
 

 
พระราชบัญญัติ  
การผังเมือง  
พ.ศ. 2518  

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

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518  

เปนปท่ี 30 ในรัชกาลปจจุบัน  
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ  
วา  
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ  
บัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518"  
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป*  
 (ประกาศใน รจ. 82/33/8พ.     วันลง รจ. 13 กุมภาพันธ 2518)  
 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495  
 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ  
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แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
 
 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้  
 "การผังเมือง" หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง  
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม  
หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งข้ึนซึ่งสุขลักษณะความสะดวก  
สบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงามการใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และ  
สวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่  
และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อ  
บํารุงรักษาทรัพยากร  ธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ  
 "ผังเมืองรวม" หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป   
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช  
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม   
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  
 "ผังเมืองเฉพาะ" หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ  
เฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง  
 "อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร รวมทั้งสิ่งปลูก  
สรางทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต หรือผานเหนือพ้ืนดิน หรือพื้นน้ํา  
 "ท่ีอุปกรณ" หมายความวา ที่ดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อสา  
ธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทาทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทางหรือทอระบายน้ํา  
 "ท่ีโลง" หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใหเปนที่วางเปน  
สวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว  
 "เจาพนักงานการผัง" ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา   
การสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความวา เจาพนักงานการผัง  
ตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองรวม หมายความวา อธิบดีกรม  
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวม  ในกรณีท่ีมีการใชบังคับผังเมือง  
เฉพาะ หมายความวา ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
 "เจาพนักงานทองถิ่น" ในเขตเทศบาล หมายความวา คณะเทศมนตรีในเขตสุขาภิบาล หมายความ  
วา คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดหรือ  
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นายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทําการแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครใหทําการ  
แทน  
 "เจาหนาที่ดําเนินการ" หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมี  
อํานาจหนาท่ีหรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ  
 "องคการบริหารสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือ  
กรุงเทพมหานคร  
 "ผูวาราชการจังหวัด" หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เปนการวางและจัด  
ทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  
 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ  
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 

หมวด 1  
คณะกรรมการผังเมือง  

------ 
 
 มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการผังเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน  
กรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวย  
การสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางการ  
ผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทนสถาบันองคการอิสระและ  
บุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
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เปนกรรมการและเลขานุการ  
 ในกรณีที่เปนการวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ให  
ปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย  
 ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นเปนกรรมการตาม  
วรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการหรือ  
พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 7  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไวในพระราช  
บัญญัตินี้ และใหมีหนาที่แนะนําเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผัง  
เมือง  
 
 มาตรา 8  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ   
เพื่อกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนิน  
กิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย แลวรายงานคณะกรรมการและใหนํามาตรา 11 และ  
มาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 9  ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผังเมืองในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน  
ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่  
เหลืออยูของกรรมการผังเมืองซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น  
 กรรมการผังเมืองที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได  
 
 มาตรา 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  
พนจากตําแหนงเมื่อ  
 (1) ตาย  
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 (2) ลาออก  
 (3) คณะรัฐมนตรีใหออก  
 (4) เปนคนลมละลาย  
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
 (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได  
กระทําโดยประมาท  
 
 มาตรา 11  การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน  
ของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  
 ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่  
ประชุม  
 
 มาตรา 12  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม  
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  
 
 มาตรา 13  ให กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง  
ในกรณีที่เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด   
ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง แจงมติของคณะกรรมการใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นทราบโดยเร็ว และ  
ติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคลนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดย  
มิชักชา  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 

หมวด 2  
การสํารวจเพื่อวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  
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------- 
 
 มาตรา 14  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต  
ที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไวก็ได  
 ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ  
 (1) วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  
 (2) เจาพนักงานการผัง  
 (3) เขตทองท่ีที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจ แนบทายพระราชกฤษฎีกา  
 (4) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป  
 
 มาตรา 15  ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจใชบังคับ   
ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้  
 (1) เขาไปทําการอันจําเปนเพ่ือการสํารวจ  
 (2) กําหนดเขตที่ดินที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  
 (3) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
หรือผังเมืองเฉพาะ  ทั้งนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลว  
 (4) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน  
 (5) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดินเพียง  
เทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  
 ทั้งนี้ หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีร้ัวก้ันอันติดตอกับบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย เวนแต  
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจง  
ความเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่มกระทําการนั้น  
 
 มาตรา 16  พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา 14 ใหหมดอายุการใชบังคับเมื่อไดมีกฎ  
กระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเมื่อใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แลวแตกรณี   
ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  

 
หมวด 3  

การวางและจัดทําผังเมืองรวม  
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------- 
 
 มาตรา 17  ผังเมืองรวมประกอบดวย  
 (1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
 (2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวม  
 (3) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนดโดยมีสาระสําคัญทุก  
ประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้  
  (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  
  (ข) แผนผังแสดงที่โลง  
  (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  
  (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค   
 (4) รายการประกอบแผนผัง  
 (5) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม  
 
 มาตรา 18  เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใดกรมโยธาธิการและผังเมือง  
จะวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นจะวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติจาก  
คณะกรรมการผังเมืองกอน  
 ถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่คณะกรรมการผังเมืองจะ  
สั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินของทองที่เดียวหรือของทองที่ที่เกี่ยวของรวมกัน  
วางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนดคาใชจายซึ่งองคการบริหารสวนทองถ่ินของแตละทองที่จะตองจาย  
ตามสวนของตนก็ได  
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินขอคําแนะนําจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถ่ินตามที่ไดขอมานั้น  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
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 “มาตรา 19  เม่ือกรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองที่ใด ใหกรม  
โยธาธิการและผังเมืองใหเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถ่ินนั้นมาแสดง  
ความคิดเห็นตอกรมโยธาธิการและผังเมืองดวย  
 ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน   
แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟง  
ขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น  ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้  
จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและ  
เงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง”  
 (“มาตรา 19” แกไขโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา  3)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 20  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว ใหสงผังเมืองรวมมาให  
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา  ถากรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาควรมีการแกไขเปลี่ยนแปลง  
ผังเมืองรวมใหแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอมดวยเหตุผล หากเจาพนักงานทองถ่ินไมเห็นดวย  
กับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ใหแจงเหตุผลตอกรมโยธาธิการและผังเมืองแลวใหกรม  
โยธาธิการและผังเมืองดําเนินการตามมาตรา 22 โดยมิชักชา  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 “มาตรา 21  เม่ือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่ของจังหวัดใด ใหผูวาราชการจังหวัด  
แหงจังหวัดน้ันแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่งในแตละทองที่ที่วางผังเมืองรวมนั้น ประกอบ  
ดวย ผูแทนองคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในทองที่ที่วางผัง  
เมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกินยี่สิบเอ็ดคน มี  
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หนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน  
ทองถ่ินวางและจัดทําข้ึน  
 ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองท่ีคาบเกี่ยวกันต้ังแตสองจังหวัดขึ้นไป ให  
คณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม  
 ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและการปฏิบัติหนาที่ของคณะ  
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว  
 ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด 1 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมือง  
รวมโดยอนุโลม”  
 (“มาตรา 21” แกไขโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 4)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 22  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําเสร็จแลว   
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในกรณีผังเมืองรวมที่เจาพนักงานทองถ่ิน  
วางและจัดทําซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลง แตเจาพนักงานทองถ่ิน  
ไมเห็นพองดวยใหเสนอความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเหตุผลของเจาพนักงานทองถ่ิน  
ที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 “มาตรา 23  เม่ือคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ  
เจาพนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม  
ไวในที่เปดเผย ณ  ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการของ  
องคการบริหารสวนทองถ่ิน และสาธารณสถานภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน  
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โดยใหลงวันท่ีที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย  
 ในใบประกาศดังกลาว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนด  
ของผังเมืองรวมได ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือท่ีทําการของเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทํา  
ผังเมืองรวมนั้น วิธีการประกาศใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย”  
 (“มาตรา 23” แกไขโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 มาตรา 3)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 “มาตรา 24  หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา 23 ผูมีสวนได  
เสียผูใดมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น  
รองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น  
และไมวากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะเห็นพองดวยกับคํารองขอนั้นหรือไมก็ตาม   
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี เสนอคํารองขอนั้นตอคณะกรรมการ  
ผังเมืองพรอมดวยความเห็น  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานกรมโยธาธิการและ  
ผังเมือง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอ ใหคณะกรรมการผังเมืองสั่งให  
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณีแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  
ขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น  ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหสั่งยกคํารองขอนั้น”  
 (“มาตรา 24” แกไขโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525  มาตรา 3)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 “มาตรา 25  หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา 23 ไมมีผูมี  
สวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของ  



 11

ผังเมืองรวมนั้น หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารองขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งให  
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว และกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน  
ทองถ่ิน แลวแตกรณี ไดจัดการใหเปนไปตามนั้นแลวใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอ  
รัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตอไป”  
 (“มาตรา 25” แกไขโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2525  มาตรา 3)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 
 

หมวด 4 
การใชบังคับผังเมืองรวม 

------ 
 
 “มาตรา 26  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง  
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา 17 และใหใชบังคับไดไมเกินหาป  
 ในระหวางท่ีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ถากรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน  
ทองถ่ินเห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและ  
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความในมาตรา 22 มาตรา 23  
มาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง ใหกรมโยธาธิการ  
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในการใชผังเมือง  
รวมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงใน  
สาระสําคัญ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดใหมีการประชุมเพื่อ  
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีที่ใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา 19 วรรคสอง และ  
ถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกหาป แตในกรณีที่เห็นวา  
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สภาพการณและส่ิงแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญก็ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ  
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมได  
 ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  
ใชบังคับ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ผังเมือง ขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป  
 การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดยกฎกระทรวง”  
 (“มาตรา 26” แกไขแลวโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535  มาตรา 5)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 27  ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดิน  
ผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น  
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมา  
กอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไปเมื่อมีกฎกระทรวงให  
ใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัด  
ตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพ  
ของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครองครองที่  
ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได  
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่  
ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินการลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจาก  
กิจการนั้น ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิด  
เห็นประกอบดวย  
 เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองมี  
หนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตาม  
มาตรา 70  
 

หมวด 5  
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การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
------ 

 
 มาตรา 28  ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย  
 (1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
 (2) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ  
 (3) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญทุก  
ประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้  
  (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภทกิจการพรอมทั้ง  
แนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน  
  (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาด  
ทางสาธารณะ  
  (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค  
  (ง) แผนผังแสดงที่โลง  
  (จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน  
  (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง  
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ  
  (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาใน  
ทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา  
 (4) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (3) รวมท้ังประเภทและชนิดของอาคารที่จะอนุญาต  
หรือไมอนุญาตใหกอสราง  
 (5) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะทุก  
ประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้  
  (ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ  
  (ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง  
  (ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูในสภาพ  
อันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งใหร้ือหรือยายตามคําสั่ง  
ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินตามมาตรา 55  
  (ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง อัน  
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ผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน  
ทองถ่ิน  
  (จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตาง ๆ ตามที่  
ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุไว  
  (ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทาง  
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  
  (ช) การดํารงรักษาที่โลง  
  (ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู  
  (ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร  
  (ญ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ  
 (6) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นท่ีตองเวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือ  
ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่  
เวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมืองสําหรับใชเปนทางหลวงตามมาตรา 43 (1)  
 (7) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นท่ีตองเวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือผู  
ครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนท่ีแสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่เวน  
คืน เพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตามมาตรา 43 (2)  
 (8) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน   
หรือซึ่งกระทรวงทบวงกรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน หรือองคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบ  
ครองหรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใชเพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น  
 (9) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน  
 
 
 “มาตรา 29  เม่ือไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว  ถาเจาพนักงานทองถ่ิน  
ของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและ  
ผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได  ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม  
 ถาทองที่ใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสั่งใหกรมโยธาธิการและ  
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได  
 ในกรณีเจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถ่ินเสนอหลักการที่จะ  
วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน ในการนี้เจาพนักงานทองถ่ินจะ  
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มาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและ  
ผังเมืองก็ได”  
 (“มาตรา 29” แกไขแลวโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535  มาตรา 6)  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 30  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 29 ใหเจา  
พนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไวในท่ีเปดเผย ณ ที่วา  
การเขตหรือท่ีทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่วาการอําเภอ ท่ีทําการขององคการบริหารสวนทอง  
ถ่ิน และสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น  
 
 มาตรา 31  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของ  
รัฐมนตรี หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 29 ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสงแผนที่  
แสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปใหเจาพนักงานทองถ่ินนําไปปดไว ณ ที่เปดเผย  
ตามนัยแหงมาตรา 30  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 32  ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 30 และ  
มาตรา 31 ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดิน  
ของผูอื่น ใหเสนอความคิดเห็น ตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปน  
หนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง แลวแตกรณี ภายในสี่สิบหาวันนับแต  
วันปดประกาศ  
 เจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและ  
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ความประสงคตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 33  ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน  
ทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาสองคร้ัง เพื่อรับ  
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้  
จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและ  
เงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 34  ถาเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ประสงคจะ  
จัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุขหรือสาธารณูปการ ในเขตที่ได  
ปดประกาศไวตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ใหมีหนังสือแสดงความประสงคพรอมกับสงโครงการดังกลาว  
ตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  แลวแตกรณี  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 35  เม่ือไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา 32 หรือมาตรา 34 เจาพนักงานทองถ่ิน  
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนลายลักษณ  
อักษร ใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร แกไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะ  
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กอสรางอาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา 29 ภายในกําหนดสามสิบ  
วันนับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการ  
ปฏิเสธหรือการสั่งการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 70  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 36  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเห็นวาการจัดสรรที่ดิน  
และประเภทของอาคารที่จะกอสรางเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลวตามมาตรา 29   
เจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหผูแสดงความประสงคตามมาตรา 34 ทําสัญญาวา  
จะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารตามที่ตกลงกันได ในกรณีที่ทําสัญญากับผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือ  
ที่ดินของผูอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของและผูครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมาย สัญญาที่จะทํา  
ขึ้นกับเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองใหประกอบดวยแผนผังบริเวณอาคาร และ  
รูปแบบอาคารที่จะขอกอสรางโดยละเอียดดวย  
 วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 37  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตามมาตรา 36 และใหคํานึง  
ถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ  
ทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
 
 มาตรา 38  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 29 ใหสงผังเมือง  
เฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาใหความเห็น ถากรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นพอง  
ดวยกับผังเมืองเฉพาะ และเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับ  
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ความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ  
พิจารณาชี้ขาด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 39  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของรัฐมนตรี  
หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 29 ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อ  
พิจารณาใหความเห็น ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและ  
ผังเมืองเห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นได  
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 40  เม่ือคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่เจาพนักงานทองถ่ินหรือ  
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําแลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี  
เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 

 
หมวด 6  

การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
------ 
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 มาตรา 41  ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองท่ีใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติใหใช  
บังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดไมเกินหาป  
 เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดสิ้นสุดลง ถาเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เห็นสมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติ ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ  
พิจารณาดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป พระราชบัญญัติ  
ขยายระยะเวลาจะกําหนดการแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและ  
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 42  ในระหวางท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด  ถาเจา  
พนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในเขตของผังเมือง  
เฉพาะไดเปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว  
ในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสม  ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือกรม  
โยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง ถาคณะกรรมการ  
ผังเมืองเห็นชอบดวยกับการแกไขปรับปรุง และการแกไขปรับปรุงนั้นไมเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและ  
รายละเอียดของผังเมืองเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น หรือการที่จะ  
ตองรื้อหรือยายอาคาร หรือไมกอใหเกิดการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนขึ้นอีก หรือการที่จะ  
ตองรื้อหรือยายอาคารใหม ใหคณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุง  
ผังเมืองเฉพาะ  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
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 มาตรา 43  เม่ือไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด ที่ดินหรือ  
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และถูกกําหนดในพระราชบัญญัติใหใช  
บังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา  
 (1) เพื่อใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง และใหนําบทบัญญัติ  
แหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม  ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราช  
บัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
 (2) เพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวย   
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม   
ทั้งนี้ เวนแตท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
 ในทั้งสองกรณี ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่   
ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เปนเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยและใหถือ  
แนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่จะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่ทายพระราชบัญญัติใหใชบังคับ  
ผังเมืองเฉพาะเปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ถูกเวนคืน  
 ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับแตวันใชบังคับพระราช  
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินท่ีจะทําการสํารวจตามมาตรา 14 เงินคาทดแทนที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบ  
ครองทรัพยสินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้ ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคา  
ทดแทนไวเปนอยางอื่นใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใช  
บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
 ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศพระราชกฤษฎีกา  
ดังกลาว หรือใชบังคับเมื่อพนหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติใหใชบังคับ  
ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนนั้น  
ตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
 ในกรณีที่เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อเจาหนาที่  
ดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงแลวและประสงคจะใหเชาหรือหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยน้ันตอไปก็  
ใหกระทําได แตจะกระทําการอันมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นมิได  
 การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกลาวจะกระทําไดก็โดยการตราพระ  
ราชบัญญัติ  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
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ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 44  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนินการตาม  
มาตรา 43 (1) ใหเจาหนาท่ีดําเนินการตกลงกับเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาอสังหาริมทรัพยเกี่ยว  
กับกําหนดเวลาที่จะเขาครอบครอง  
 ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนินการตามมาตรา 43 (2)   
และพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไดบัญญัติใหเจาหนาท่ีดําเนินการเขาครอบครอง  
อสังหาริมทรัพยไดกอนการใชเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ให  
นําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตกําหนดวันท่ีเจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย  
จากเจาหนาท่ีดําเนินการจะเขาครอบครองตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันมีหนังสือแสดงความจํานงที่  
จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น  
 ในกรณีที่ไมสามารถพบตัวเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 43 (2) และไม  
สามารถสงหนังสือแสดงความจํานงถึงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยได กําหนดวันท่ีจะเขา  
ครอบครองอสังหาริมทรัพยตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันปดแจงความ ซึ่งปดไว ณ ที่ที่  
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู  
 เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหเจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย  
จากเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นได แมจะยังมิไดชําระเงินคาทดแทน  
 
 มาตรา 45  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  
 (1) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
 (2) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กฎ  
กระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 มาตรา 46  บรรดาขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ  
ควบคุมการกอสรางอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ  
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่  
เกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่นที่ใช   บังคับอยูในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราช  
บัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 45 หรือซึ่งขัด  
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หรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 45 ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 45 แทน  
 
 มาตรา 47  ในทองที่ใดที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แตยังไมไดตราพระ  
ราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา  
ใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารในเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้งบริเวณโดย  
รอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะดวย  
 ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการ  
กอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินผูมีอํานาจอนุญาตการกอสรางดัดแปลง ตอเติม หรือ  
ซอมแซมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการบริหาร  
การผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ิน  
ใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดกําหนดไว  
 
 มาตรา 48  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หามบุคคลใดใช  
ประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ  
ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 42 หรือมาตรา 45  
 
 มาตรา 49  ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวนทองถ่ินหลายเขต รัฐมนตรี  
จะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถ่ินขององคการบริหารสวนทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งเปนผูมีอํานาจ  
หนาที่อนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารแตเพียงผูเดียวก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหเจา  
พนักงานทองถิ่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่อนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมหรือซอมแซมอาคารตลอดเขต  
แหงผังเมืองเฉพาะนั้นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร  
 

หมวด 7  
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  

------ 
 
 มาตรา 50  ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการ  
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ ผูแทน  
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กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนการนิคม  
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
หัวหนากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ  
ผังเมืองไมเกินสี่คน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกิน  
สี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ  
 (2) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
 สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสามคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคล  
อื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ  
 ในกรณีที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใด ใหนายกเทศมนตรีหรือประธานกรรมการ  
สุขาภิบาลแหงทองถ่ินนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีที่ตองดําเนินการในทองถิ่นนอกเขตเทศบาล  
หรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอแหงทองถ่ินนั้นเปนกรรมการรวมดวย  
 กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการหรือ  
พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  
 ใหประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปนเลขานุ  
การคณะกรรมการ  
 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 51  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้  
 (1) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดท่ีดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ  
 (2) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน  
 (3) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือดัดแปลงตาม  
ผังเมืองเฉพาะ  
 (4) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  
 (5) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา 52  ใหกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง  
คราวละสองป  
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงตั้งไว  
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน  
ตําแหนงเทากับกับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น  
 กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได  
 
 
 มาตรา 53  ใหนํามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชแกคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวน  
ทองถ่ินโดยอนุโลม  
 

หมวด 8  
การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร  

------- 
 
 มาตรา 54  ในกรณีที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีการรื้อ ยาย หรือ  
ดัดแปลงอาคาร ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารใหคณะ  
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณา  
 
 มาตรา 55  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผลและรายละเอียดแสดง  
การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ  ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการ  
และผังเมือง ก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได  
 เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณาเสร็จแลวและสั่งการประการใดใหเจา  
หนาที่ดําเนินการมีหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของใหทราบถึงคําสั่งของคณะกรรมการ  
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันท่ีจะ  
มีการดําเนินการ และใหสงรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารเทาที่เกี่ยวของไปดวย แตเจา  
ของหรือผูครอบครองอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มี  
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 70  
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 (สวนคําบางคํา  (ตัวหนา / เอียง)  ไดแกใหเปนปจจุบันแลว  ตาม  พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ  
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 
2545    
พ.ศ. 2545  มาตรา 27) 
 
 มาตรา 56  ถาอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือดัดแปลงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือทรัพยสิน  
ของแผนดินท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือแจง  
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินทราบ และใหสวน  
ราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  
ทราบ ถามีปญหาโตแยงระหวางสวนราชการกับคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน ใหเสนอ  
คณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย  
 
 
 “มาตรา 57 ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารไดรับหนังสือแจงใหจัดการรื้อหรือยายอาคารแลว   
ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา 70 หรือใชสิทธิอุทธรณ แตคณะกรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการ  
อุทธรณ เจาของอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนด  
เวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ  
 ถาเจาของอาคารไมเริ่มดําเนินการรื้อหรือยายอาคาร หรือไดร้ือหรือยายอาคารไปบางแลว แตเปนที่  
เห็นไดประจักษวาการรื้อหรือยายอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง ใหเจาหนาที่ดําเนิน  
การเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไว  
ในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาไปใน  
ที่ดินและรื้อหรือยายอาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของอาคาร คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทน  
ตามมาตรา 59 ที่จะพึงจายใหแกเจาของอาคารนั้นก็ได  การรื้อหรือยายอาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตอง  
กระทําโดยประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา 59  
 เมื่อไดคิดคาใชจายแลว ใหเจาหนาท่ีดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของอาคารทราบ เจาของ  
อาคารผูไมเห็นชอบดวยกับการคิดคาใชจายมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 70๐  
 (“มาตรา 57” แกไขแลวโดย พ.ร.บ.การผังเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2525  มาตรา 4)  
 
 มาตรา 58  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับแจงใหจัดการดัดแปลง  
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อาคาร ไมเริ่มดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือไดดัดแปลงอาคารไปบางแลว แตเปนที่เห็นไดประจักษวาการ  
ดัดแปลงอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไป  
ยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหากผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไว  
ในคําเตือน ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหเจาหนาท่ีดําเนินการรายงานตอคณะ  
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินเพื่อสั่งเพิกถอนคําสั่งใหดัดแปลงนั้น และสั่งใหร้ือหรือยายอาคาร  
ตอไปและใหนํามาตรา 57 มาใชบังคับแกการสั่งรื้อหรือยายอาคาร และการคิดคาใชจายจากเจาของหรือผู  
ครอบครองโดยอนุโลม  
 
 
 มาตรา 59  เม่ือคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดสั่งใหเจาของรื้อ ยาย หรือดัดแปลง  
อาคารตามมาตรา 57 หรือมาตรา 58 ใหเจาหนาที่ดําเนินการดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  
การผังเมืองสวนทองถ่ิน กําหนดเงินคาตอบแทนตามความเปนธรรมและจายใหแกบุคคลดังตอไปนี้  
 (1) ถาเปนอาคารที่ไมอาจยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคารซึ่งปลูกสรางอยูในวันท่ีใช  
บังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
 (2) ถาเปนอาคารหรือสวนของอาคารที่ร้ือยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคารซึ่งปลูก  
สรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เงินคาตอบแทนดังกลาวพึงกําหนดให  
เฉพาะคารื้ออาคาร คาขนยาย และคาปลูกสรางใหม  
 (3) ผูเชาที่ดินหรือผูเชาอาคารที่จะตองรื้อหรือยาย ซึ่งมีสัญญาเชาเปนหนังสือ หรือทําเปนหนังสือ  
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งจะฟองรองใหบังคับคดีไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
และหลักฐานนั้นไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือไดทําข้ึนภายหลัง  
วันน้ันโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน และการเชานั้นยังไมระงับไปในวันที่เจาพนักงานทองถ่ิน  
ไดสั่งใหร้ือหรือยายอาคาร เงินคาตอบแทนในการเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริง โดยเหตุที่  
ตองออกจากที่ดินหรืออาคารกอนสัญญาเชาระงับ  
 (4) บุคคลซึ่งมีสิทธิตามมาตรา 1349 หรือมาตรา 1352 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ  
เสียสิทธิในการใชทางหรือเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน ผานที่  
ดินซึ่งตองมีการรื้อหรือยายอาคารในเมื่อบุคคลเชนวานั้นไดใหเงินคาตอบแทนในการที่ไดใชสิทธินั้น ๆ แก  
เจาของที่ดินไปแลว  
 ใหเจาหนาท่ีดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน  
ทราบ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนผูไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงินคาตอบแทนดังกลาวมีสิทธิอุทธรณได  
ตามมาตรา 70  



 27

 
 มาตรา 60  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลตามมาตรา 59 (1) (2)   
หรือ (3) อาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาหกเดือนและไมเกินหนึ่งป ในเมื่อบุคคล  
ดังกลาวไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได การกําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา 59 จะคํานึงถึงการจัดหา  
ที่อยูชั่วคราวดวยก็ได  
 ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการจะผอนผันใหอาศัยตอไปอีกไมเกินหกเดือนก็ได  
 
 มาตรา 61  ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่ดินและหรืออาคารใหบุคคลดังกลาวในมาตรา 60   
เขาอยูในท่ีใหม โดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลดังกลาวสมัครใจเขาอยูในท่ีดินและหรืออาคารที่จัดหาให  
ใหมน้ัน ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายตามมาตรา 59 ไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือ  
เชา ถาเปนการเชาซื้อ จํานวนเงินที่กันไวใหเปนไปตามที่เจาหนาท่ีดําเนินการและบุคคลดังกลาวตกลงกัน ถา  
เปนการเชา ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินไวเปนคาเชาสําหรับหนึ่งปหกเดือน จํานวนเงินที่เหลือจากที่กันไว  
ใหจายแกบุคคลดังกลาว ในการนี้ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจงจํานวนเงินท่ีกันไว และจํานวนเงินที่  
เหลือจายใหบุคคลดังกลาวทราบ บุคคลดังกลาวผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 70  
 ในกรณีที่จัดท่ีดินไวใหบุคคลดังกลาวปลูกสรางเอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการชวยเหลือและใหความ  
สะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให  
 
 
 มาตรา 62  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินสั่งใหจัดท่ีดินเพื่อใชเปนที่  
อุปกรณ ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  
กําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ซึ่งตองเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใชที่ดินเนื่องจาก  
การจัดที่ดินน้ันหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินท่ีจัดนั้น  
 ในการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  
พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัด หรือภาระที่ตอง  
ปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใชที่อุปกรณ  
ดวย แตทั้งน้ีเงินคาตอบแทนที่กําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชนในการคํานวณราคาที่ดินตาม  
มาตรานี้ ใหนําความในมาตรา 64 ที่เกี่ยวกับราคาที่โอนตามความเปนธรรมมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงการกําหนดเงินคาตอบแทนให  
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณไดตาม  
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มาตรา 70  
 
 มาตรา 63  ที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในสวนที่ถูกจัด  
นั้น  
 
 มาตรา 64  เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินโดยมี  
เงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาที่อุปกรณน้ันไดใชเพื่อ  
ประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญ ก็ใหรับที่อุปกรณน้ันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินไดและใหเจาหนา  
ที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของตามราคาที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว   
ถาไมไดบัญญัติไวใหกําหนดเทากับราคาของที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราช  
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินท่ีจะทําการสํารวจ  ทั้งนี้ ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม  
 ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายหลัง  
หาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมได  
กําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่  
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การยกใหเกิดขึ้นภายหลังหาปนับแตวันใช  
บังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีน้ีถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไม  
ไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะตองไมตํ่ากวา  
ราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี  
 
 
 มาตรา 65  ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา 64 ถามีการสรางหรือจัดทําเพื่อใหเปนที่  
อุปกรณ ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตกอนที่จะมีการยกให ใหเจาหนาที่ดําเนินการจาย  
เงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทําดังกลาวแกเจาของเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายให  
เนื่องในการยกให นอกจากเจาหนาท่ีดําเนินการเปนผูออกคาใชจายเอง เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพิ่ม  
ขึ้นตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร โดย  
คํานึงถึงประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองประโยชนสาธารณะ สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา   
หรือสิ่งที่สรางในขณะที่มีการยกใหประกอบดวย  
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 มาตรา 66  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ินไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบ  
แทนอันจะพึงจายให หรือไดมีการจายเงินคาตอบแทนตามที่กําหนดไวใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน  
ตามมาตรา 62 ใหหักเงินคาตอบแทนที่กําหนดไว หรือที่ไดจายไปแลวออกจากเงินคาตอบแทนในการยกให  
ตามมาตรา 64  
 
 มาตรา 67  ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพื่อใหเปนไป  
ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรองขอ เจาหนาที่  
ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการสมควร โดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผู  
ครอบครองที่ดินนั้น  
 ในการคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียงเพ่ือ  
ประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทําน้ันทั้งหมด  
แตถาเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนดวย เจาหนาท่ีดําเนินการจะออกคาใชจายทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได  
ตามที่เห็นสมควร และใหเจาของที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ  
 
 มาตรา 68  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะในกรณีจําเปนที่ตองใชที่ดินของบุคคลใด ๆ  
ในบริเวณไมเกินหนึ่งกิโลเมตร นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ  เจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดใหทําหรือวาง  
ทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกันลงบน ใต หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อ  
พื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของ  
หรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ  
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทนอันเปนธรรมในการ  
ใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง  
ที่ดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา  
 เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการดําเนินการ ตามวรรคหนึ่ง หรือการกําหนด  
เงินคาตอบแทนตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 70  
 
 มาตรา 69  โดยปกติใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ท่ีใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาท่ีดําเนิน  
การ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจแตงตั้งใหองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมี  
อํานาจหนาที่ หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่เปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได  
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หมวด 9  
อุทธรณ  

------ 
 
 มาตรา 70  ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง  
ความ ในกรณีตอไปนี้  
 (1) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา 27 วรรคสอง  
 (2) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรท่ีดิน หรือที่จะกอสรางอาคารตามมาตรา 35  
 (3) การสั่งใหร้ือ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 55  
 (4) การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา 57  วรรคสอง หรือมาตรา 58  
 (5) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา 59  
 (6) การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา 61  
 (7) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา 62  
 (8) การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายคลึงกันตามมาตรา 68   
วรรคหนึ่ง และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดินตามมาตรา 68 วรรคสอง  
 อุทธรณกรณี (4) และ (6) ใหยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน ในกรณี (1) (2)   
(3) (5) (7) และ (8) ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ  
 เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณ แลวแตกรณี ไดมี  
คําวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณยอมมีสิทธิยื่นฟองตอศาลปกครองได  
ภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยน้ัน ในกรณีที่ยังมิไดมีการตั้งศาลปกครองตาม  
รัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ  
 
 มาตรา 71  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรม  
อัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทาง  
เศรษฐศาสตรหนึ่งคน เปนกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปน  
เลขานุการคณะกรรมการ  
 ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการ  
ผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกันมิได  
 



 31

 มาตรา 72  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณที่ยื่นตอคณะ  
กรรมการอุทธรณ  
 
 มาตรา 73  ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  
เพื่อกระทําการที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่  
ไดรับมอบหมาย  ทั้งนี้ เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และใหนํามาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชบังคับโดย  
อนุโลม  
 
 มาตรา 74  ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป   
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได  
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน  
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการอุทธรณซึ่งไดแตงตั้งไว  
แลวนั้น  
 
 มาตรา 75  ใหนํามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชแกคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 76  หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณให  
กําหนดโดยกฎกระทรวง  
 
 มาตรา 77  ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคาร ผูมีสิทธิ  
ครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น เจาพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน เจา  
พนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ดําเนินการแลวแตกรณี  ดําเนินการหรือกระทําการใดๆ อันเปนกรณีแหงการ  
อุทธรณ  
 

หมวด 10  
บทเบ็ดเสร็จ  

------- 
 
 มาตรา 78  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ินเจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนิน  
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การ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาช้ีแจง หรือ  
ใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติการตามหนาท่ีมาประกอบการพิจารณาได  
 
 มาตรา 79  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนิน  
การ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจา  
หนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของ  
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองที่ที่มีกฎกระทรวง  
ใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในระหวางเวลาพระ  
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของ   
ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน และพยายาม  ไมให  
เกิดความเสียหาย ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําดังกลาวใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง   
เจาหนาท่ีดําเนินการ หรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทน  
ความเสียหายและจายใหแกผูเสียหายนั้น  
 ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพื่อการสํารวจ ใหแจงใหเจาของผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาที่ดิน  
หรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนั้น  
 ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนินการ   
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่  
ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการ   
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ  
 
 มาตรา 80  เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจา  
พนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  และพนักงานเจาหนาที่ของ  
เจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาท่ีดําเนินการ   
หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย  
อาญา  
 
 
 มาตรา 81  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการมีอํานาจเขาไปในที่ดิน  
หรืออาคารซึ่งอยูในทองที่ท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจซอมแซม บํารุง   
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รักษา หรือทําความสะอาดทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน หรือเพื่อตรวจสภาพของที่  
โลงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
 ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวและหนังสือ  
แสดงตําแหนงหนาที่พรอมท้ังหนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการดังกลาวตอบุคคล  
ซึ่งเกี่ยวของ  
 
 มาตรา 82  ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานการผัง เจาหนาท่ีดําเนินการ   
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่  
ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการ  
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ เจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคาร  
ตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร  
 

หมวด 11  
บทกําหนดโทษ  

------- 
 
 มาตรา 83  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม  
เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพยที่ถูก  
เปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไปตามผัง  
เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จาย  
จริงโดยประหยัด  
 
 มาตรา 84  ผูใด  
 (1) ไมไปช้ีแจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของตามหนังสือเรียกของเจาพนักงาน  
ทองถ่ิน เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา 78 หรือไมยอมชี้แจง  
หรือชี้แจงดวยขอความอันเปนเท็จ  
 (2) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ    
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กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่  
ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาท่ีของเจาหนาท่ีดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการ  
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในการใชอํานาจตามมาตรา 15 หรือมาตรา 82 หรือ  
 (3) ฝาฝนคําสั่งใหร้ือ หรือยายอาคาร หรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 57  
 มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 (ตารางอัตราโทษสําเร็จรูป ดู “CD ฐานความผิดตั้งและแกขอหา”  :  สูตรไพศาล)  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
        สัญญา ธรรมศักดิ์  
         นายกรัฐมนตรี  
 
------------------------------------------------------------------ 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากกฎหมายวาดวยการ  
ผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากวาย่ีสิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม พาณิชย  
กรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น มาตรการและ  
โครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสอด  
คลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองที่  
 

------------------------------------ 
เหตุผลตองมี พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525  

 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผนที่แสดงเขตผังเมือง  
รวม การยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของ  
ผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสีย และการที่สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวันเปน  
เกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งขึ้น กับแกไขเพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการและเลข  
มาตราที่อางในมาตรา 57 ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
 (ประกาศใน รจ. 33/9พ.    วันลง  รจ.  5 มีนาคม 2525) 
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------------------------------------ 
เหตุผลตองมี  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535  

 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่มบท  
บัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใชบังคับ  
ผังเมืองรวม กับเพิ่มจํานวนและหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น รวมทั้งแกไขบทบัญญัติเพื่อ  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให  
การวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง   
รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมือง  
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
 (ประกาศใน  รจ. 10/1    วันลง  รจ. 14 กุมภาพันธ 2535) 

 


