจาหนาท่ีดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงแลว และประสงคจะใหเชาหรือหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
นั้นตอไปก็ใหกระทําได แตจะกระทําการอันมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นมิได 
  การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกลาว จะกระทําไดก็โดยการ
ตราพระราชบัญญัติ 
  มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดดําเนินการตาม
มาตรา ๔๓ (๑) ใหเจาหนาท่ีดําเนินการตกลงกับเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย
เกี่ยวกับกําหนดเวลาที่จะเขาครอบครอง 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนินการตามมาตรา  ๔๓ 
(๒) และพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไดบัญญัติใหเจาหนาท่ีดําเนินการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยไดกอนการใชเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตกําหนดวันที่เจาหนาท่ีดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการจะเขาครอบครองตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันมีหนังสือแสดง
ความจํานงที่จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น 
  ในกรณีท่ีไมสามารถพบตัวเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๔๓ (๒) และ
ไมสามารถสงหนังสือแสดงความจํานงถึงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยได กําหนดวันที่จะ
เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันปดแจงความ ซึ่งปดไว ณ ท่ีท่ี
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู 
  เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหเจาหนาท่ีดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นได แมจะยังมิไดชําระเงิน
คาทดแทน 
  มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  
  (๑)  รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  (๒)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  มาตรา ๔๖ บรรดาขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการกอสรางอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ ยวกับการใชประโยชน ท่ีดิน หรืออสังหาริมทรัพยอื่นที่ ใช บังคับอยู ในเขตทองท่ี ท่ีใช บังคับ
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พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ แทน 
  มาตรา ๔๗ ในทองท่ีใดที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แตยังไมไดตรา
พระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวาไดมีการประกาศพระราช-
กฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารในเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะดวย 
  ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตร โดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจอนุญาตการกอสรางดัดแปลง ตอเติม  
หรือซอมแซมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว 
  มาตรา ๔๘ ในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หามบุคคลใดใช
ประโยชนท่ีดินหรือแกไข หรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕ 
  มาตรา ๔๙ ในกรณีท่ีเขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวนทองถิ่นหลายเขต 
รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถิ่น ขององคการบริหารสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเปน
ผูมีอํานาจหนาท่ีอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารแตเพียงผูเดียวก็ได ในกรณี
เชนวานี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ซอมแซมอาคารตลอดเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร  

หมวด ๗ 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่ 

 มาตรา ๕๐ ในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ       
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูแทนสํานักผังเมือง เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หัวหนากอง
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไม
เกินสี่คน  และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสี่คน 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
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 (๒)  ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการโยธาธิการจังหวัด  
สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง
หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสามคน  และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคล
อื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
  ในกรณีท่ีตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใด ใหนายกเทศมนตรีหรือประธาน
กรรมการสุขาภิบาลแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีท่ีตองดําเนินการในทองถิ่นนอกเขต
เทศบาลหรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย 
  กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  ใหประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใด    
เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
  มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดท่ีดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (๓)  พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือ
ดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ 
  (๔)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ียื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
  (๕)  ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาท่ีซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๕๒ ใหกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป 
  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มข้ึนหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้ง
นั้นอยูในตําแหนงเทากับกับวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นซึ่งไดแตงตั้งไว
แลวนั้น 
  กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
  มาตรา ๕๓ ใหนํามาตรา ๑๐  มาตรา ๑๑  และมาตรา ๑๒  มาใชแกคณะกรรมการบริหารการ
ผังเมืองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม 
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หมวด ๘ 
 การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 

  มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  กําหนดใหมีการรื้อ ยาย หรือ
ดัดแปลงอาคาร ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรื้อ ยายหรือดัดแปลงอาคารให
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา 
  มาตรา ๕๕ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผล  และรายละเอียด
แสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากสํานัก 
ผังเมืองก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและสั่งการประการใด     
ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของใหทราบถึงคําสั่งของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลาไมนอยกวา        หก
สิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ และใหสงรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารเทาท่ี
เกี่ยวของไปดวย  แตเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งของคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่น มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
  มาตรา ๕๖ ถาอาคารที่จะตองรื้อ  ยาย หรือดัดแปลงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือ
ทรัพยสินของแผนดินท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ใหผูวาราชการจังหวัด
มีหนังสือแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินทราบ 
และใหสวน ราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอม หรือขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิ่นทราบถามีปญหาโตแยงระหวางสวนราชการกับคณะกรรมการบริหารการผังเมือง                  
สวนทองถิ่น ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 
  มาตรา ๕๗ ในกรณีท่ีเอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารไดรับหนังสือแจงใหจัดการรื้อหรือยาย
อาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๗๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ แตคณะกรรมการอุทธรณไมเห็น
ดวยกับการอุทธรณ เจาของอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาท่ีดําเนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ 
  ถาเจาของอาคารไมเริ่มดําเนินการรื้อหรือยายอาคาร  หรือไดรื้อหรือยายอาคารไปบางแลว   แต
เปนที่เห็นไดประจักษวาการรื้อหรือยายอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งให
เจาหนาท่ีดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่ง
ภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหเจาหนาท่ี
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ดําเนินการมีอํานาจเขาไปในที่ดินและรื้อหรือยายอาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของอาคาร คาใชจาย
จะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ท่ีจะพึงจายใหแกเจาของอาคารนั้นก็ได การรื้อหรือยาย
อาคารนั้น  เจาหนาท่ีดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและคาใชจายท่ีคิดจากเจาของอาคาร จะตองไม
มากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙เมื่อไดคิดคาใชจายแลวใหเจาหนาท่ีดําเนินการแจงเปนหนังสือให
เจาของอาคารทราบ เจาของอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับการคิดคาใชจายมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
  (มาตรา ๕๗ แกไขโดย   พรบ.การผังเมือง  (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๒๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๕/๓๓/๙พ.)) 
  มาตรา ๕๘ ในกรณีท่ีเอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับแจง ใหจัดการ
ดัดแปลงอาคาร ไมเริ่มดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือไดดัดแปลงอาคารไปบางแลว แตเปนที่เห็นได
ประจักษวาการดัดแปลงอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง ใหเจาหนาท่ีดําเนินการ
เตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหากผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่ง
ภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือน ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการรายงานตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นเพื่อสั่งเพิกถอนคําสั่งใหดัดแปลงนั้น 
และสั่งใหรื้อหรือยายอาคารตอไปและใหนํามาตรา ๕๗มาใชบังคับแกการสั่งรื้อหรือยายอาคาร และการ
คิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองโดยอนุโลม 
  มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของรื้อ ยาย หรือ
ดัดแปลงอาคารตามมาตรา  ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนดเงินคาตอบแทนตามความเปนธรรมและจายใหแก
บุคคลดังตอไปนี้ 
  (๑)  ถาเปนอาคารที่ไมอาจยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคารซึ่งปลูกสรางอยูใน
วันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  (๒)  ถาเปนอาคารหรือสวนของอาคารที่รื้อยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคารซึ่ง
ปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เงินคาตอบแทนดังกลาวพึง
กําหนดใหเฉพาะคารื้ออาคาร คาขนยาย และคาปลูกสรางใหม 
  (๓)  ผูเชาท่ีดินหรือผูเชาอาคารที่จะตองรื้อหรือยาย  ซึ่งมีสัญญาเชาเปนหนังสือ  หรือทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งจะฟองรองใหบังคับคดีไดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และหลักฐานนั้นไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  หรือ
ไดทําข้ึนภายหลังวันนั้นโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และการเชานั้นยังไมระงับไปในวันที่
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เจาพนักงานทองถิ่นไดสั่งใหรื้อหรือยายอาคาร เงินคาตอบแทนในการเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาได
เสียหายจริง โดยเหตุท่ีตองออกจากที่ดินหรืออาคารกอนสัญญาเชาระงับ 
  (๔) บุคคลซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และเสียสิทธิในการใชทางหรือเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่ง
คลายกัน ผานที่ดินซึ่งตองมีการรื้อหรือยายอาคารในเมื่อบุคคลเชนวานั้นไดใหเงินคาตอบแทนในการที่
ไดใชสิทธินั้น ๆ แกเจาของที่ดินไปแลว 
  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาตอบแทนทราบ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนผูไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงินคาตอบแทนดังกลาวมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
  มาตรา  ๖๐ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดหาที่อยูช่ัวคราวท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลตามมาตรา ๕๙ 
(๑) (๒) หรือ (๓) อาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาหกเดือนและไมเกินหนึ่งป ในเมื่อ
บุคคลดังกลาวไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได การกําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙  จะ
คํานึงถึงการจัดหาที่อยูช่ัวคราวดวยก็ได 
  ในกรณีท่ีเห็นสมควรเจาหนาท่ีดําเนินการจะผอนผันใหอาศัยตอไปอีกไมเกินหกเดือนก็ได 
  มาตรา  ๖๑ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการจัดหาที่ดินและหรืออาคารใหบุคคลดังกลาวใน
มาตรา ๖๐ เขาอยูในที่ใหม  โดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลดังกลาวสมัครใจเขาอยูในที่ดินและหรือ
อาคารที่จัดหาใหใหมนั้น ใหเจาหนาท่ีดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายตามมาตรา ๕๙ ไวเพื่อ
จายในการเชาซื้อหรือเชา ถาเปนการเชาซื้อ  จํานวนเงินที่กันไวใหเปนไปตามที่เจาหนาท่ีดําเนินการและ
บุคคลดังกลาวตกลงกัน ถาเปนการเชา ใหเจาหนาท่ีดําเนินการกันเงินไวเปนคาเชาสําหรับหนึ่งปหกเดือน 
จํานวนเงินที่เหลือจากที่กันไวใหจายแกบุคคลดังกลาว ในการนี้ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีหนังสือแจง
จํานวนเงินที่กันไว และจํานวนเงินที่เหลือจายใหบุคคลดังกลาวทราบ บุคคลดังกลาวผูไมเห็นชอบดวยมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
  ในกรณีท่ีจัดท่ีดินไวใหบุคคลดังกลาวปลูกสรางเอง ใหเจาหนาท่ีดําเนินการชวยเหลือและให
ความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให 
  มาตรา ๖๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัดท่ีดินเพื่อใชเปนที่
อุปกรณ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
กําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ซึ่งตองเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใชท่ีดิน
เนื่องจากการจัดท่ีดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับ
ท่ีดินที่จัดนั้น 
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  ในการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิท่ีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัด หรือภาระที่ตอง
ปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ  รวมท้ังประโยชนท่ีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใชท่ี
อุปกรณดวย แตท้ังนี้เงินคาตอบแทนที่กําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชนในการคํานวณ
ราคาที่ดินตามมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา ๖๔ ท่ีเกี่ยวกับราคาที่โอนตามความเปนธรรมมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการกําหนดเงินคาตอบแทนให
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๗๐ 
  มาตรา ๖๓ ท่ีดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในสวนที่
ถูกจัดนั้น 
  มาตรา ๖๔ เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของ
แผนดิน โดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาท่ี
อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญ  ก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติของ
แผนดินไดและใหเจาหนาท่ีดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของตามราคาที่พระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว ถาไมไดบัญญัติไวใหกําหนดเทากับราคาของที่ดินที่โอนตามความเปน
ธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ ท้ังนี้ ไมวาพระราช-
กฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม 
  ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดินที่โอนตามความ
เปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีท่ีการยกใหเกิดข้ึนภายหลังหาปนับแต
วันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะไมได  กําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะตอง
ไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี 
  มาตรา ๖๕ ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ ถามีการสรางหรือจัดทําเพื่อใหเปน
ท่ีอุปกรณ ตามแบบและรายการที่ เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอนที่จะมีการยกให ใหเจาหนาท่ี
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ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสราง หรือจัดทําดังกลาวแกเจาของเพิ่มข้ึนจากเงิน
คาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการยกให นอกจากเจาหนาท่ีดําเนินการเปนผูออกคาใชจายเอง              
เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพิ่มข้ึนตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
พิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองประโยชน
สาธารณะ  สภาพของสิ่งท่ีกอสรางหรือสิ่งท่ีจัดทํา หรือสิ่งท่ีสรางในขณะที่มีการยกใหประกอบดวย 
  มาตรา  ๖๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดจํานวนเงิน
คาตอบแทนอันจะพึงจายให หรือไดมีการจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวใหแกเจาของหรือ                 
ผูครอบครองที่ดินตามมาตรา ๖๒ใหหักเงินคาตอบแทนที่กําหนดไว หรือท่ีไดจายไปแลวออกจากเงิน
คาตอบแทนในการยกใหตามมาตรา ๖๔ 
  มาตรา ๖๗ ในการจัดท่ีดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพื่อให
เปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของ หรือผูครอบครองที่ดินรองขอ 
เจาหนาท่ีดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการสมควรโดยคิดคาใชจายจากเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินนั้น 
  ในการคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาท่ีดําเนินการเปนไปเพียง
เพื่อประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้น
ท้ังหมด แตถาเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนดวย เจาหนาท่ีดําเนินการจะออกคาใชจายท้ังหมดหรือแต
บางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร และใหเจาของที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ 
  มาตรา ๖๘ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในกรณีจําเปนที่ตองใชท่ีดินของบุคคล
ใด ๆในบริเวณไมเกินหนึ่งกิโลเมตร  นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ เจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดใหทํา
หรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกันลงบน ใต หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้น
ไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือนโดยแจงเปนหนังสือพรอมท้ังแผนผังแสดงแนวทางการใช
ท่ีดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่จะมีการ
ดําเนินการ 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทนอันเปนธรรม
ในการใชท่ีดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน  และใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ             
ผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา 
  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือการกําหนด
เงินคาตอบแทนตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
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 มาตรา ๖๙ โดยปกติใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ีท่ีใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาท่ี 
ดําเนินการ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจแตงตั้งใหองคการหรือบรรษัทของ
รัฐซึ่งมีอํานาจหนาท่ี หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีดําเนินการในทองท่ีนั้นได  

หมวด ๙ 
อุทธรณ 

  มาตรา ๗๐ ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่ง หรือหนังสือ
แจงความ ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดินตามมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง 
  (๒)  การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือท่ีจะกอสรางอาคารตาม
มาตรา ๓๕ 
  (๓)  การสั่งใหรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๕ 
  (๔)  การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๘ 
  (๕)  การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 
  (๖)  การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา ๖๑ 
  (๗)  การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๒ 
  (๘)  การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายคลึงกันตาม
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชท่ีดินตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 
  อุทธรณกรณี (๔) และ (๖) ใหยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นในกรณี (๑) 
(๒) (๓) (๕) (๗) และ (๘) ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอุทธรณ แลวแตกรณี  
ไดมีคําวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณยอมมีสิทธิยื่นฟองตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น ในกรณีท่ียังมิไดมีการตั้งศาล
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ 
  มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ    
อธิบดีกรมอัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิ
ทางเศรษฐศาสตรหนึ่งคน เปนกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณแตงตั้งกรรมการหรือบุคคล
ใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
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  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปน
กรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกันมิได 
  มาตรา ๗๒ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณท่ียื่นตอ
คณะกรรมการอุทธรณ 
  มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อกระทําการที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย ท้ังนี้ เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๗๔ ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณ ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการอุทธรณซึ่งไดแตงตั้ง
ไวแลวนั้น 
  มาตรา ๗๕ ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแกคณะกรรมการอุทธรณโดย
อนุโลม 
  มาตรา ๗๖ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณ
ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๗๗ ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคาร  
ผูมีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินของผูอื่น  เจาพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมือง สวน
ทองถิ่น  เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีดําเนินการ แลวแตกรณี ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อัน
เปนกรณีแหงการอุทธรณ  

หมวด ๑๐ 
บทเบ็ดเสร็จ 

  มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ี
ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมา
ช้ีแจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการตามหนาท่ีมาประกอบการ
พิจารณาได 
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  มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ี
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น  
พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีของกรรมการ บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองท่ี          
ท่ีมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือ
สิ่งท่ีเกี่ยวของจากเจาของผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาท่ี
จําเปน และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําดังกลาวให             
เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนินการ หรือ กรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถิ่น แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแกผูเสียหายนั้น 
  ในกรณีท่ีจําเปนตองกระทําการเพื่อการสํารวจ ใหแจงใหเจาของผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษา
ท่ีดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนั้น 
  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนินการ 
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงาน
เจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือแสดงตําแหนงหนาท่ีตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ 
  มาตรา ๘๐ เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น     
เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ี
ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ดําเนินการ  
 หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๘๑ พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาไปใน
ท่ีดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจซอมแซม 
บํารุงรักษา  หรือทําความสะอาดทอน้ํา  ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน หรือเพื่อตรวจ
สภาพของที่โลงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 
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  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวและ
หนังสือแสดงตําแหนงหนาท่ีพรอมท้ังหนังสือมอบหมายของเจาหนาท่ีดําเนินการใหไปกระทําการ
ดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
  มาตรา ๘๒ ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ี
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 
พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ เจาของ ผูครอบครองหรือ
ผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร  

หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

  มาตรา ๘๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพย ท่ี
ถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะภายในระยะเวลาที่
กําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ตามที่จายจริงโดยประหยัด 
  มาตรา ๘๔ ผูใด 
  (๑)  ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งท่ีเกี่ยวของตามหนังสือเรียกของเจาพนักงาน
ทองถิ่น  เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๘ หรือไมยอม
ช้ีแจงหรือช้ีแจงดวยขอความอันเปนเท็จ 
  (๒)  ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ี
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 
พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในการใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒ 
หรือ 
  (๓)  ฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคารหรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๗ มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตรี  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๑๘/๓๓/๘พ./๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๘)  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผังเมือง
และผังชนบทไดใชบังคับมากวายี่สิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  
และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองท่ีตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งข้ึน มาตรการและ
โครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหม ใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองท่ี  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๒๕/๓๓/๙พ./๕ มีนาคม ๒๕๒๕) 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผนที่แสดงเขต           
ผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ท่ีดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสียและการที่สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวัน
เปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งข้ึน กับแกไขเพิ่มเติมช่ือคณะกรรมการและ
เลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๑๐/๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕) 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่มบทบัญญัติให
เจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมือง
รวม  กับเพิ่มจํานวนและหนาท่ีของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น รวมท้ังแกไขบทบัญญัติเพื่อให
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดอยางเหมาะสม  ท้ังนี้ เพื่อให
การวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง 
รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการ    
ผังเมืองยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ เจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารตองอํานวยความสะดวกใหตาม
สมควร  
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หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

  มาตรา ๘๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพย           
ท่ีถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไป 
ตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ตามที่จายจริงโดยประหยัด 
  มาตรา ๘๔ ผูใด 
  (๑)  ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งท่ีเกี่ยวของตามหนังสือเรียกของเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๘ หรือไมยอม
ช้ีแจงหรือช้ีแจงดวยขอความอันเปนเท็จ 
  (๒)  ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ี
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 
พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในการใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒ 
หรือ 
  (๓) ฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคารหรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา๕๗ มีความผิด              
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผูรับสนอง              
พระบรมราชโองการ สัญญา ธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากวายี่สิบป ประกอบกับไดมี
การพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองท่ีตางๆ 
ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งข้ึน มาตรการและโครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับ
สภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของ
ทองท่ี  
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พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๒๕/๓๓/๙พ./๕ มีนาคม ๒๕๒๕) 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผนที่แสดงเขต             
ผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ท่ีดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสีย  และการที่สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวัน
เปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งข้ึน กับแกไขเพิ่มเติมช่ือคณะกรรมการและ
เลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ..ศ. ๒๕๓๕ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๑๐/๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕) 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยท่ีเปนการสมควรเพิ่มบทบัญญัติให 
เจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวม  
กับเพิ่มจํานวนและหนาท่ีของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น รวมท้ังแกไขบทบัญญัติเพื่อให                 
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อให
การวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง 
รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมือง
ยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


