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พระราชบัญญัติ
การผังเมือง
พ.ศ. 2518
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
เป็ นปีท่ี 30 ในรัชกาลปจั จุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทํา
หน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. 2518”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีแทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็ นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณ
เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึน้ ใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่
ได้รบั ความเสียหายเพื่อให้มหี รือทําให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลัก ษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็ นระเบียบ ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ ใ นทรัพ ย์ส ิน ความปลอดภัย ของประชาชน และสวัส ดิภ าพของสัง คม เพื่ อ ส่ ง เสริม การเศรษฐกิจ สัง คม และ
สภาพแวดล้อ ม เพื่อ ดํ า รงรัก ษาหรือ บู ร ณะสถานที่แ ละวัต ถุ ท่ีม ีป ระโยชน์ ห รือ คุ ณ ค่ า ในทางศิล ปกรรม สถาป ตั ยกรรม
ประวัตศิ าสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพือ่ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมปิ ระเทศทีง่ ดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทัง้ มาตรการควบคุมโดยทัวไป
่ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณทีเ่ กี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ การคมนาคมและ
การขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการผังเมือง
“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ในเมืองหรือบริเวณทีเ่ กีย่ วข้องหรือชนบท เพือ่ ประโยชน์แก่การผังเมือง
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทัง้ สิง่ ปลูกสร้างทุกชนิดหรือ
สิง่ อื่นใดทีว่ างบน ใต้ หรือผ่านเหนือพืน้ ดิน หรือพืน้ นํ้า
“ทีอ่ ุปกรณ์” หมายความว่า ทีด่ นิ ของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็ นทีเ่ ว้นว่างหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
อื่นด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหลังหรือข้างอาคาร ทางนํ้า ทางหรือท่อระบายนํ้า
“ทีโ่ ล่ง” หมายความว่า บริเวณทีด่ นิ อันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะให้เป็ นทีว่ า่ งเป็ นส่วนใหญ่และเพื่อ
ใช้ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้
“เจ้าพนักงานการผัง” ในกรณีทม่ี กี ารประกาศใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ นิ ที่จะทําการสํารวจเพื่อวาง
จัดทํา หรืออนุมตั ผิ งั เมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความว่า เจ้าพนักงานการผังตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา ใน
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กรณีทม่ี กี ารบังคับใช้ผงั เมืองรวม หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง1 หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ผูว้ างและจัดทําผัง
เมืองรวม ในกรณีทม่ี กี ารใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ หมายความว่า ผูว้ างและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
2 “เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ” หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(4) ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมายจัดตัง้
สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
“เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือองค์การหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าทีห่ รือซึ่ง
ได้รบั มอบหมายให้มอี าํ นาจหน้าทีก่ ระทํากิจการให้เป็ นไปตามผังเมืองเฉพาะ
3 “องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิน
่ ” หมายความว่า องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่วนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
“ผูว้ า่ ราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีทเ่ี ป็ นการวางและจัดทําผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 5 ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี าํ นาจออกกฎกระทรวง
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
คณะกรรมการผังเมือง
มาตรา 6 ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตําแหน่ ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิก ารคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
(3) กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิซ่ึงคณะรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตัง้ จากผู้ม ีค วามรู้ค วามสามารถ ความเชี่ย วชาญ และ
ประสบการณ์เป็ นทีป่ ระจักษ์ในด้านการผังเมือง สถาปตั ยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิง่ แวดล้อม
ประวัตศิ าสตร์หรือโบราณคดี หรือสังคม จํานวนไม่เกินเก้าคน ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตัง้ จากผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการสอนใน
หลักสูตรเกีย่ วกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน
(4) กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
4
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คําว่า “ผูอ้ ํานวยการสํานักผังเมือง” ในพระราชบัญญัตนิ ้ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 27 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการ
โอนอํานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
2 บทนิยามคําว่า “เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ” ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
3 บทนิยามคําว่า “องค์การบริหารส่วนท้องถิน
่ ” ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน และคํา
ว่า “องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ” ในพระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้แก้ไขเป็ น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ทุกแห่งโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
4 มาตรา 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
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(5) กรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูแ้ ทนสถาบันองค์การอิสระ และบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการ
ผังเมือง จํานวนไม่เกินสีค่ น
ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณี ทีเป็ นการวาง จัดทํา แก้ไข หรืออนุ ม ตั ิผงั เมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ป ลัด
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็ นกรรมการ หรือในเขตพืน้ ทีท่ ่เี กี่ยวกับความมันคงทางทหารให้
่
ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็ น
กรรมการด้วย
มาตรา 6/1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ และกรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับการผังเมือง ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสามสิบห้าปี บริบรู ณ์
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็ น ผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บ ริห ารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งซึง่ รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ทีป่ รึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง
5

มาตรา 6/2 กรรมการซึง่ เป็ นผูแ้ ทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการผังเมืองจะต้อง
ไม่เป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีตาํ แหน่งหรือเงินเดือนประจํา
5

มาตรา 7 ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี และ
ให้มหี น้าทีแ่ นะนําเรือ่ งต่าง ๆ เกีย่ วกับการผังเมืองแก่หน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการผังเมือง
มาตรา 8 ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึน้ คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อกระทําการ
หรือวินิจฉัยเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รบั
มอบหมาย แล้วรายงานคณะกรรมการ และให้นํามาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ และกรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับการผังเมืองมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ท่ีกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ หรือกรรมการซึ่งเป็ น ผู้แทนสถาบัน หรือองค์การอิสระ และบุ ค คลอื่น ที่ม ีค วาม
เกีย่ วข้องกับการผังเมืองพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ ขึน้ ในระหว่างทีก่ รรมการซึง่
แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ แทนตําแหน่ งทีว่ า่ งหรือเป็ นกรรมการเพิม่ ขึน้ อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ หรือกรรมการซึ่งเป็ นผูแ้ ทน
สถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึน้ ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้
อยูใ่ นตําแหน่งเพือ่ ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ และกรรมการซึง่ เป็ นผูแ้ ทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการ
ผังเมืองซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกรรมการซึ่งเป็ นผูแ้ ทนสถาบันหรือ
องค์การอิสระ และบุคคลอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการผังเมืองพ้นจากตําแหน่ง เมือ่
(1) ตาย
6

5
6

มาตรา 6/1 และมาตรา 6/2 เพิม่ เติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
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พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือหย่อนความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 6/1 หรือมาตรา 6/2

มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของกรรมการ
ทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
มาตรา 12 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มาตรา 13 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง7ดําเนินการให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีท่เี ป็ น
กิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่ วยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายอื่นใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
แจ้งมติของคณะกรรมการให้หน่วยงานหรือบุคคลนัน้ ทราบโดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบตั กิ จิ การของหน่วยงานหรือบุคคลนัน้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชกั ช้า
หมวด 2
การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
มาตรา 14 ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ ที่จะทํา
การสํารวจ เพือ่ การวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว้กไ็ ด้
ในพระราชกฤษฎีกานัน้ ให้ระบุ
(1) วัตถุประสงค์เพือ่ ทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(2) เจ้าพนักงานการผัง
(3) เขตท้องทีท่ จ่ี ะทําการสํารวจพร้อมด้วยแผนทีแ่ สดงเขตสํารวจแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
(4) กําหนดเวลาการใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาซึง่ ต้องไม่เกินห้าปี
มาตรา 15 ในระหว่างกําหนดเวลาทีพ่ ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะทําการสํารวจใช้บงั คับ ให้เจ้าพนักงาน
การผังมีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปทําการอันจําเป็ นเพือ่ การสํารวจ
(2) กําหนดเขตทีด่ นิ ทีป่ ระสงค์จะให้เป็ นเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(3) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะ ทัง้ นี้เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว
(4) ทําเครือ่ งหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเป็ น
(5) แจ้งให้ห น่ วยราชการ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจส่งแผนที่ห รือ แผนผังแสดงเขตที่ดิน เพียงเท่าที่
จําเป็ น เพือ่ ประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ทัง้ นี้ห้ามมิให้เข้าไปในอาคาร ลานบ้านหรือสวนมีรวั ้ กัน้ อันติดต่อกับบ้านซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัย เว้นแต่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์อนุ ญาต หรือเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รบั แจ้งความเรือ่ งกิจการทีจ่ ะกระทําไม่น้อย
กว่าสามวันก่อนเริม่ กระทําการนัน้
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คําว่า “สํานักผังเมือง” ในพระราชบัญญัตนิ ้ี แก้ไขเป็ น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 27 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ
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มาตรา 16 พระราชกฤษฎีกาซึ่งได้ประกาศตามมาตรา 14 ให้หมดอายุการใช้บงั คับเมื่อได้มกี ฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม หรือเมือ่ ใช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะแล้วแต่กรณี ในเขตแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
หมวด 3
การวางและจัดทําผังเมืองรวม
มาตรา 17 ผังเมืองรวมประกอบด้วย
(1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมให้กําหนดโดยคํานึงถึงความเป็ นระเบียบ ความสวยงาม
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การดํารงรักษาสถานทีท่ ม่ี คี ุณค่า
ทางศิลปกรรม สถาปตั ยกรรม ประวัตศิ าสตร์ หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล้อมทีท่ ุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน
(2) แผนทีแ่ สดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมปิ ระเทศและระดับชัน้ ความสูง
(3) แผนผังซึง่ ทําขึน้ เป็ นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามทีไ่ ด้จาํ แนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงทีโ่ ล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(4) รายการประกอบแผนผัง
(5) ข้อกําหนดที่จะให้ป ฏิบตั ิหรือไม่ให้ปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทและขนาดกิจการทีจ่ ะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาํ เนินการ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารทีจ่ ะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง
(ค) อัตราส่วนพืน้ ทีอ่ าคารรวมกันทุกชัน้ ของอาคารทุกหลังต่อพืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นทีต่ งั ้ อาคาร
(ง) อัตราส่วนพืน้ ทีอ่ าคารปกคลุมดินต่อพืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นทีต่ งั ้ อาคาร
(จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิง่ ปกคลุมของแปลงที่ดนิ ที่อาคารตัง้ อยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของ
อาคาร
(ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตทีด่ นิ อาคาร หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ทีจ่ าํ เป็ น
(ช) ขนาดของแปลงทีด่ นิ ทีจ่ ะอนุญาตให้สร้างอาคาร
(ซ) ข้อกําหนดอื่นทีจ่ าํ เป็ นโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีท่ผี งั เมืองรวมไม่มขี อ้ กําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร
(6) นโยบาย มาตรการ และวิธดี าํ เนินการเพือ่ ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
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มาตรา 18 เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด กรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมของท้องถิน่ นัน้ ขึน้ หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ของท้องที่นัน้ จะวางและจัดทําผังเมืองรวมในท้องที่ของตนขึน้ ก็ได้ ใน
กรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ จะวางและจัดทําเองต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการผังเมืองก่อน
ถ้าเขตแห่งผังเมืองรวมนัน้ คาบบริเวณของเขตปกครองท้องที่ห ลายท้องที่ คณะกรรมการผังเมืองจะสังให้
่ ก รม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ของท้องทีเ่ ดียวหรือของท้องทีท่ เ่ี กีย่ วข้องร่วมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม และ
จะกําหนดค่าใช้จา่ ยซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของแต่ละท้องทีจ่ ะต้องจ่ายตามส่วนของตนก็ได้

8

มาตรา 17 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน

พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง

6

ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ ขอคําแนะนําจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามทีไ่ ด้ขอมานัน้
มาตรา 19 เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ของท้องที่นนั ้ ทราบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ นัน้ มาแสดงความคิดเห็นต่อกรมโยธาธิการ
และผังเมืองด้วย
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณีจดั ให้มกี าร
โฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ เพื่อรับฟงั ข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ท่จี ะมีการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมนัน้ ในการรับฟงั ข้อคิดเห็น นี้จะกําหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความ
เหมาะสมก็ได้ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็น ให้กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
9

มาตรา 20 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้วางและจัดทําผังเมืองรวมแล้ว ให้ส่งผังเมืองรวมมาให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองพิจารณา ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
ทราบพร้อมด้วยเหตุผลหากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้แจ้งเหตุผลต่อกรม
โยธาธิการและผังเมืองแล้วให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการตามมาตรา 22 โดยมิชกั ช้า
มาตรา 21 เมื่อมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึน้ ในท้องที่ของจังหวัดใด ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดแห่งจังหวัดนัน้
แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่งในแต่ละท้องที่ท่วี างผังเมืองรวมนัน้ ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแ้ ทนส่วนราชการต่าง ๆ ในท้องทีท่ ว่ี างผังเมืองรวมนัน้ และบุคคลอื่นทีเ่ ห็นสมควร
มีจํานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน และไม่เกินยีส่ บิ เอ็ดคน มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ วางและจัดทําขึน้
ในกรณี ท่ีเป็ นการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้น ในท้องที่คาบเกี่ยวกัน ตัง้ แต่สองจังหวัดขึ้น ไป ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวม
ให้รฐั มนตรีวางระเบียบเกีย่ วกับการแต่งตัง้ คณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะทีป่ รึกษาผังเมือง
รวมดังกล่าว
ให้นําบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการประชุมในหมวด 1 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะทีป่ รึกษาผังเมืองรวมโดยอนุโลม
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มาตรา 22 ผังเมืองรวมทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ วางและจัดทําเสร็จแล้ว ให้กรมโยธา
ธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ในกรณีผงั เมืองรวมที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ วางและจัดทําซึ่งกรมโยธา
ธิการและผังเมืองมีความเห็นควรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง แต่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่เห็นพ้องด้วย ให้เสนอความเห็นของกรม
โยธาธิการและผังเมืองและเหตุผลของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทีไ่ ม่เห็นพ้องไปพร้อมกันด้วย
มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ผูว้ างและจัดทําผังเมืองรวมนัน้ จัดให้มกี ารปิ ดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีว่ ่าการเขต
หรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสถาน
ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน โดยให้ลงวันทีท่ ป่ี ิดประกาศในใบประกาศนัน้ ด้วย
ในใบประกาศดังกล่าว ให้มคี าํ ประกาศเชิญชวนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียไปตรวจดูแผนผังและกําหนดของผังเมืองรวมได้ ณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทีท่ าํ การของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ผูว้ างและจัดทําผังเมืองรวมนัน้ วิธกี ารประกาศให้เป็ นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
11

9

มาตรา 19 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
มาตรา 21 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
11 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
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พระราชบัญญัติ

7

11 มาตรา 24

หากภายในกําหนดเก้าสิบ วัน นับ ตัง้ แต่วนั ปิ ดประกาศดังกล่าวในมาตรา 23 ผู้ม ีส่วนได้เสียผู้ใดมี
หนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ผูว้ างและจัดทําผังเมืองรวมนัน้ ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลง
หรือยกเลิกข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของผังเมืองรวมนัน้ และไม่ว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ จะเห็นพ้องด้วยกับคําร้องนัน้ หรือไม่กต็ าม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี เสนอ
คําร้องนัน้ ต่อคณะกรรมการผังเมืองพร้อมด้วยความเห็น ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ เป็ นผูเ้ สนอ ให้ดําเนินการผ่านกรมโยธา
ธิการและผังเมือง
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับคําร้องขอ ให้คณะกรรมการผังเมืองสังให้
่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมนัน้ ถ้าไม่เห็นชอบ
ด้วยก็ให้สงยกเลิ
ั่
กคําร้องขอนัน้
11 มาตรา 25

หากเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับตัง้ แต่วนั ปิ ดประกาศดังกล่าวในมาตรา 23 ไม่มผี ูม้ สี ่วนได้เสียผูใ้ ด
ร้อ งขอให้ แ ก้ ไ ขหรือ เปลี่ย นแปลงหรือ ยกเลิก ข้อ กํ า หนดเกี่ย วกับ การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิน ของผัง เมือ งรวมนั ้น หรือ มีแ ต่
คณะกรรมการผังเมืองได้สงยกคํ
ั ่ าร้องขอนัน้ หรือคณะกรรมการผังเมืองได้สงให้
ั ่ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนด
ดังกล่าว และกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ได้จดั การให้เป็ นไปตามนัน้ แล้ว ให้กรมโยธา
ธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพือ่ ดําเนินการออกกฎกระทรวงใช้บงั คับผังเมืองรวมนัน้ ต่อไป
หมวด 4
การใช้บงั คับผังเมืองรวม
มาตรา 26 การใช้บงั คับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง และต้องมีสาระสําคัญตามมาตรา 17
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี จัดทํารายงานการประเมินผลการเปลีย่ นแปลง
สภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมการใช้บงั คับผังเมืองรวมตามระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการผังเมืองกําหนด แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมใช้บงั คับ หรือนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลครัง้ ทีผ่ ่าน
มาเสร็จสิ้น แล้วเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์ และสิง่ แวดล้อมมีการ
เปลีย่ นแปลงไปในสาระสําคัญทําให้ผงั เมืองรวมนัน้ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะรองรับการพัฒนาหรือดํารงรักษาเมืองต่อไปหรือจําเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึน้ ใหม่ให้เหมาะสมได้
การจัดทํารายงานการประเมินผลตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการผังเมืองกําหนด ซึง่ ต้องมีการ
แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทัง้ ในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการ
ของรัฐบาล สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม การคมนาคมและขนส่ง การป้องก้นการเกิดภัยพิบตั ิ ความมันคง
่
ของประเทศ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการผังเมือง โดยให้คาํ นึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนประกอบด้วย
12

13 มาตรา 26/1

การแก้ไขผังเมือ งรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่ งส่วนใดให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ และ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนัก งานท้องถิ่น แล้วแต่ก รณี จัดให้ม ีการประชาสัม พัน ธ์ ชี้แจงให้ป ระชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้
รับทราบ และจัดให้มกี ารปิ ดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิ ดเผย ณ
สํานักงานเขตหรือทีว่ ่าการอําเภอ ทีท่ าํ การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสาธารณสถาน ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในประกาศนัน้ ให้มคี าํ เชิญชวนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน
ระยะเวลาทีม่ กี ารปิ ดประกาศ
12
13

มาตรา 26 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
มาตรา 26/1 เพิม่ เติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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ภายในระยะเวลาทีม่ กี ารปิ ดประกาศตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีผมู้ สี ว่ นได้เสียผูใ้ ดแสดงข้อคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวม
นัน้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี เสนอข้อคิดเห็นของผูส้ ่วนได้เสียพร้อมด้วยความเห็น
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ต่อคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีท่เี จ้าพนักงานท้องถิน่
เป็ นผูเ้ สนอ ให้ดาํ เนินการผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ให้คณะกรรมการผังเมืองสังให้
่ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี แก้ไขให้เป็ นไปตามข้อคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียซึ่งคณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบด้วยนัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการผังเมืองไม่เห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผัง
เมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพือ่ ดําเนินการออกกฎกระทรวงแก้ไขผังเมืองรวมต่อไป
เมือ่ พ้นกําหนดระยะเวลาทีม่ กี ารปิ ดประกาศตามวรรคหนึ่ง หากไม่มผี มู้ สี ว่ นได้เสียแสดงข้อคิดเห็นให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองดําเนินการตามวรรคสามต่อไป
มาตรา 27 ในเขตที่ได้มกี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ผิดไปจากที่ได้
กําหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบตั กิ ารใด ๆ ซึง่ ขัดกับข้อกําหนดของผังเมืองรวมนัน้
ความในวรรคหนึ่ ง มิใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ แก่ ก รณี ท่ีเจ้า ของหรือ ผู้ ค รอบครองที่ดิน ได้ ใ ช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน มาก่ อ นที่ จ ะมี
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เช่นนัน้ ต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถา้
คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เช่นนัน้ ต่อไปเป็ นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน เช่น นัน้ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควรได้ การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขดังกล่าวให้คาํ นึงถึงกิจการทีม่ กี ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ สภาพ
ของทีด่ นิ และทรัพย์สนิ อื่นทีเ่ กีย่ วกับทีด่ นิ การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนรําคาญทีป่ ระชาชนได้รบั จากกิจการนัน้ ทัง้ นี้
ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ มาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย
เมื่อได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทราบ และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ มีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
หมวด 5
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
มาตรา 28 ผังเมืองเฉพาะประกอบด้วย
(1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(2) แผนทีแ่ สดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(3) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึง่ ทําขึน้ เป็ นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญทุกประการ หรือ
บางประการ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ซึง่ จําแนกเป็ นประเภทกิจการ พร้อมทัง้ แนวเขตการ
แบ่งทีด่ นิ ออกเป็ นประเภทและย่าน
(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง พร้อมทัง้ รายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค
(ง) แผนผังแสดงทีโ่ ล่ง
(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพืน้ ดิน
(ฉ) แผนผังแสดงที่ตงั ้ ของสถานที่หรือวัตถุท่มี ปี ระโยชน์ หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปตั ยกรรม
ประวัตศิ าสตร์ หรือโบราณคดีทจ่ี ะพึงส่งเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติหรือภูมปิ ระเทศทีง่ ดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
รวมทัง้ ต้นไม้เดีย่ วหรือต้นไม้หมูท่ จ่ี ะพึงส่งเสริมหรือบํารุงรักษา
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(4) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (3) รวมทัง้ ประเภทและชนิดของอาคารที่จะอนุ ญาตหรือไม่
อนุ ญาตให้ก่อสร้าง
(5) ข้อกําหนดที่จะให้ปฏิบตั หิ รือไม่ให้ปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะทุกประการ
หรือบางประการ ดังต่อไปนี้
(ก) แนวทางและขนาดของทีอ่ ุปกรณ์
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารทีจ่ ะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารทีช่ าํ รุดทรุดโทรม หรืออยู่ในสภาพอันเป็ นทีน่ ่ า
รังเกียจ หรือน่าจะเป็ นอันตรายแก่ผอู้ าศัยหรือสัญจรไปมาซึง่ จะถูกสังให้
่ รอ้ื หรือย้ายตามคําสังของคณะกรรมการบริ
่
หารผังเมือง
ส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา 55
(ง) การใช้ประโยชน์ของอาคารทีอ่ นุ ญาตให้สร้างขึน้ ใหม่ หรืออนุญาตให้เปลีย่ นแปลง อันผิดไปจากการ
ใช้ประโยชน์ตามทีไ่ ด้ขอไว้เมือ่ ขออนุ ญาตก่อสร้าง ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
(จ) ขนาดและแปลงทีด่ นิ ทีจ่ ะอนุญาตให้เป็ นทีส่ ร้างอาคารทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ต่างๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในผัง
เมืองเฉพาะ รวมทัง้ บริเวณของทีด่ นิ ทีก่ าํ หนดให้เป็ นทีโ่ ล่งเพือ่ ประโยชน์ตามทีร่ ะบุไว้
(ฉ) การส่งเสริม ดํารงรัก ษาหรือบูรณะสถานที่ หรือ วัต ถุ ท่ีม ีป ระโยชน์ ห รือ คุ ณ ค่า ในทางศิล ปกรรม
สถาปตั ยกรรม ประวัตศิ าสตร์หรือโบราณคดี
(ช) การดํารงรักษาทีโ่ ล่ง
(ซ) การส่งเสริมหรือบํารุงรักษาต้นไม้เดีย่ วหรือต้นไม้หมู่
(ฌ) การรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร
(ญ) การอื่นทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ
(6) รายละเอียดระบุทด่ี นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีต่ อ้ งเวนคืนพร้อมทัง้ รายชื่อเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สนิ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแผนทีแ่ สดงเขตทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีเ่ วนคืนเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
สําหรับใช้เป็ นทางหลวงตามมาตรา 43(1)
(7) รายละเอียดระบุทด่ี นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีต่ อ้ งเวนคืนพร้อมทัง้ รายชื่อเจ้าของ หรือผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สนิ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแผนทีแ่ สดงเขตทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีเ่ วนคืน เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
อย่างอื่นตามมาตรา 43(2)
(8) รายละเอียดและแผนทีร่ ะบุทด่ี นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึง่ เป็ นสาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดิน หรือซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์การของรัฐ เป็ นเจ้าของ ผูค้ รอบครองหรือผูด้ แู ลรักษา ซึง่ จะ
นํามาใช้เป็ นทางหลวง หรือใช้เพือ่ ประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่น
(9) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเป็ น
มาตรา 29 เมื่อได้มกี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ของท้องที่นัน้
เห็นสมควรจะจัดให้มกี ารวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึน้ หรือจะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นผู้วางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะก็ได้ ผังเมืองเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม
ถ้าท้องทีใ่ ดยังไม่มกี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสังให้
่ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได้
ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิน่ วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ เสนอหลักการที่จะวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบก่อน ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอ
คําแนะนําเกีย่ วกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้
14
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มาตรา 29 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
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มาตรา 30 ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 29 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ปิ ด
ประกาศแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพ
มหานครหรือทีว่ ่าการอําเภอ ทีท่ ําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสาธารณสถานภายในเขตทีจ่ ะวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะนัน้
มาตรา 31 ในกรณีทก่ี รมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นผูว้ างและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสังของรั
่
ฐมนตรี หรือตาม
คําขอของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 29 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งแผนที่แสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะไปให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ นําไปปิดไว้ ณ ทีเ่ ปิดเผยตามนัยแห่งมาตรา 30
มาตรา 32 ในการประกาศแสดงเขตทีป่ ระมาณว่าจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 30 และมาตรา 31 ให้
มีคําประกาศเชิญชวนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ หรือผู้มสี ทิ ธิก่อสร้างอาคารเหนือที่ดนิ ของผู้อ่นื ให้เสนอความคิดเห็น
ตลอดจนความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดนิ ในเขตที่ได้แสดงไว้ โดยทําเป็ นหนังสือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธา
ธิการและผังเมือง แล้วแต่กรณี ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ปิดประกาศ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจ้งให้ผมู้ หี นังสือแสดงความคิดเห็นและแสดงความประสงค์
ตามวรรคหนึ่ง มาชีแ้ จงแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมอีกก็ได้
มาตรา 33 ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่
กรณีจดั ให้มกี ารโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าสองครัง้ เพื่อรับฟงั ข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องทีท่ ่ี
จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนัน้ ในการรับฟงั ข้อคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะให้ผแู้ ทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุม
ตามความเหมาะสมก็ได้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็นให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 34 ถ้าเจ้าของ ผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรือผูม้ สี ทิ ธิก่อสร้างอาคารเหนือทีด่ นิ ของผูอ้ ่นื ประสงค์จะจัดสรรทีด่ นิ หรือ
ก่อสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ แก่การศึกษา การสาธารณสุขหรือสาธารณู ปการ ในเขตที่ได้ปิดประกาศไว้ตามมาตรา 30 หรือ
มาตรา 31 ให้มหี นังสือแสดงความประสงค์พร้อมกับส่งโครงการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง
แล้วแต่กรณี
มาตรา 35 เมื่อได้รบั หนังสือแสดงความประสงค์ตามมาตรา 32 หรือมาตรา 34 เจ้าพนัก งานท้องถิ่น หรือกรม
โยธาธิการและผังเมืองจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ หรืออาจปฏิเสธหรือสังการเป็
่
นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ผู้แสดงความ
ประสงค์จะจัดสรรที่ดนิ หรือก่อสร้างอาคาร แก้ไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดนิ หรือที่จะก่อสร้างอาคารให้เป็ นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา 29 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั หนังสือแสดงความประสงค์ เจ้าของหรือ
ผูค้ รอบครองทีด่ นิ ผูไ้ ม่เห็นชอบด้วยกับการปฏิเสธหรือการสังการให้
่
แก้ไขมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
มาตรา 36 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรที่ดนิ และประเภท
ของอาคารทีจ่ ะก่อสร้างเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแล้วตามมาตรา 29 เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรม
โยธาธิการและผังเมืองจะให้ผแู้ สดงความประสงค์ตามมาตรา 34 ทําสัญญาว่าจะจัดสรรทีด่ นิ หรือก่อสร้างอาคารตามทีต่ กลงกัน
ได้ ในกรณีทท่ี าํ สัญญากับผูม้ สี ทิ ธิก่อสร้างอาคารเหนือทีด่ นิ ของผูอ้ ่นื ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าของและผูค้ รอบครองทีด่ นิ
ที่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาที่จะทําขึน้ กับเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ประกอบด้วยแผนผังบริเวณ
อาคาร และรูปแบบอาคารทีจ่ ะขอก่อสร้างโดยละเอียดด้วย
วิธกี ารเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 37 การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับสัญญาตามมาตรา 36 และให้คาํ นึงถึงการอนุ ญาต
ให้มกี ารก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ ที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ
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มาตรา 38 ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 29 ให้สง่ ผังเมืองเฉพาะไปยังกรม
โยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และเจ้า
พนักงานท้องถิน่ ไม่อาจแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะให้สอดคล้องกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ ให้กรมโยธา
ธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพือ่ พิจารณาชีข้ าด
มาตรา 39 ในกรณีทก่ี รมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสังของรั
่
ฐมนตรีหรือตามคําขอ
ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 29 ให้สง่ ผังเมืองเฉพาะไปยังเจ้าพนักงานท้องถิน่ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้อ งถิ่น ไม่เห็น พ้องด้ว ยกับ ผังเมือ งเฉพาะ และกรมโยธาธิก ารและผังเมือ งเห็น ว่าไม่อ าจแก้ไขปรับ ปรุงผังเมือ งเฉพาะให้
สอดคล้องกับความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพือ่ พิจารณาชีข้ าด
มาตรา 40 เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมือง เฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจัดทําแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับ
ผังเมืองเฉพาะนัน้ ต่อไป
หมวด 6
การใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ
มาตรา 41 ผังเมืองเฉพาะจะใช้ในท้องทีใ่ ดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ
มิได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่น ให้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวใช้บงั คับได้ไม่เกินห้าปี
เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้สน้ิ สุดลง ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นสมควรขยาย
ระยะเวลาการใช้บ ัง คับ พระราชบัญ ญั ติ ให้ เสนอความเห็น ต่ อ คณะกรรมการผัง เมือ งเพื่อ พิจ ารณาดํ า เนิ น การตราเป็ น
พระราชบัญญัตขิ ยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะต่อไป พระราชบัญญัตขิ ยายระยะเวลาจะกําหนดการแก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปก็ได้
มาตรา 42 ในระหว่างทีใ่ ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะในท้องทีใ่ ด ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมในเขตของผังเมืองเฉพาะได้เปลีย่ นแปลงไป สมควรแก้ไขปรับปรุง
ข้อกําหนดหรือรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะเสียใหม่ให้เหมาะสม ให้
เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น หรือ กรมโยธาธิก ารและผังเมือ งเสนอขอแก้ไขปรับ ปรุงผังเมือ งเฉพาะต่ อคณะกรรมการผังเมือ ง ถ้า
คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขปรับปรุง การแก้ไขปรับปรุงนัน้ ไม่เปลีย่ นแปลงข้อกําหนดและรายละเอียดของ
ผังเมืองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น หรือการที่จะต้องรื้อหรือย้ายอาคาร หรือไม่
ก่อให้เกิดการเวนคืนทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นขึน้ อีก หรือการทีจ่ ะต้องรือ้ หรือย้ายอาคารใหม่ ให้คณะกรรมการผังเมือง
รายงานรัฐมนตรีเพือ่ ออกกฎกระทรวงแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
มาตรา 43 เมื่อได้ประกาศพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะในท้องทีใ่ ด ทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
ซึง่ เอกชนเป็ นเจ้าของหรือผูค้ รอบครองและถูกกําหนดในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะให้เวนคืน ถ้า
(1) เพื่อ ใช้เป็ น ทางหลวง ให้ถือ ว่า ถู ก เวนคืน ตามกฎหมายว่า ด้ว ยทางหลวง และให้นํ า บทบัญ ญัติแ ห่ ง
กฎหมายดังกล่าวมาใช้บงั คับแก่การเวนคืนโดยอนุโลม ทัง้ นี้ เว้นแต่ทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมือง
เฉพาะ
(2) เพือ่ ใช้ในการอันเป็ นประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่น ให้ถอื ว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ และให้นําบทบัญ ญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บงั คับแก่การเวนคืนโดยอนุ โลม ทัง้ นี้ เว้นแต่ท่ีบญ
ั ญัติไว้
โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ
ในทัง้ สองกรณี ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ซึง่ ระบุไว้ในพระราชบัญญัตใิ ห้
ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ เป็ นเจ้าหน้าทีเ่ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ และให้ถอื แนวเขตทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีจ่ ะเวนคืนที่
มีอยูใ่ นแผนทีท่ า้ ยพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะเป็ นแนวเขตทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นทีถ่ กู เวนคืน
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ในกรณีทใ่ี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะภายในห้าปี นับแต่วนั ใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดนิ ที่จะทําการสํารวจตามมาตรา 14 เงินค่าทดแทนที่จะจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สนิ ที่ถูกเวนคืนตาม
มาตรานี้ ถ้าพระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะไม่ได้กาํ หนดเงินค่าทดแทนไว้เป็ นอย่างอื่นให้กาํ หนดตามราคาทรัพย์สนิ
ทีต่ อ้ งเวนคืนตามความเป็ นธรรมทีเ่ ป็ นอยูใ่ นวันใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ในกรณีท่ใี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะโดยไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือใช้
บังคับเมื่อพ้นห้าปี นบั แต่วนั ใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะไม่ได้กําหนดเงินค่าทดแทน
ไว้เป็ นอย่างอื่น ให้กําหนดตามราคาทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งเวนคืนนัน้ ตามความเป็ นธรรมทีเ่ ป็ นอยู่ในวันใช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ
ในกรณี ท่เี ป็ นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อปรับปรุงให้เป็ นไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อเจ้าหน้ าที่ดําเนินการได้
ดําเนินการปรับปรุงแล้วและประสงค์จะให้เช่าหรือหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ต่อไปก็ให้กระทําได้ แต่จะกระทําการอันมี
ผลเป็ นการโอนกรรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ มิได้
การโอนกรรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี วนคืนเพือ่ ปรับปรุงดังกล่าวจะกระทําได้กโ็ ดยการตราพระราชบัญญัติ
มาตรา 44 ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นจะต้องเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ได้ดําเนินการตามมาตรา 43(1) ให้
เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการตกลงกับเจ้าของ ผูค้ รอบครอง หรือผูด้ แู ลรักษาอสังหาริมทรัพย์เกีย่ วกับกําหนดเวลาทีจ่ ะเข้าครอบครอง
ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นจะต้องเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ได้ดาํ เนินการตามมาตรา 43(2) และพระราชบัญญัติ
ให้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะได้บญ
ั ญัตใิ ห้เจ้าหน้ าที่ดําเนินการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ก่อนการใช้เงินหรือวางเงินค่า
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริม ทรัพ ย์ ให้นํ าความในวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม แต่กําหนดวัน ที่
เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการจะเข้าครอบครองต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วนั มี
หนังสือแสดงความจํานงทีจ่ ะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นนั ้
ในกรณีท่ไี ม่สามารถพบตัวเจ้าของ หรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 43(2) และไม่สามารถส่งหนังสือ
แสดงความจํานงถึงเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้กําหนดวันทีจ่ ะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วนั ปิ ดแจ้งความ ซึง่ ปิดไว้ ณ ทีท่ อ่ี สังหาริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่
เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้เจ้าหน้ าที่ดําเนินการหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายจากเจ้าหน้ าที่
ดําเนินการมีอาํ นาจเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ได้ แม้จะยังมิได้ชาํ ระเงินค่าทดแทน
มาตรา 45 ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) รายละเอียดแห่งข้อกําหนดต่างๆ ตามพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ
(2) หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 46 บรรดาข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัตซิ ง่ึ ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ หรืออสังหาริมทรัพย์อ่นื ทีใ่ ช้
บังคับอยู่ในเขตท้องที่ท่ใี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะในส่วนที่มบี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 45 หรือซึง่ ชัดแย้งกับกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 45 ให้ใช้กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 45 แทน
มาตรา 47 ในท้องทีใ่ ดทีใ่ ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ แต่ยงั ไม่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้ถือว่าได้มกี ารประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตแห่งผังเมืองเฉพาะนัน้ รวมทัง้ บริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะด้วย
ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแห่งผังเมืองเฉพาะที่ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ผู้มอี ํานาจอนุ ญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เสนอหลักการให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ พิจารณา และให้ผวู้ า่ ราชการ
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จังหวัดควบคุมการปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ได้
กําหนดไว้
มาตรา 48 ในท้องทีท่ ใ่ี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ทด่ี นิ หรือแก้ไข
หรือเปลีย่ นแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผดิ ไปจากทีไ่ ด้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะหรือในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 42 หรือมาตรา 45
มาตรา 49 ในกรณี ท่ีเขตผัง เมือ งเฉพาะรวมเขตขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หลายเขต รัฐ มนตรีจ ะออก
กฎกระทรวงให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดท้องถิน่ หนึ่งเป็ นผู้มอี ํานาจหน้าที่อนุ ญาตการก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ ในกรณี เช่น ว่านี้ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่น ดังกล่าวมีอํานาจหน้ าที่
อนุ ญาต การก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารตลอดเขตแห่งผังเมืองเฉพาะนัน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร
หมวด 7
คณะกรรมการบริ หารการผังเมืองส่วนท้องถิ่ น
มาตรา 50 ในท้องที่ท่ใี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ ให้มคี ณะกรรมการบริหารการผังเมือง
ส่วนท้องถิน่ คณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ผู้ว่า ราชการกรุง เทพมหานครเป็ น ประธานกรรมการ ผู้แ ทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมอัยการ ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หัวหน้ ากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณ วุฒ ิ
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองไม่เกินสีค่ น และผูแ้ ทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่นทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องกับการผังเมืองไม่เกินสีค่ น ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด15 สรรพากร
จังหวัด แพทย์ใหญ่จงั หวัด อัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒทิ างการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวชข้อง
โดยตรงกั บ การผัง เมื อ งไม่ เ กิ น สามคน และผู้ แ ทนสถาบัน องค์ ก ารอิ ส ระ และบุ ค คลอื่ น ที่ ม ี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ผังเมืองไม่เกินสามคน ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ในกรณีท่ตี ้องดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใดให้นายกเทศมนตรีหรือประธานกรรมการสุขาภิบาลแห่ง
ท้องถิ่นนัน้ เป็ นกรรมการร่วมด้วย และในกรณี ท่ตี ้องดําเนินการท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ให้นายอําเภอแห่ง
ท้องถิน่ นัน้ เป็ นผูด้ าํ เนินการด้วย
กรรมการซึง่ แต่งตัง้ จากผูแ้ ทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่น จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
ซึง่ มีตาํ แหน่งหรือเงินเดือนประจํา
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ แต่งตัง้ กรรมการหรือบุคคลใด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) พิจารณาและสังการเกี
่
ย่ วกับการจัดทีด่ นิ ของเอกชนเพือ่ ใช้เป็ นทีอ่ ุปกรณ์ตามผังเมืองเฉพาะ
(2) อนุ มตั กิ ารยกทีอ่ ุปกรณ์ให้เป็ นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
(3) พิจารณาและสังการเกี
่
ย่ วกับการรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารทีจ่ ะต้องรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ
(4) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ทย่ี น่ื ต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่
(5) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหน้าทีซ่ ง่ึ มีบญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
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คําว่า “โยธาธิการจังหวัด” ในพระราชบัญญัตนิ ้ี แก้ไขเป็ น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” โดยมาตรา 27 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
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มาตรา 52 ให้กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ในระหว่างทีก่ รรมการซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตําแหน่ ง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัง้ เพิม่ ขึน้ หรือแต่งตัง้ ซ่อม ให้ผู้ได้รบั แต่งตัง้ นัน้ อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ทีพ่ น้ จากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกได้
มาตรา 53 ให้นํามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้แก่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ โดย
อนุ โลม
หมวด 8
การรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร
มาตรา 54 ในกรณีท่พี ระราชบัญญัติให้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ กําหนดให้มกี ารรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารให้
เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่
พิจารณา
มาตรา 55 ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ พิจารณาเหตุผลและรายละเอียดแสดงการรือ้ ย้าย หรือ
ดัดแปลงอาคาร ให้เป็ นไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้หรือจะสังให้
่ เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหม่กไ็ ด้
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ พิจารณาเสร็จแล้ว และสังการประการใด
่
ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการมี
หนังสือถึงเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบถึงคําสังของคณะกรรมการบริ
่
หารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ และการ
ดําเนินการตามคําสังนั
่ น้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันทีจ่ ะมีการดําเนินการ และให้สง่ รายละเอียดแสดงการรือ้ ย้าย หรือ
ดัดแปลงอาคารเท่าทีเ่ กี่ยวข้องไปด้วย แต่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูไ้ ม่เห็นชอบด้วยกับคําสังของคณะกรรมการบริ
่
หาร
การผังเมืองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
มาตรา 56 ถ้าอาคารทีจ่ ะต้องรือ้ ย้าย หรือดัดแปลงเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน หรือทรัพย์สนิ ของแผ่นดินทีอ่ ยู่
ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของส่วนราชการใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีห นังสือ แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินหรือทรัพย์สนิ ของแผ่นดินทราบ และให้สว่ นราชการดังกล่าวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดข้อง
ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ทราบ ถ้ามีปญั หาโต้แย้งระหว่างส่วนราชการกับคณะกรรมการบริหารการผัง
เมืองส่วนท้องถิน่ ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย
มาตรา 57 ในกรณีทเ่ี อกชนซึง่ เป็ นเจ้าของอาคารได้รบั หนังสือแจ้งให้จดั การรือ้ หรือย้ายอาคารแล้ว ไม่ได้ใช้สทิ ธิ
อุทธรณ์ตามมาตรา 70 หรือใช้สทิ ธิอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ เจ้าของอาคารต้องปฏิบตั ติ าม
คําสังของเจ้
่
าหน้าทีด่ าํ เนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทราบคําสังหรื
่ อคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ถ้าเจ้าของอาคารไม่เริม่ ดําเนินการรือ้ หรือย้ายอาคาร หรือได้รอ้ื หรือย้ายอาคารไปบ้างแล้ว แต่เป็ นทีเ่ ห็นได้ประจักษ์
ว่าการรือ้ หรือย้ายอาคารจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนดไว้ในคําสัง่ ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการเตือนเป็ นหนังสือไปยังเจ้าของ
อาคาร ถ้าผู้นัน้ ยังคงละเลยไม่ดําเนินการตามคําสังภายในเวลาที
่
่กําหนดไว้ในคําเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยไม่ม ี
เหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการมีอํานาจเข้าไปในที่ดนิ และรือ้ หรือย้ายอาคารนัน้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของอาคาร
ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจากเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 59 ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของอาคารนัน้ ก็ได้ การรือ้ หรือย้ายอาคารนัน้
เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการต้องกระทําโดยประหยัดและค่าใช้จา่ ยทีค่ ดิ จากเจ้าของอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 59
เมื่อได้คดิ ค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าของอาคารทราบ เจ้าของอาคารผูไ้ ม่เห็นชอบ
ด้วยกับการคิดค่าใช้จา่ ยมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
16
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มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความทีพ่ มิ พ์ไว้แล้วแทน
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มาตรา 58 ในกรณี ท่ีเอกชนซึ่งเป็ น เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รบั แจ้งให้จดั การดัดแปลงอาคาร ไม่เริม่
ดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือได้ดดั แปลงอาคารไปบ้างแล้ว แต่เป็ นสิง่ ที่เห็นได้ประจักษ์ว่าการดัดแปลงอาคารจะไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในคําสังให้
่ เจ้าหน้าที่ดําเนินการเตือนเป็ นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร และหากผูน้ ัน้
ยังคงละเลยไม่ดําเนินการตามคําสังภายในเวลาที
่
ก่ ําหนดไว้ในคําเตือน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ เพื่อสังเพิ
่ กถอนคําสังให้
่ ดดั แปลงนัน้ และสังให้
่
รื้อย้ายอาคารต่อไป และให้นํ ามาตรา 57 มาใช้บ งั คับแก่ก ารสังรื
่ ้อหรือย้ายอาคาร และการคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยอนุโลม
มาตรา 59 เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นได้สงให้
ั ่ เจ้าของรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตาม
มาตรา 57 หรือมาตรา 58 ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ กําหนด
เงินค่าตอบแทนตามความเป็ นธรรมและจ่ายให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็ นอาคารที่ไม่อาจย้ายได้ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าของอาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ใช้บงั คับ
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ
(2) ถ้าเป็ นอาคารหรือส่วนของอาคารทีร่ อ้ื ย้ายได้ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าของอาคารซึง่ ปลูกสร้างอยูใ่ น
วันทีใ่ ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ เงินค่าตอบแทนดังกล่าวพึงกําหนดให้เฉพาะค่ารือ้ อาคารค่าขนย้ายและ
ค่าปลูกสร้างใหม่
(3) ผู้เช่าที่ดนิ หรือผู้เช่าอาคารที่จะต้องรื้อหรือย้าย ซึ่งมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นหนังสือ หรือทําเป็ นหนังสือและจด
้
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ซ่งึ จะฟองร้องให้บงั คับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักฐานนัน้ ได้ทําไว้
ก่อนวัน ใช้บงั คับพระราชบัญ ญัติให้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะหรือได้ทําขึ้นภายหลังวันนัน้ โดยได้รบั อนุ ญ าตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และการเช่านัน้ ยังไม่ระงับในวัน ที่เจ้าพนัก งานท้องถิ่น ได้สงให้
ั ่ ร้อื หรือย้ายอาคาร เงิน ค่าตอบแทนในการเช่น นี้ พึง
กําหนดให้เฉพาะทีผ่ เู้ ช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุผลทีต่ อ้ งออกจากทีด่ นิ หรืออาคารก่อนสัญญาเช่าระงับ
(4) บุคคลซึง่ มีสทิ ธิตามมาตรา 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเสียสิทธิ
ในการใช้ทางหรือเสียสิทธิในการวางท่อนํ้ า ทางระบายนํ้ า สายไฟฟ้าหรือสิง่ อื่นซึ่งคล้ายกัน ผ่านที่ดนิ ซึ่งต้องมีการรือ้ หรือย้าย
อาคารในเมือ่ บุคคลเช่นว่านัน้ ได้ให้เงินค่าตอบแทนในการทีไ่ ด้ใช้สทิ ธินนั ้ ๆ แก่เจ้าของทีด่ นิ ไปแล้ว
ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการมีหนังสือแจ้งจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าตอบแทนทราบ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
เงินค่าตอบแทน ผูไ้ ม่เห็นชอบด้วยกับจํานวนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
มาตรา 60 ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการจัดหาทีอ่ ยูช่ วคราวที
ั่
เ่ หมาะสมให้แก่บุคคลตามมาตรา 59(1) (2) หรือ (3) อาศัย
อยู่เป็ นเวลาตามความจําเป็ นแต่ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนและไม่เกินหนึ่งปี ในเมื่อบุคคลดังกล่าวไม่สามารถจัดหาที่อยู่ของ
ตนเองได้ การกําหนดเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 59 จะคํานึงถึงการจัดหาทีอ่ ยูช่ วคราวด้
ั่
วยก็ได้
ในกรณีทเ่ี ห็นสมควรเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการจะผ่อนผันให้อาศัยต่อไปอีกไม่เกินหกเดือนก็ได้
มาตรา 61 ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีด่ าํ เนินการจัดหาทีด่ นิ และหรืออาคารให้บุคคลดังกล่าวในมาตรา 60 เข้าอยูใ่ นทีใ่ หม่
โดยการเช่าซื้อหรือเช่า และบุคคลดังกล่าวสมัครใจเข้าอยู่ในทีด่ นิ และหรืออาคารทีจ่ ดั หาให้ใหม่นัน้ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการกัน
เงินค่าตอบแทนที่จะพึงจ่ายตามมาตรา 59 ไว้เพื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรือเช่า ถ้าเป็ นการเช่าซื้อ จํานวนเงินที่กนั ไว้ให้เป็ นไป
ตามทีเ่ จ้าหน้าทีด่ าํ เนินการและบุคคลดังกล่าวตกลงกัน ถ้าเป็ นการเช่าให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการกันเงินไว้เป็ นค่าเช่าสําหรับหนึ่งปี
หกเดือน จํานวนเงินทีเ่ หลือจากทีก่ นั ไว้ให้จา่ ยแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการมีหนังสือแจ้งจํานวนเงินทีก่ นั ไว้
และจํานวนเงินทีเ่ หลือจ่ายให้บุคคลดังกล่าวทราบ บุคคลดังกล่าวผูไ้ ม่เห็นชอบด้วยมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
ในกรณีทจ่ี ดั ทีด่ นิ ไว้ให้บุคคลดังกล่าวปลูกสร้างเอง ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการทีจ่ ะ
ปลูกสร้างอาคารลงในทีด่ นิ ทีจ่ ดั ให้
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มาตรา 62 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ สังให้
่ จดั ทีด่ นิ เพื่อใช้เป็ นทีอ่ ุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ กําหนดแก่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองที่ดนิ
ดังกล่าว ซึ่งต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้ท่ดี นิ เนื่องจากการจัดที่ดนิ นัน้ หรือต้องรับภาระที่ต้องปฏิบตั หิ รืองดเว้นไม่
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอันเกีย่ วกับทีด่ นิ ทีจ่ ดั นัน้
ในการกําหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ พิจารณาถึงความมาก
น้อยแห่งสิทธิทเ่ี จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ต้องเสียหรือถูกจํากัด หรือภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ รืองดเว้นไม่ปฏิบตั ิ รวมทัง้ ประโยชน์
ทีเ่ จ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ พังได้รบั ในการใช้ทอ่ี ุปกรณ์ดว้ ย แต่ทงั ้ นี้เงินค่าตอบแทนทีก่ าํ หนดต้องไม่เกินราคาทีด่ นิ และเพื่อ
ประโยชน์ในการคํานวณราคาทีด่ นิ ตามมาตรานี้ ให้นําความในมาตรา 64 ทีเ่ กี่ยวกับราคาทีโ่ อนตามความเป็ นธรรมมาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม
ให้ ค ณะกรรมการบริห ารการผัง เมือ งส่ว นท้ อ งถิ่น มีห นั ง สือ แจ้ง การกํ า หนดเงิน ค่ า ตอบแทนให้ เจ้า ของหรือ ผู้
ครอบครองทีด่ นิ ทราบ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ผูไ้ ม่เห็นชอบด้วยมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
มาตรา 63 ทีด่ นิ ทีถ่ กู จัดให้เป็ นทีอ่ ุปกรณ์ ให้ได้รบั ยกเว้นไม้ตอ้ งเสียภาษีบาํ รุงท้องทีใ่ นส่วนทีถ่ กู จัดนัน้
มาตรา 64 เจ้าของทีอ่ ุปกรณ์ผใู้ ดประสงค์จะยกทีอ่ ุปกรณ์ให้เป็ นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินโดยมีเงินค่าตอบแทน
หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ พิจารณาเห็นว่าทีอ่ ุปกรณ์นนั ้ ได้ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็ นส่วนใหญ่ ก็ให้
รับอุปกรณ์ นัน้ เป็ นที่สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินได้ และให้เจ้าหน้ าที่ดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของตามราคาที่
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะบัญญัตไิ ว้ ถ้าไม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ให้กาํ หนดเท่ากับราคาของทีด่ นิ ทีโ่ อนตามความเป็ นธรรม
ที่เป็ นอยู่ในวันใช้บงั คับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ ที่จะทําการสํารวจ ทัง้ นี้ ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยังคงใช้
บังคับหรือไม่
ถ้าไม่มพี ระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือใช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะภายหลังห้าปี นบั แต่วนั ทีใ่ ช้
บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะไม่ได้กําหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็ นอย่างอื่น ให้
กําหนดเงินค่าตอบแทนเท่าราคาที่ดินที่โอนตามความเป็ นธรรมที่เป็ นอยู่ในวันใช้บงั คับพระราชบัญ ญัติให้ใช้บงั คับผังเมือง
เฉพาะ
ความในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองไม่ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ในกรณี ท่ี ก ารยกให้ เกิ ด ขึ้น ภายหลัง ห้ า ปี นั บ แต่ ว ัน ใช้ บ ัง คับ
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีน้ีถา้ พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะไม่ได้กาํ หนดเงินค่าตอบแทนไว้
เป็ นอย่างอื่น ให้เงินค่าตอบแทนเป็ นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่าราคาที่ดนิ ตามความเป็ นธรรมตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี
มาตรา 65 ในการคํานวณเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 64 ถ้ามีการสร้างหรือจัดทําเพื่อให้เป็ นที่อุปกรณ์ ตามแบบ
และรายการทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ อนุญาตก่อนทีจ่ ะมีการยกให้ ให้เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าใช้จา่ ยในการสร้าง
หรือจัดทําดังกล่าวแก่เจ้าของเพิม่ ขึน้ จากเงินค่าตอบแทนอันพึงจ่ายให้เนื่องในการยกให้นอกจากเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายเอง เงินค่าตอบแทนอันจะพึงจ่ายให้เพิม่ ขึน้ ตามมาตรานี้ ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ พิจารณา
กําหนดให้ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองประโยชน์ สาธารณะ สภาพของสิง่ ที่ก่อสร้าง
หรือสิง่ ทีจ่ ดั ทํา หรือสิง่ ทีส่ ร้างในขณะทีม่ กี ารยกให้ประกอบด้วย
มาตรา 66 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ได้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนอันจะพึงจ่าย
ให้ หรือได้มกี ารจ่ายเงินค่าตอบแทนตามทีก่ าํ หนดไว้ให้แก่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ตามมาตรา 62 ให้หกั เงินค่าตอบแทนที่
กําหนดไว้ หรือทีไ่ ด้จา่ ยไปแล้วออกจากเงินค่าตอบแทนในการยกให้ตามมาตรา 64
มาตรา 67 ในการจัดที่ดิน ให้เป็ น ที่อุป กรณ์ หากมีความจําเป็ นต้องสร้างหรือจัดทําเพื่อให้เป็ นไปตามแบบและ
รายการทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กําหนด และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ร้องขอ เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการจะสร้างหรือจัดทําให้กไ็ ด้
เมือ่ พิจารณาเห็นเป็ นการสมควร โดยคิดค่าใช้จา่ ยจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ นัน้
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ในการคิดค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าการสร้างหรือจัดทําของเจ้าหน้ าที่ดําเนินการเป็ นไปเพียงเพื่อประโยชน์ ของ
เจ้าของหรือ ผู้ค รอบครองที่ดิน ผู้ร้อ งขอนัน้ ให้คิด ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัด ทํ านัน้ ทัง้ หมด แต่ ถ้าเป็ น ไปเพื่อ สาธารณะ
ประโยชน์ด้วย เจ้าหน้าที่ดําเนินการจะออกค่าใช้จ่ายทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ตามที่เห็นสมควร และให้เจ้าของที่ดนิ เป็ นผู้
ออกค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ หลือ
มาตรา 68 เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามผังเมืองเฉพาะ ในกรณีจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้ทด่ี นิ ของบุคคลใด ๆ ในบริเวณไม่
เกินหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมือเฉพาะ เจ้าพนักงานการผังมีอํานาจจัดให้ทําหรือวางท่อนํ้ า ทางระบายนํ้ า สายไฟฟ้า
หรือสิง่ อื่นซึ่งคล้ายกันลงบน ใต้หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนัน้ ได้ในเมื่อพืน้ ดินนัน้ ไม่ใช่เป็ นที่ตงั ้ โรงเรือน โดยแจ้งเป็ นหนังสือ
พร้อมทัง้ แผนผังแสดงแนวทางการใช้ทด่ี นิ ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน
วันทีจ่ ะมีการดําเนินการ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังกําหนดเงินค่าตอบแทนอันเป็ นธรรมในการใช้ท่ดี นิ นัน้ ที่จะ
จ่ายให้แก่เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ และให้แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องทราบโดยมิชกั ช้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ ผูไ้ ม่เห็นชอบด้วยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือการกําหนดเงินค่าตอบแทน
ตามวรรคสอง มีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70
มาตรา 69 โดยปกติให้เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น แห่ งท้องที่ท่ีใช้บ งั คับ ผังเมืองเฉพาะเป็ น เจ้าหน้ าที่ดําเนิ น การ แต่
รัฐมนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการผังเมืองอาจแต่งตัง้ ให้องค์การหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้ าที่ห รือซึ่งได้รบั
มอบหมายให้มอี าํ นาจหน้าทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการในท้องทีน่ นั ้ ได้
หมวด 9
อุทธรณ์
มาตรา 70 ผูม้ สี ทิ ธิอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั คําสังหรื
่ อหนังสือแจ้งความ ในกรณีต่อไปนี้
(1) การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามมาตรา 27 วรรคสอง
(2) การปฏิเสธหรือสังการเกี
่
ย่ วกับโครงการทีจ่ ะจัดสรรทีด่ นิ หรือทีจ่ ะก่อสร้างอาคารตามมาตรา 35
(3) การสังให้
่ รอ้ื ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55
(4) การคิดค่าใช้จา่ ยในการรือ้ หรือย้ายอาคารตามมาตรา 57 วรรคสองหรือมาตรา 58
(5) การกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 57
(6) การกันเงินค่าตอบแทนไว้ตามมาตรา 61
(7) การกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา 62
(8) การจัดให้ทาํ หรือวางท่อนํ้า ทางระบายนํ้า สายไฟฟ้าหรือสิง่ อื่นซึง่ คล้ายคลึงกันตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง
และการกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ทด่ี นิ ตามมาตรา 68 วรรคสอง
อุทธรณ์ กรณี (4) และ (6) ให้ย่นื ต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ในกรณี (1) (2) (3) (5) (7) และ
(8) ให้ยน่ื ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ หรือคณะกรรมการอุทธรณ์แล้วแต่กรณีได้มคี าํ วินิจฉัยแล้ว หากผู้
อุทธรณ์ ไม่พอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ผูอ้ ุทธรณ์ ย่อมมีสทิ ธิ ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในกําหนดหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่ได้
ทราบคําวินิจฉัยนัน้ ในกรณีทย่ี งั มิได้มกี ารตัง้ ศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิให้นําความในวรรคนี้มาใช้บงั คับ
มาตรา 71 ให้ ม ี ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ ประกอบด้ ว ยรัฐ มนตรีเป็ นประธานกรรมการ อธิบ ดี ก รมอัย การ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างการผังเมืองหนึ่งคน ผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมายหนึ่งคน ผูท้ รงคุณวุฒทิ างเศรษฐศาสตร์หนึ่งคน เป็ นกรรมการ
ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์แต่งตัง้ กรรมการหรือบุคคลใดเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ผู้ทรงคุณ วุฒ ิเป็ นกรรมการอุทธรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒ ิจะเป็ น กรรมการผังเมืองหรือ
อนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกันมิได้
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มาตรา 72 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มอี าํ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยคําอุทธรณ์ทย่ี น่ื ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์

มาตรา 73 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มอี าํ นาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึน้ คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพือ่ กระทําการที่
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้เว้นแต่การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ และให้นํามาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 74 ให้กรรมการอุทธรณ์ ซ่งึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกได้
ในกรณีท่มี กี ารแต่งตัง้ กรรมการอุทธรณ์ ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง้ นัน้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการอุทธรณ์ซง่ึ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
มาตรา 75 ให้นํามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้แก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา 76 หลัก เกณฑ์และวิธีก ารในการยื่น อุ ท ธรณ์ และวิธีพิจารณาในการวินิ จ ฉัยคําอุ ท ธรณ์ ให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 77 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ หรืออาคาร ผู้มสี ทิ ธิครอบครอง
เหนือที่ดินของผู้อ่นื เจ้าพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้ าที่
ดําเนินการ แล้วแต่กรณี ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อันเป็ นกรณีแห่งการอุทธรณ์
หมวด 10
บทเบ็ดเสร็จ
มาตรา 78 ในการปฏิบตั ิการตามหน้ าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้ าที่ดําเนิ นการและ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องมาชีแ้ จง หรือให้สง่ เอกสารหลักฐาน หรือ
สิง่ อื่นทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีม่ าประกอบการพิจารณาได้
มาตรา 79 ในการปฏิบ ัติก ารตามหน้ า ที่ ให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น เจ้า พนั ก งานการผัง เจ้า หน้ า ที่ดํ า เนิ น การ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ และพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงาน
การผัง พนักงานเจ้าหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ มี
อํานาจเข้าไปในทีด่ นิ หรืออาคาร ซึ่งอยูใ่ นท้องทีท่ ม่ี กี ฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมหรือท้องทีท่ ใ่ี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้
ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือ
สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องจากเจ้าของ ผูค้ รอบครองหรือผูด้ แู ลรักษาทีด่ นิ หรืออาคารนัน้ หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ น และพยายาม
ไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้ามีความเสียหายเกิดขึน้ จากการกระทําดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่
ดําเนินการหรือกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กําหนดเงินค่าตอบแทนความเสียหายและจ่ายให้แก่
ผูเ้ สียหายนัน้
ในกรณีท่จี ําเป็ นต้องกระทําการเพื่อการสํารวจ ให้แจ้งเจ้าของ ผูค้ รอบครอง หรือผูด้ ูแลรักษาทีด่ นิ หรืออาคารทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกระทําการนัน้
ในการปฏิบตั กิ ารตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการ กรรมการบริหารการ
ผังเมืองส่วนท้องถิน่ และพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานการผัง พนักงาน
เจ้าหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ แสดงบัตรประจําตัวหรือ
หนังสือแสดงตําแหน่งหน้าทีต่ ่อบุคคลซึง่ เกีย่ วข้อง
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มาตรา 80 เพื่อประโยชน์ แก่ การปฏิบตั ิก ารตามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง
เจ้าหน้ าที่ดําเนิ นการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้ าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานการผัง พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรรมการบริหารการ
ผังเมืองส่วนท้องถิน่ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 81 พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการมีอํานาจเข้าไปในทีด่ นิ หรืออาคารซึง่ อยู่
ในท้องที่ท่ใี ช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บงั คับผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจซ่อมแซม บํารุง รักษา หรือทําความสะอาดท่อนํ้ า ทาง
ระบายนํ้า สายไฟฟ้าหรือสิง่ อื่นซึง่ คล้ายกัน หรือเพือ่ ตรวจสอบสภาพของทีโ่ ล่งในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตก
ในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือแสดงตําแหน่ งหน้าที่
พร้อมทัง้ หนังสือมอบหมายของเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการให้ไปกระทําการดังกล่าวต่อบุคคลซึง่ เกีย่ วข้อง
มาตรา 82 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการ กรรมการบริหาร
การผังเมืองส่วนท้องถิน่ และพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานการผัง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าทีด่ ําเนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
เจ้าของ ผูค้ รอบครองหรือผูด้ แู ลรักษาทีด่ นิ หรืออาคารต้องอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร
หมวด 11
บทกําหนดโทษ
มาตรา 83 ผูใ้ ดฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ร้องขอ ศาลอาจสังให้
่ ผู้ก ระทําผิดแก้ไขสภาพของอสังหาริม ทรัพ ย์ท่ีถูกเปลี่ยนแปลงให้
เป็ นไปตามที่ได้กําหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มี
อํานาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็ นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนัน้ และคิดเอาค่าใช้จ่าย
จากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอสังหาริมทรัพย์ตามทีจ่ า่ ยจริงโดยประหยัด
มาตรา 84 ผูใ้ ด
(1) ไม่ไปชี้แจงหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิง่ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือเรียกของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้า
พนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา 78 หรือไม่ยอมชีแ้ จงหรือชีแ้ จงด้วยข้อความอันเป็ นเท็จ
(2) ขัด ขวางหรือ ไม่ ให้ค วามสะดวกแก่ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น เจ้า พนั ก งานการผัง เจ้า หน้ า ที่ดํา เนิ น การ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
การผัง พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิน่ ในการ
ใช้อาํ นาจตามมาตรา 15 หรือมาตรา 82 หรือ
(3) ฝา่ ฝืนคําสังให้
่ รอ้ื หรือย้ายอาคาร หรือคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 57
มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจากกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังชนบทได้ใช้บงั คับ
มากว่ายีส่ บิ ปี ประกอบกับได้มกี ารพัฒนาทัง้ ในด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในท้องที ่
ต่างๆ ได้ทวีความหนาแน่ นมากยิง่ ขึ้น มาตรการและโครงการทีไ่ ด้กําหนดไว้ในกฎหมายจึงไม่เหมาะสมกับสภาวะปจั จุบนั
สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาผังเมืองและสภาพของท้องที ่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ฉบับพิเศษ ตอนที ่ 8 วันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2518
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. 2518 โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปิ ดประกาศแผนทีแ่ สดงเขตผังเมืองรวม การยืน่ คําร้องขอให้แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลง
หรือยกเลิกข้อกําหนดเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ทดี ่ นิ ของผังเมืองรวมของผูม้ สี ว่ นได้เสียและการทีส่ าํ นักผังเมืองเสนอผังเมืองรวม
ต่อรัฐมนตรีจากหกสิบวันเป็นเก้าสิบวันเพือ่ ให้ประชาชนได้มเี วลายืน่ คําร้องขอมากยิง่ ขึน้ กับการแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ คณะกรรมการ
และเลขมาตราทีอ่ า้ งในมาตรา 58 ให้ถกู ต้อง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ฉบับพิเศษ ตอนที ่ 33 วันที ่ 5 มีนาคม 2525
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิม่ บทบัญญัตใิ ห้เจ้าพนักงานท้องถิน่ และ
สํานักผังเมืองสามารถแก้ไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใช้บงั คับผังเมืองรวมกับเพิม่ จํานวนและหน้าทีข่ องคณะทีป่ รึกษาผัง
เมืองรวมให้มากขึ้น รวมทัง้ แก้ไขบทบัญญัตเิ พือ่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ สามารถใช้ดุลยพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
ได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การวาง จัดทํา และแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองได้อย่าง
กว้างขวาง รวมเร็ว และสอดคล้องกับสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่การผังเมืองยิง่ ขึน้ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที ่ 10 วันที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีบ่ ทบัญญัตใิ นกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองซึง่ ใช้บงั คับอยู่
ในปจั จุบนั ยังไม่มมี าตรการทางกฎหมายเพียงพอทีจ่ ะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการผังเมืองได้ และไม่สามารถใช้บงั คับ
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมได้อย่างต่อเนือ่ ง อันเนือ่ งมาจากการวางและจัดทําผังเมืองรวมมีขนั ้ ตอนและรายละเอียด
มาก ทําให้ไม่อาจดําเนิ น การวางและจัดทําผังเมืองรวมได้ท นั กําหนดเวลาทีผ่ งั เมืองรวมเดิม สิ้น สุดลง เป็ น เหตุ ให้ม ีก ารใช้
ประโยชน์ ทดี ่ นิ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการผังเมืองในระหว่างทีย่ งั ไม่มผี งั เมืองรวมฉบับใหม่ใช้บงั คับ ประกอบกับใน
ปจั จุบนั ได้มกี ารใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่
กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัตทิ กี ่ ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีภารกิจในการผังเมืองด้วย ดังนัน้ เพือ่ ให้การวางและ
จัดทําผังเมืองรวมและการใช้บงั คับกฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมควรกําหนดกลไกทาง
กฎหมายทีส่ ามารถผลักดันให้การวางและจัดทําผังเมืองรวมบรรลุวตั ถุประสงค์ของการผังเมือง รวมทัง้ ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการผังเมืองให้เหมาะสม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 132 ตอนที ่ 86 ก วันที ่ 8 กันยายน 2558

