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พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

------------  
 

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

เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน  
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบท 
เสียใหม 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๑๘” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๑๘/๓๓/๘พ/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๘] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕ 
  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราช 
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี้ 
  “การผังเมือง” หมายความวา  การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตาม 
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือ 
พัฒนาเมืองหรอืสวนของเมืองข้ึนใหมหรอืแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย 
เพ่ือใหมีหรือทําใหดีย่ิงข้ึนซ่ึงสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม  
การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อ 
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สงเสรมิการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุ 
ที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรอืโบราณคดี หรอื 
เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 
  “ผังเมืองรวม” หมายความวา  แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตร 
การควบคุมโดยท่ัวไป 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 ซ่ึงผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนท่ี 
เวนวางหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือ 
ขางอาคาร ทางนํ้า ทางหรือทอระบายน้ํา 
  “ท่ีโลง” หมายความวา  บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมือง 
เฉพาะใหเปนที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 
  “เจาพนักงานงานการผัง” ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมือง 
เฉพาะ หมายความวา เจาพนักงานการผังตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่มี 
การใชบังคับผังเมืองรวม หมายความวา ผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในกรณีท่ีมีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หมายความวา  ผูวางและ 
จัดทําผังเมืองเฉพาะ 
  “เจาพนักงานทองถิ่น” ในเขตเทศบาล หมายความวา  คณะเทศมนตรี 
ในเขตสุขาภิบาล หมายความวา  คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหาร 
สวนจังหวัด หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวา 
ราชการจังหวัดใหทําการแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา  ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครให 
ทําการแทน 
  “เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา  เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคการหรือ 
บรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาท่ีหรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปน 
ไปตามผังเมืองเฉพาะ 
  “องคการบริหารสวนทองถิ่น” หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล หรือกรุงเทพมหานคร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรงุเทพมหานครใน 
กรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการผังเมือง 

----------------- 
 
  มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการผังเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง 
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
โดยตรงกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความ 
เก่ียวของกับการผังเมืองไมเกนิเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักผังเมืองเปนกรรมการ 
และเลขานุการ 
  ในกรณีที่เปนการวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขต 
กรุงเทพมหานคร ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย 
  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคล 
อื่นเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและ 
บุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 
  มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมือง 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาที่แนะนําเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการผังเมือง 
แกหนวยงานท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง 
 
  มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะ 
กรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย  
แลวรายงานคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๙  ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน 
ตําแหนงคราวละสองป 
  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผังเมืองในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ัง 
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับ 
แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผังเมืองซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 
  กรรมการผังเมืองที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
อีกได 
 
  มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙  กรรมการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (๔) เปนคนลมละลาย 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 
  มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ 
คนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม 
 
  มาตรา ๑๒  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๓  ใหสํานักผังเมืองดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
ผังเมือง ในกรณีที่เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราช 
บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด ใหสํานักผังเมืองแจงมติของคณะกรรมการใหหนวยงานหรือ 
บุคคลนั้นทราบโดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคลนั้นแลว 

รายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักชา 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๒ 
การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

------------------- 
 
  มาตรา ๑๔  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือ 
ผังเมืองเฉพาะไวก็ได 
  ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ 
  (๑) วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
หรือผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) เจาพนักงานการผัง 
  (๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทาย 
พระราชกฤษฎีกา 
  (๔) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป 
 
  มาตรา ๑๕  ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ 
ทําการสํารวจใชบังคับ ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ 
  (๒) กําหนดเขตที่ดินที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
  (๓) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการ 
วางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ท้ังนี้ เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ผังเมืองแลว 
  (๔) ทําเคร่ืองหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน 
  (๕) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนท่ีหรือ 
แผนผังแสดงเขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
  ท้ังน้ี หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดตอกับบาน 
ซึ่งเปนที่อยูอาศัย เวนแตเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือ 
ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงความเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอน 
เริ่มกระทําการนั้น 
 
  มาตรา ๑๖  พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา ๑๔ ใหหมดอายุ 
การใชบังคับเมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเมื่อไดใชบังคับพระราชบัญญัติ 
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แลวแตกรณี ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๓ 
การวางและจัดทําผังเมืองรวม 
------------------- 

 
  มาตรา ๑๗  ผังเมืองรวมประกอบดวย 
  (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
  (๒) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม 
  (๓) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
        (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 
        (ข) แผนผังแสดงที่โลง 
        (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
        (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
  (๔) รายการประกอบแผนผงั 
  (๕) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ 
ผังเมืองรวม 
 
  มาตรา ๑๘  เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใด สํานัก 
ผังเมืองจะวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองท่ีน้ันข้ึน หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้น 
จะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและ 
จัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน 
  ถาเขตแหงผังเมืองรวมน้ันคาบบริเวณของเขตปกครองทองท่ีหลายทองที่ 
คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่เดียวหรือของ 
ทองที่ที่เกี่ยวของรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนดคาใชจายซึ่งองคการบริหาร 
สวนทองถ่ินของแตละทองท่ีจะตองจายตามสวนของตนก็ได 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นขอคําแนะนําจากสํานักผังเมืองในการวางและ 
จัดทําผังเมืองรวม ใหสํานักผังเมืองใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่นตามที่ 
ไดขอมานั้น 
 
  มาตรา ๑๙  เม่ือสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองท่ีใด 
ใหสํานักผังเมืองแจงใหเจาพนกังานทองถ่ินของทองท่ีน้ันทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 
มาแสดงความคิดเห็นตอสํานกัผังเมืองดวย 
  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน 
ทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวา 
สองครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมน้ัน  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความ 
เหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดง 
ขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว ใหสง 
ผังเมืองรวมมาใหสํานักผังเมืองพิจารณา ถาสํานักผังเมืองเห็นวาควรมีการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ผังเมืองรวม ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมดวยเหตุผล หากเจาพนักงานทองถิ่น 
ไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักผังเมืองใหแจงเหตุผลตอสํานักผังเมืองแลวใหสํานักผังเมือง 
ดําเนินการตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักชา 
 
  มาตรา ๒๑  เม่ือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนในจังหวัดใด ใหผูวา 
ราชการจังหวัดนั้นแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนองคการ 
บริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสํานกัผังเมือง และสวนราชการตาง ๆ และบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร  
มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบคนและไมเกินสิบหาคน มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําขึ้น 
  ในกรณีที่เปนการจะวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่คาบเกี่ยวกัน 
ต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
  ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
และการปฏิบัติหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว 
  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุม 
ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๒  ผังเมืองรวมท่ีสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินวาง 
และจัดทําเสร็จแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ในกรณีผังเมือง 
รวมที่เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําซึ่งสํานักผังเมืองมีความเห็นควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลง  
แตเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยใหเสนอความเห็นของสํานักผังเมืองและเหตุผลของ 
เจาพนักงานทองถิ่นที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย 
 
  มาตรา ๒๓*  เม่ือคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหสํานัก 
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวมน้ัน จัดใหมีการปดประกาศแผนท่ี 
แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพ 
มหานคร หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคการบริหารสวนทองถิ่น และสาธารณสถาน 
ภายในเขตของผังเมืองรวมน้ันเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยใหลงวันท่ีที่ปดประกาศใน 
ใบประกาศนัน้ดวย 
  ในใบประกาศดังกลาว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

แผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมได ณ สํานักผังเมือง หรือที่ทําการของเจาพนักงาน 
ทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวมน้ัน วิธีการประกาศใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทย 
  *[มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๒๕]  
 
  มาตรา ๒๔*  หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาว 
ในมาตรา ๒๓ ผูมีสวนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน ผูวางและ 
จัดทําผังเมืองรวมนั้นรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช 
ประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมน้ัน และไมวาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะเห็น 
พองดวยกับคํารองขอนั้นหรือไมก็ตาม ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี  
เสนอคํารองขอนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็น ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น 
เปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานสํานักผังเมือง 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอ ใหคณะกรรมการ 
ผังเมืองสั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี แกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือ 
ยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมน้ัน ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหส่ังยกคํารองขอน้ัน 
  *[มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕] 
 
  มาตรา ๒๕*  หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาว 
ในมาตรา ๒๓ ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด 
เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดส่ังยก 
คํารองขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกาํหนด 
ดังกลาว และสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ไดจัดการใหเปนไปตามนั้น 
แลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับ 
ผังเมืองรวมนัน้ตอไป 
  *[มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕] 
 

หมวด ๔ 
การใชบังคับผังเมืองรวม 
---------------- 

 
  มาตรา ๒๖  การใชบังคับผังเมืองรวม ใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับได 
ไมเกินหาป 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๒๗  ในเขตท่ีไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หาม 
บุคคลใดใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัด 
กับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใช 
ประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนท่ีดินเชน 
น้ันตอไปเม่ือมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวา 
การใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญท่ี 
เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการ 
ผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตอง 
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
ได การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชน 
ท่ีดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอน 
รําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น  ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย 
  เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว 
ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือ 
ผูครอบครองท่ีดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
 

หมวด ๕ 
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
--------------------- 

 
  มาตรา ๒๘  ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 
  (๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 
  (๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ 
โดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
        (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภท 
กิจการ พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน 
        (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมท้ังรายละเอียดแสดง 
แนวและขนาดทางสาธารณะ 
        (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 
         (ง) แผนผังแสดงท่ีโลง 
         (จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน 
         (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือ 
บูรณะ 
         (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงาม 
หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ รวมท้ังตนไมเด่ียวหรือตนไมหมูท่ีจะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา 
  (๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิด 
ของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง 
  (๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้ 
        (ก) แนวทางและขนาดของท่ีอุปกรณ 
        (ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไมอนุญาต 
ใหสราง 
        (ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม  
หรืออยูในสภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูก 
สั่งใหรื้อหรือยายตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๕๕ 
        (ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตให 
เปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซ่ึงจะตอง 
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
        (จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อ
ประโยชนตาง ๆ ตามท่ีไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลง
เพื่อประโยชนตามที่ระบุไว 
        (ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือ 
คุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 
        (ช) การดํารงรักษาท่ีโลง 
        (ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู 
        (ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 
        (ญ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 
  (๖) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมท้ัง 
รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนท่ีแสดงเขตท่ีดิน 
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่เวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมือง สําหรับใชเปนทางหลวง 
ตามมาตรา ๔๓ (๑) 
  (๗) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอม 
ท้ังรายช่ือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนท่ีแสดงเขตท่ีดิน 
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่เวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตามมาตรา ๔๓   
(๒) 
  (๘) รายละเอียดและแผนท่ีระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซ่ึงเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

สาธารณสมบัติของแผนดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น  
หรือองคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง  
หรือใชเพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น 
   (๙) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน 
 
  มาตรา ๒๙  เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใด 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้นหรือจะขอให 
สํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมือง 
รวม 
  ถาทองท่ีใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะส่ังให 
สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะกไ็ด 
  ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นเสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็น 
ชอบกอน ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการ 
วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอสํานักผังเมืองก็ได 
 
  มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม 
มาตรา ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมือง 
เฉพาะไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานครหรือที่วาการ 
อําเภอ ที่ทําการขององคการบริหารสวนทองถิ่นและสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดทํา 
ผังเมืองเฉพาะน้ัน 
 
  มาตรา ๓๑  ในกรณีที่สํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม 
คําส่ังของรัฐมนตรี หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสํานักผังเมือง 
สงแผนท่ีแสดงเขตท่ีประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปใหเจาพนักงานทองถิ่นนําไป 
ปดไว ณ ท่ีเปดเผยตามนัยแหงมาตรา ๓๐ 
 
  มาตรา ๓๒  ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมือ 
เฉพาะตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครอง 
ที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นใหเสนอความคิดเห็นตลอดจนความ 
ประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงาน 
ทองถ่ินหรือสํานักผังเมืองแลวแตกรณี ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันปดประกาศ 
  เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิด 
เห็นและความประสงคตามวรรคหนึ่ง มาช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกก็ได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๓๓  ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหสํานักผังเมืองหรือ 
เจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุม 
ไมนอยกวาสองครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ท่ีจะมีการวางและจัดทํา 
ผังเมืองเฉพาะน้ัน ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวม 
การประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม 
และการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๓๔  ถาเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ 
ดินของผูอ่ืน ประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การ 
สาธารณสุขหรือสาธารณูปการ ในเขตที่ไดปดประกาศไวตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ใหมี 
หนังสือแสดงความประสงคพรอมกับสงโครงการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานัก 
ผังเมือง แลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๓๕  เม่ือไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๒ หรอื 
มาตรา ๓๔ เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอ หรืออาจ 
ปฏิเสธหรือสั่งการเปนลายลักษณอักษร ใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสราง 
อาคาร แกไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะกอสรางอาคารใหเปนไปตามหลักการที่ 
คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา ๒๙ ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับ 
หนงัสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครองครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการปฏิเสธหรือ 
การสั่งการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
 
  มาตรา ๓๖  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองพิจารณาเห็นวา 
การจัดสรรที่ดินและประเภทของอาคารที่จะกอสรางเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการ 
ผังเมืองเห็นชอบแลวตามมาตรา ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหผูแสดง 
ความประสงคตามมาตรา ๓๔ ทําสัญญาวาจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารตามที่ตกลงกันได  
ในกรณีที่ทําสัญญากับผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ตองไดรับความเห็นชอบ 
จากเจาของและผูครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมาย สัญญาที่จะทําขึ้นกับเจาพนักงาน 
ทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองใหประกอบดวยแผนผังบริเวณอาคารและรูปแบบอาคารท่ีจะขอ 
กอสรางโดยละเอียดดวย 
  วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา ๓๗  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตาม 
มาตรา ๓๖ และใหคํานึงถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาท่ีไดประกาศ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๓๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตาม 
มาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังสํานักผังเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็น ถาสํานักผังเมือง 
ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 
ใหสอดคลองกับความเห็นของสํานักผังเมืองได ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการ 
ผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่สํานักผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่ง 
ของรัฐมนตรีหรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยัง 
เจาพนักงานทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็น ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยกับ 
ผังเมืองเฉพาะ และสํานักผังเมืองเห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับ 
ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นได ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ 
พิจารณาชี้ขาด 
 
  มาตรา ๔๐  เม่ือคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่ 
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจัดทําแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะ 
ตอรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป 
 

หมวด ๖ 
การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
---------------- 

 
  มาตรา ๔๑  ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
ถาพระราชบญัญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติ 
ดังกลาวใชบังคับไดไมเกินหาป 
  เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดสิ้นสุดลง ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานัก 
ผังเมืองเห็นสมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบญัญัติ ใหเสนอความเห็นตอคณะ 
กรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใชบังคับ 
ผังเมืองเฉพาะตอไป พระราชบัญญัติขยายระยะเวลาจะกําหนดการแกไขปรับปรุงผังเมือง 
เฉพาะเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได 
 
  มาตรา ๔๒  ในระหวางที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
ในทองท่ีใด ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในเขต 
ของผังเมืองเฉพาะไดเปล่ียนแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียดของ 
ผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสม  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะตอคณะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กรรมการผังเมือง ถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับการแกไขปรับปรุง และการแกไข 
ปรับปรุงนั้นไมเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการ 
เวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร หรือไมกอให 
เกิดการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นขึ้นอีก หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร 
ใหม ใหคณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรงุผังเมือง 
เฉพาะ 
 
  มาตรา ๔๓  เม่ือไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใน 
ทองท่ีใด ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และ 
ถูกกําหนดในพระราชบัญญตัิใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา 
  (๑) เพ่ือใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  
และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม  ท้ังนี้ เวนแต 
ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) เพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหถือวาถูกเวน 
คืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว 
มาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม  ท้ังนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติให 
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  ในทั้งสองกรณี ใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือผูวาราชการจังหวัดแหงทอง 
ท่ี ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญตัิใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เปนเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย 
และใหถือแนวเขตท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่จะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่ทายพระราช 
บัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรพัยอยางอ่ืนท่ีถูกเวนคืน 
  ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับ 
แตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา ๑๔ เงิน 
คาทดแทนท่ีจะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินท่ีถูกเวนคืนตามมาตรานี้ ถา 
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่นให 
กําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราช 
กฤษฎีกาดังกลาว 
  ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับเมื่อพนหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาและ 
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น  
ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนนั้นตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับ 
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  ในกรณีที่เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามผงัเมือง 
เฉพาะ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงแลวและประสงคจะใหเชาหรือ 
หาประโยชนในอสังหาริมทรัพยนั้นตอไปก็ใหกระทําได แตจะกระทําการอันมีผลเปนการโอน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นมิได 
  การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกลาว 
จะกระทําไดก็โดยการตราพระราชบัญญัติ 
 
  มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งไดดําเนินการตามมาตรา ๔๓ (๑) ใหเจาหนาที่ดําเนินการตกลงกับเจาของ ผูครอบครอง  
หรือผูดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับกําหนดเวลาที่จะเขาครอง 
  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนิน 
การตามมาตรา ๔๓ (๒) และพระราชบญัญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไดบัญญัติใหเจาหนาที่ 
ดําเนินการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยไดกอนการใชเงินหรือวางเงินคาทดแทนตาม 
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม  
แตกําหนดวันที่เจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการจะเขา 
ครอบครองตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันมีหนังสือแสดงความจํานงท่ีจะเขาครอบครอง 
อสังหาริมทรัพยนั้น 
  ในกรณีท่ีไมสามารถพบตัวเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตาม 
มาตรา ๔๓ (๒) และไมสามารถสงหนังสือแสดงความจํานงถึงเจาของหรือผูครอบครอง 
อสังหาริมทรัพยไดกําหนดวันท่ีจะเขาครอบครองอสังหารมิทรัพยตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
นับแตวันปดแจงความ ซึ่งปดไว ณ ท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยน้ันต้ังอยู 
  เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหเจาหนาที่ดําเนินการหรือ 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยน้ันได  
แมจะยังมิไดชําระเงินคาทดแทน 
 
  มาตรา ๔๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
  (๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับ 
ผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับ 
ผังเมืองเฉพาะ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๔๖  บรรดาขอบัญญตัิหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมาย 
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวย 
การควบคุมสุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินหรือ 
อสังหาริมทรัพยอ่ืนท่ีใชบังคับอยูในเขตทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง 
เฉพาะในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ แทน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๔๗  ในทองที่ใดท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
แตยังไมไดตราพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวา 
ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 
ในเขตแหงผังเมืองเฉพาะน้ัน รวมท้ังบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมือง 
เฉพาะดวย 
  ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวา 
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจอนุญาต 
การกอสรางดัดแปลง ตอเติม หรอืซอมแซมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ 
กอสรางอาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา และ 
ใหผูวาราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการ 
ที่คณะกรรมการบริหารการผงัเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว 
 
  มาตรา ๔๘  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
หามบุคคลใดใชประโยชนท่ีดินหรือแกไขหรือเปล่ียนแปลงอสังหาริมทรพัยใหผิดไปจากท่ีได 
กําหนดไวในพระราชบัญญัตใิหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  
๔๒ หรือมาตรา ๔๕ 
 
  มาตรา ๔๙  ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวน 
ทองถ่ินหลายเขต รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถิ่นขององคการบริหารสวน 
ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเปนผูมีอํานาจหนาท่ีอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือซอม 
แซมอาคารแตเพียงผูเดียวก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่ 
อนุญาตการกอสรางดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซมอาคารตลอดเขตแหงผังเมืองเฉพาะน้ัน 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 

--------------- 
 
  มาตรา ๕๐  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
ใหมีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธาน 
กรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะ 
แหงชาติ ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักผังเมือง เจาพนักงานที่ดิน 
กรุงเทพมหานคร หัวหนากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขา 
วิชาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินส่ีคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

อ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับการผังเมืองไมเกินส่ีคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ 
  (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โยธาธิการ 
จังหวัด สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูทรง 
คุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมอืงไมเกินสามคน และ 
ผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสามคนซ่ึง 
รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
  ในกรณีที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใดใหนายกเทศมนตรี 
หรือประธานกรรมการ สุขาภิบาลแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีที่ตอง 
ดําเนินการในทองถิ่นนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอแหงทองถิ่นนั้นเปน 
กรรมการรวมดวย 
  กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น จะตองไม 
เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  ใหประธานคณะกรรมการบรหิารการผังเมืองสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการ 
หรือบุคคลใด เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณ 
ตามผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองรื้อ  
ยาย หรือดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ 
  (๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน 
ทองถ่ิน 
  (๕) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาท่ีซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๕๒  ใหกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง 
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นในระหวางที่ 
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง 
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารการผังเมือง 
สวนทองถิ่นซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
  กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นที่พนจากตําแหนงอาจไดรับ 
แตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๕๓  ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแกคณะ 
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 
การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร 

--------------- 
 
  มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กําหนด 
ใหมีการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรื้อ  
ยาย หรือดัดแปลงอาคารใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา 
 
  มาตรา ๕๕  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผล 
และรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี ้
จะขอความเห็นจากสํานักผังเมืองก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสีย 
ใหมก็ได 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและส่ัง 
การประการใดใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของ 
ใหทราบถึงคําส่ังของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและการดําเนินการตาม 
คําสั่งนั้นเปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ และใหสงรายละเอียด 
แสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารเทาที่เกี่ยวของไปดวย แตเจาของหรือผูครอบครอง 
อาคารผูไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มีสิทธิ 
อุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
 
  มาตรา ๕๖  ถาอาคารท่ีจะตองรื้อ ยาย หรือดัดแปลงเปนสาธารณสมบัติของ 
แผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด  
ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดิน 
หรือทรัพยสินของแผนดินทราบและใหสวนราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือ 
ขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นทราบ ถามีปญหาโตแยงระหวางสวน 
ราชการกับคณะกรรมการบรหิารการผังเมืองสวนทองถิ่นใหเสนอคณะกรรมการผังเมือง 
วินิจฉัย 
 
  มาตรา ๕๗*  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารไดรับหนังสือแจงใหจัด 
การรื้อหรือยายอาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๗๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ แตคณะ 
กรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการอุทธรณ เจาของอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ 
ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

คําวินิจฉัยอุทธรณ 
  ถาเจาของอาคารไมเริ่มดําเนินการรื้อหรือยายอาคาร หรือไดรื้อหรือยาย 
อาคารไปบางแลว แตเปนที่เห็นไดประจักษวาการรื้อหรือยายอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลา 
ท่ีกําหนดไวในคําส่ัง ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนงัสือไปยังเจาของอาคาร ถาผูน้ันยังคง 
ละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาไปในท่ีดินและรื้อหรือยาย 
อาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตาม 
มาตรา ๕๙ ที่จะพึงจายใหแกเจาของอาคารนั้นก็ได การรื้อหรือยายอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนิน 
การตองกระทําโดยประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบ 
แทนตามมาตรา ๕๙ 
  เม่ือไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของ 
อาคารทราบ เจาของอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับการคิดคาใชจายมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  
๗๐ 
  *[มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕] 
 
  มาตรา ๕๘  ในกรณีที่เอกชนซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับแจง 
ใหจัดการดัดแปลงอาคาร ไมเริ่มดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือไดดัดแปลงอาคารไปบางแลว  
แตเปนที่เห็นไดประจักษวาการดัดแปลงอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในคําส่ัง 
ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหากผูนั้น 
ยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือน ซึ่งตองไมนอยกวา 
สิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาที่ดําเนินการรายงานตอคณะกรรมการบริหาร 
การผังเมืองสวนทองถิ่นเพื่อสั่งเพิกถอนคําส่ังใหดัดแปลงนั้น และสั่งใหรื้อหรือยายอาคารตอไป 
และใหนํามาตรา ๕๗ มาใชบังคับแกการสั่งรื้อหรือยายอาคาร และการคิดคาใชจายจากเจาของ 
หรือผูครอบครองโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๕๙  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งให 
เจาของรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ใหเจาหนาที่ดําเนินการ 
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น กําหนดเงินคาตอบแทน 
ตามความเปนธรรมและจายใหบุคคลดังตอไปนี้ 
  (๑) ถาเปนอาคารท่ีไมอาจยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคาร  
ซึ่งปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
  (๒) ถาเปนอาคารหรือสวนของอาคารท่ีรื้อยายได ใหจายเงินคาตอบแทน 
แกเจาของอาคารซึ่งปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
เงินคาตอบแทนดังกลาวพึงกําหนดใหเฉพาะคารื้ออาคาร คาขนยายและคาปลูกสรางใหม 
  (๓) ผูเชาที่ดินหรือผูเชาอาคารที่จะตองรื้อหรือยาย ซึ่งมีสัญญาเชาเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หนังสือ หรือทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งจะฟองรองใหบังคับคดี 
ไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหลักฐานนั้นไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราช 
บัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือไดทําข้ึนภายหลังวันน้ันโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 
ทองถ่ิน และการเชานั้นยังไมระงับไปในวันที่เจาพนักงานทองถิ่นไดส่ังใหรื้อหรือ 
ยายอาคาร เงินคาตอบแทนในการเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริง โดยเหตุ 
ที่ตองออกจากที่ดินหรืออาคารกอนสัญญาเชาระงับ 
  (๔) บุคคลซ่ึงมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย และเสียสิทธิในการใชทางหรือเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทางระบาย 
น้ํา สายไฟฟาหรือส่ิงอ่ืนซ่ึงคลายกัน ผานที่ดินซึ่งตองมีการรื้อหรือยายอาคารในเมื่อบุคคลเชน 
วานั้นไดใหเงินคาตอบแทนในการที่ไดใชสิทธินั้น ๆ แกเจาของที่ดินไปแลว 
  ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิได 
รับเงินคาตอบแทนทราบ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ผูไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงิน 
คาตอบแทนดังกลาวมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
 
  มาตรา ๖๐  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสมใหแก 
บุคคลตามมาตรา ๕๙ (๑) (๒) หรอื (๓) อาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตตองไมนอย 
กวาหกเดือนและไมเกินหนึ่งป ในเมื่อบุคคลดังกลาวไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได  
การกําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ จะคํานึงถึงการจัดหาที่อยูชั่วคราวดวยก็ได 
  ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาท่ีดําเนินการจะผอนผันใหอาศัยตอไปอีกไมเกิน 
หกเดือนก็ได 
 
  มาตรา ๖๑  ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่ดินและหรืออาคารให 
บุคคลดังกลาวในมาตรา ๖๐ เขาอยูในท่ีใหม โดยการเชาซ่ือหรือเชาและบุคคลดังกลาวสมัคร 
ใจเขาอยูในที่ดินและหรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่ 
จะพึงจายตามมาตรา ๕๙ ไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ถาเปนการเชาซื้อ จํานวนเงินท่ีกันไว 
ใหเปนไปตามที่เจาหนาที่ดําเนินการและบุคคลดังกลาวตกลงกัน ถาเปนการเชาใหเจาหนาที่ 
ดําเนินการกันเงินไวเปนคาเชาสําหรับหนึ่งปหกเดือน จํานวนเงินที่เหลือจากที่กันไวใหจายแก 
บุคคลดังกลาวในการนี้ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินที่กันไว และจํานวนเงิน 
ท่ีเหลือจายใหบุคคลดังกลาวทราบ บุคคลดังกลาวผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณไดตาม 
มาตรา ๗๐ 
  ในกรณีที่จัดที่ดินไวใหบุคคลดังกลาวปลูกสรางเอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการ 
ชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในท่ีดินที่จัดให 
 
  มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นส่ังให 
จัดที่ดินเพื่อใชเปนที่อุปกรณ ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ซ่ึงตองเสีย 
สิทธิบางประการเกี่ยวกับการใชที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติ 
หรืองดเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น 
  ในการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารการ 
ผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตอง 
เสียหรือถูกจํากัด หรือภาระท่ีตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใชที่อุปกรณดวย แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนท่ีกําหนดตอง 
ไมเกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชนในการคํานวณราคาท่ีดินตามมาตรานี้ ใหนําความใน 
มาตรา ๖๔ ที่เกี่ยวกับราคาที่โอนตามความเปนธรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการกําหนดเงิน 
คาตอบแทนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็น 
ชอบดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 
 
  มาตรา ๖๓  ที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี 
บํารุงทองที่ในสวนที่ถูกจัดนั้น 
 
  มาตรา ๖๔  เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณ 
สมบัติของแผนดินโดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
พิจารณาเห็นวาที่อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญ ก็ใหรับที่อุปกรณนั้น 
เปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของ 
ตามราคาที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว ถาไมไดบัญญัติไว 
ใหกําหนดเทากับราคาของที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราช 
กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจ  ท้ังน้ี ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใช 
บังคับหรือไม 
  ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ 
ผังเมืองเฉพาะภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว และพระราชบัญญัติ 
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทน 
เทาราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ 
ผังเมืองเฉพาะ 
  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การยกใหเกิดขึ ้น 
ภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถาพระราช 
บัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงิน 
คาตอบแทนเปนไปตามท่ีตกลงกัน ซึ่งจะตองไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตาม 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๖๕  ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔  ถามีการสราง 
หรือจัดทําเพื่อใหเปนที่อุปกรณ ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอนที่จะมี 
การยกใหใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทําดังกลาว 
แกเจาของเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการยกให นอกจากเจาหนาที่ 
ดําเนินการเปนผูออกคาใชจายเอง เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึง 
ถึงประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองประโยชนสาธารณะ สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่ 
จัดทํา หรือสิ่งที่สรางในขณะท่ีมีการยกใหประกอบดวย 
 
  มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ได 
กําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหหรือไดมีการจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนด 
ไวใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินตามมาตรา ๖๒ ใหหักเงินคาตอบแทนที่กําหนดไว หรอื 
ที่ไดจายไปแลวออกจากเงินคาตอบแทนในการยกใหตามมาตรา ๖๔ 
 
  มาตรา ๖๗  ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือ 
จัดทําเพื่อใหเปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดินรองขอ เจาหนาที่ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปน 
การสมควร โดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้น 
  ในการคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนิน 
การเปนไปเพียงเพื่อประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจาย 
ในการสรางหรือจัดทํานั้นทั้งหมด แตถาเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนดวยเจาหนาที่ดําเนินการ 
จะออกคาใชจายทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร และใหเจาของที่ดินเปนผูออก 
คาใชจายสวนท่ีเหลือ 
 
  มาตรา ๖๘  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะในกรณีจําเปนที่ตอง 
ใชท่ีดินของบุคคลใด ๆ ในบรเิวณไมเกินหน่ึงกิโลเมตร นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ  
เจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซ่ึง 
คลายกันลงบน ใตหรือเหนือ  พื้นดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ต้ังโรงเรือน  
โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครอง 
ที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบ 
แทนอันเปนธรรมในการใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และใหแจง 
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา 
  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการดําเนินการตามวรรค 
หน่ึง หรือการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  มาตรา ๖๙  โดยปกติใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีใชบังคับผังเมือง 
เฉพาะเปนเจาหนาที่ดําเนินการ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจ 
แตงตั้งใหองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาท่ี หรือซึ่งมีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจ 
หนาที่เปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได 
 

หมวด ๙ 
อุทธรณ 

--------------- 
 
  มาตรา ๗๐  ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ 
คําสั่งหรือหนังสือแจงความ ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตาม 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง 
  (๒) การปฏิเสธหรือส่ังการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือที่จะกอ 
สรางอาคารตามมาตรา ๓๕ 
  (๓) การส่ังใหร้ือ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๕ 
  (๔) การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง  
หรือมาตรา ๕๘ 
  (๕) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 
  (๖) การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา ๖๑ 
  (๗) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๒ 
  (๘) การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซ่ึง 
คลายคลึงกันตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชท่ีดิน 
ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 
  อุทธรณกรณี (๔) และ (๖) ใหย่ืนตอคณะกรรมการบริหารการผังเมือง 
สวนทองถ่ิน ในกรณี (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๘) ใหย่ืนตอคณะกรรมการอุทธรณ 
  เม่ือคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอุทธรณ 
แลวแตกรณีไดมีคําวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณยอมมี 
สิทธิย่ืนฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น ใน 
กรณีที่ยังมิไดมีการตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ 
 
  มาตรา ๗๑  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน 
กรรมการ อธิบดีกรมอัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหน่ึงคน ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย 
หน่ึงคน ผูทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรหน่ึงคน เปนกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการ 
อุทธรณแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

  ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะ 
เดียวกันมิได 
 
  มาตรา ๗๒  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย 
คําอุทธรณที่ย่ืนตอคณะกรรมการอุทธรณ 
 
  มาตรา ๗๓  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อกระทําการท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือ 
ในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย ท้ังนี้ เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และ 
ใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๔  ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน 
ตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
อีกได 
  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไว 
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ 
กรรมการอุทธรณซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
 
  มาตรา ๗๕  ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแกคณะ 
กรรมการอุทธรณโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๖  หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการ 
วินิจฉัยคําอุทธรณใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๗๗  ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ เจาของหรือผูครอบครอง 
ที่ดินหรืออาคาร ผูมีสิทธิครอบครองเหนือท่ีดินของผูอ่ืน เจาพนักงานการผัง คณะกรรมการ 
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี  
ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อันเปนกรณีแหงการอุทธรณ 
 

หมวด ๑๐ 
บทเบ็ดเสร็จ 

--------------- 
 
  มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน 
การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หนังสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาช้ีแจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงอื่นที่จําเปนเพื่อการ 
ปฏิบัติการตามหนาที่มาประกอบการพิจารณาได 
 
  มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน 
การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ี 
ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของ 
เจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  
มีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรืออาคาร ซ่ึงอยูในทองท่ีท่ีมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือ 
ทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง 
พระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจาก 
เจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาท่ี 
จําเปน และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว  
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการหรือกรรมการบริหารการ 
ผังเมืองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแกผูเสียหาย 
นั้น 
  ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพื่อการสํารวจ ใหแจงใหเจาของ ผูครอบครอง  
หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนัน้ 
  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง  
เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ีของ 
เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของ 
เจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
 
  มาตรา ๘๐  เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให 
เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผงัเมือง 
สวนทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของ 
เจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของ 
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
  มาตรา ๘๑  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมี 
อํานาจเขาไปในท่ีดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง 
เฉพาะเพื่อตรวจซอมแซม บํารุง รักษา หรอืทําความสะอาดทอน้าํ ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือ 
ส่ิงอ่ืนซ่ึงคลายกัน หรือเพื่อตรวจสภาพของที่โลงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทติย 
ตก 
  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งแสดงบัตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ประจําตัวและหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่พรอมทั้งหนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการ 
ใหไปกระทําการดังกลาวตอบคุคลซ่ึงเก่ียวของ 
 
  มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน 
การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาท่ี 
ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของ 
เจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตาม 
พระราชบัญญัตินี้ เจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารตองอํานวยความ 
สะดวกใหตามสมควร 
 

หมวด ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

----------------- 
 
  มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ 
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของ 
อสังหาริมทรัพยท่ีถูกเปล่ียนแปลงให เปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมือง 
เฉพาะ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยาง 
หนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอา 
คาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริงโดยประหยัด 
 
   มาตรา ๘๔  ผูใด 
  (๑) ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือส่ิงที่เกี่ยวของตามหนังสือเรียก 
ของเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตาม 
มาตรา ๗๘ หรือไมยอมชี้แจงหรือชี้แจงดวยขอความอันเปนเท็จ 
  (๒) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงาน 
การผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ี 
ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาท่ีของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของ 
เจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรรมการบริหารการผัง เมืองสวนทองถ่ิน  
ในการใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒ หรอื 
  (๓) ฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคาร หรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๗ 
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        สัญญา ธรรมศักดิ์ 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย 
การผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากกวาย่ีสิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดาน 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวี 
ความหนาแนนมากย่ิงขึ้น มาตรการและโครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับ 
สภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและ 
สภาพของทองท่ี 
 
 
--------------------------------- 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
  มาตรา ๕  กําหนดเวลาปดประกาศแผนท่ีแสดงเขตผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๓  
กําหนดเวลาสําหรับยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช 
ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๔ และกําหนดเวลาในการที่สํานักผังเมืองเสนอ 
ผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ถายังมิได 
สิ้นสุดลงกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาดังกลาวตอไปตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  
และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตินี้ ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนครบเกาสิบวัน 
 
  มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
------------------------------------------ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่ม 
เติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผน 
ท่ีแสดงเขตผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ 
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสีย และการที่สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวม 
ตอรัฐมนตรีจากหกสิบวันเปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งขึ้น กับแกไข 
เพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการและเลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
         ลัดดาพร/แกไข 
         ๗ ก.พ. ๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

 
 


