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พระราชบญัญติั 
การผงัเมือง  
พ.ศ. 2518 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2518 

เป็นปีที ่30 ในรชักาลปจัจุบนั 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงและผงัชนบทเสยีใหม ่
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิํา
หน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิพระราชบญัญตักิารผงัเมอืงและผงัชนบท พ.ศ. 2495 
 บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่น ในสว่นทีบ่ญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัิ
แหง่พระราชบญัญตัน้ีิ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิแทน 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “การผงัเมอืง” หมายความว่า การวาง จดัทําและดําเนินการใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะในบรเิวณ
เมอืงและบรเิวณที่เกี่ยวขอ้งหรอืชนบทเพื่อสรา้งหรอืพฒันาเมอืงหรอืส่วนของเมอืงขึน้ใหม่หรอืแทนเมอืงหรอืส่วนของเมอืงที่
ได้รบัความเสยีหายเพื่อให้มหีรอืทําให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลกัษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้
ประโยชน์ในทรพัย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และ
สภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรกัษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปตัยกรรม 
ประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคด ีหรอืเพือ่บาํรงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิภมูปิระเทศทีง่ดงาม หรอืมคีุณคา่ในทางธรรมชาต ิ
 “ผงัเมอืงรวม” หมายความวา่ แผนผงั นโยบายและโครงการ รวมทัง้มาตรการควบคุมโดยทัว่ไป เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันา และการดํารงรกัษาเมอืงและบรเิวณทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืชนบทในดา้นการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ การคมนาคมและ
การขนสง่ การสาธารณูปโภค บรกิารสาธารณะและสภาพแวดลอ้ม เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์องการผงัเมอืง 
 “ผงัเมอืงเฉพาะ” หมายความว่า แผนผงัและโครงการดําเนินการเพื่อพฒันาหรอืดํารงรกัษาบรเิวณเฉพาะแห่งหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง ในเมอืงหรอืบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืชนบท เพือ่ประโยชน์แก่การผงัเมอืง 
 “อาคาร” หมายความวา่ อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร รวมทัง้สิง่ปลกูสรา้งทุกชนิดหรอื
สิง่อื่นใดทีว่างบน ใต ้หรอืผา่นเหนือพืน้ดนิ หรอืพืน้น้ํา 
 “ทีอุ่ปกรณ์” หมายความว่า ทีด่นิของเอกชนซึ่งผงัเมอืงเฉพาะจดัใหเ้ป็นทีเ่วน้วา่งหรอืใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
อื่นดว้ย เชน่ ทางเทา้ ทางเดนิ ตรอกหลงัหรอืขา้งอาคาร ทางน้ํา ทางหรอืทอ่ระบายน้ํา 
 “ทีโ่ล่ง” หมายความวา่ บรเิวณทีด่นิอนัไดร้ะบุไวใ้นผงัเมอืงรวม หรอืผงัเมอืงเฉพาะใหเ้ป็นทีว่า่งเป็นสว่นใหญ่และเพื่อ
ใชต้ามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว ้
 “เจา้พนักงานการผงั” ในกรณีทีม่กีารประกาศใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่นิที่จะทําการสาํรวจเพื่อวาง 
จดัทาํ หรอือนุมตัผิงัเมอืงรวมและหรอืผงัเมอืงเฉพาะ หมายความวา่ เจา้พนกังานการผงัตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นพระราชกฤษฎกีา ใน
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กรณีทีม่กีารบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวม หมายความวา่ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง1 หรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ผูว้างและจดัทาํผงั
เมอืงรวม ในกรณีทีม่กีารใชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ หมายความวา่ ผูว้างและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะ 
 2 “เจา้พนกังานทอ้งถิน่” หมายความวา่ 
  (1) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
  (2) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (3) นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
  (4) ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 
  (5) นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (6) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืหวัหน้าคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นที่มกีฎหมายจดัตัง้ 
สาํหรบัในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 “เจา้หน้าทีด่ําเนินการ” หมายความว่า เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืองคก์ารหรอืบรรษทัของรฐัซึ่งมอีํานาจหน้าทีห่รอืซึ่ง
ไดร้บัมอบหมายใหม้อีาํนาจหน้าทีก่ระทาํกจิการใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืงเฉพาะ 
 3 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนตําบล 
กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ 
 “ผูว้า่ราชการจงัหวดั” หมายความรวมถงึ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีทีเ่ป็นการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวม 
หรอืผงัเมอืงเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร 
 “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวง
เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
คณะกรรมการผงัเมือง 

 4 มาตรา 6 ใหม้คีณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกวา่ “คณะกรรมการผงัเมอืง” ประกอบดว้ย 
  (1) ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการโดยตําแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน และผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เป็นทีป่ระจกัษ์ในดา้นการผงัเมอืง สถาปตัยกรรมศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์นิตศิาสตร ์เศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม 
ประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ีหรอืสงัคม จํานวนไม่เกนิเก้าคน ในจํานวนน้ีจะต้องแต่งตัง้จากผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการสอนใน
หลกัสตูรเกีย่วกบัการผงัเมอืงในสถาบนัอุดมศกึษาอยา่งน้อยหน่ึงคน 
  (4) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวศิวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

                                                
1 คาํวา่ “ผูอ้ํานวยการสาํนกัผงัเมอืง” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 27 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการ
โอนอํานาจหน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
2 บทนิยามคาํวา่ “เจา้พนกังานทอ้งถิน่” ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
3 บทนิยามคาํวา่ “องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่” ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน และคํา
วา่ “องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่” ในพระราชบญัญตันิี้ใหแ้กไ้ขเป็น “องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่” ทุกแหง่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
4 มาตรา 6 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
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  (5) กรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูแ้ทนสถาบนัองคก์ารอสิระ และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ผงัเมอืง จาํนวนไมเ่กนิสีค่น 
 ใหอ้ธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีทีเป็นการวาง จดัทํา แก้ไข หรอือนุมตัิผงัเมอืงรวม หรอืผงัเมอืงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลดั
กรุงเทพมหานครเขา้ร่วมเป็นกรรมการ หรอืในเขตพืน้ทีท่ี่เกี่ยวกบัความมัน่คงทางทหารใหป้ลดักระทรวงกลาโหมเขา้ร่วมเป็น
กรรมการดว้ย 

 5 มาตรา 6/1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบนัหรอืองค์การอสิระ และบุคคลอื่นที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืง ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
  (1) มสีญัชาตไิทย 
  (2) มอีายไุมต่ํ่ากวา่สามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 
  (3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (4) ไม่เคยไดร้บัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ําคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทําโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
  (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น กรรมการหรอืผู้ดํารง
ตาํแหน่งซึง่รบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 

 5 มาตรา 6/2 กรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนสถาบนัหรอืองคก์ารอสิระ และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืงจะตอ้ง
ไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ซึง่มตีาํแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ 

 มาตรา 7 ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงมอีํานาจหน้าที่เกี่ยวกบัการผงัเมอืงตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ และ
ใหม้หีน้าทีแ่นะนําเรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบัการผงัเมอืงแก่หน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืง 

 มาตรา 8 ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงมอีํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้คณะหน่ึงหรอืหลายคณะ เพื่อกระทาํการ
หรอืวนิิจฉัยเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรอืใหช้่วยเหลอืในการดําเนินกจิการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ไดร้บั
มอบหมาย แลว้รายงานคณะกรรมการ และใหนํ้ามาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 6 มาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิและกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบนัหรอืองค์การอสิระ และบุคคลอื่นที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืงมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรอืกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบนัหรอืองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืงพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ หรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหวา่งทีก่รรมการซึง่
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นตําแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนตําแหน่งทีว่า่งหรอืเป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระ
ทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืกรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทน
สถาบนัหรอืองคก์ารอสิระ และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการผงัเมอืงขึน้ใหม ่ใหก้รรมการซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระนัน้
อยูใ่นตาํแหน่งเพือ่ดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหมเ่ขา้รบัหน้าที ่
 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและกรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนสถาบนัหรอืองคก์ารอสิระและบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ผงัเมอืงซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไมไ่ด ้

 6 มาตรา 10 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิละกรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทนสถาบนัหรอื
องคก์ารอสิระ และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืงพน้จากตาํแหน่ง เมือ่ 
  (1) ตาย 

                                                
5 มาตรา 6/1 และมาตรา 6/2 เพิม่เตมิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
6 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
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  (2) ลาออก 
  (3) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก เพราะบกพรอ่งต่อหน้าที ่มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืหยอ่นความสามารถ 
  (4) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 6/1 หรอืมาตรา 6/2 

 มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการผงัเมอืงต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของกรรมการ
ทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม 
 ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึง เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 มาตรา 12 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 มาตรา 13 ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง7ดําเนินการให้เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการผงัเมอืง ในกรณีที่เป็น
กจิการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายอื่นใด ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง
แจง้มตขิองคณะกรรมการใหห้น่วยงานหรอืบุคคลนัน้ทราบโดยเรว็ และตดิตามผลการปฏบิตักิจิการของหน่วยงานหรอืบุคคลนัน้
แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงทราบโดยมชิกัชา้ 

หมวด 2 
การสาํรวจเพ่ือวางและจดัทาํผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ 

 มาตรา 14 ในการวางและจดัทําผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิที่จะทํา
การสาํรวจ เพือ่การวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะไวก้ไ็ด ้
 ในพระราชกฤษฎกีานัน้ใหร้ะบุ 
  (1) วตัถุประสงคเ์พือ่ทาํการสาํรวจในการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ 
  (2) เจา้พนกังานการผงั 
  (3) เขตทอ้งทีท่ีจ่ะทาํการสาํรวจพรอ้มดว้ยแผนทีแ่สดงเขตสาํรวจแนบทา้ยพระราชกฤษฎกีา 
  (4) กาํหนดเวลาการใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาซึง่ตอ้งไมเ่กนิหา้ปี 

 มาตรา 15 ในระหวา่งกําหนดเวลาทีพ่ระราชกฤษฎกีากําหนดเขตทีด่นิทีจ่ะทาํการสาํรวจใชบ้งัคบั ใหเ้จา้พนักงาน
การผงัมอีาํนาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) เขา้ไปทาํการอนัจาํเป็นเพือ่การสาํรวจ 
  (2) กาํหนดเขตทีด่นิทีป่ระสงคจ์ะใหเ้ป็นเขตผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ 
  (3) กําหนดหลกัเกณฑ์การใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ เพื่อประโยชน์ในการวางและจดัทําผงัเมอืงรวมหรอืผงั
เมอืงเฉพาะ ทัง้น้ีเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผงัเมอืงแลว้ 
  (4) ทาํเครือ่งหมายระดบั ขอบเขตและแนวเขตตามความจาํเป็น 
  (5) แจ้งให้หน่วยราชการ องค์การของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจส่งแผนที่หรอืแผนผงัแสดงเขตที่ดินเพียงเท่าที่
จาํเป็น เพือ่ประโยชน์ในการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ 
 ทัง้น้ีห้ามมใิห้เขา้ไปในอาคาร ลานบ้านหรอืสวนมรีัว้กัน้อนัติดต่อกบับ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศยั เวน้แต่เจ้าของหรอืผู้
ครอบครองอสงัหารมิทรพัยอ์นุญาต หรอืเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัแจง้ความเรือ่งกจิการทีจ่ะกระทาํไมน้่อย
กวา่สามวนัก่อนเริม่กระทาํการนัน้ 

                                                
7 คาํว่า “สาํนักผงัเมอืง” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 27 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอํานาจหน้าที่
ของสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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 มาตรา 16 พระราชกฤษฎีกาซึ่งได้ประกาศตามมาตรา 14 ให้หมดอายุการใช้บงัคบัเมื่อได้มกีฎกระทรวงให้ใช้
บงัคบัผงัเมอืงรวม หรอืเมือ่ใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะแลว้แต่กรณี ในเขตแหง่พระราชกฤษฎกีาดงักลา่ว 

หมวด 3 
การวางและจดัทาํผงัเมืองรวม 

 8 มาตรา 17 ผงัเมอืงรวมประกอบดว้ย 
  (1) วตัถุประสงค์ในการวางและจดัทําผงัเมอืงรวมให้กําหนดโดยคํานึงถงึความเป็นระเบยีบ ความสวยงาม 
การใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ ความปลอดภยัของประชาชน การเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาต ิการดาํรงรกัษาสถานทีท่ีม่คีุณค่า
ทางศลิปกรรม สถาปตัยกรรม ประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคด ีและการจดัสภาพแวดลอ้มทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
รว่มกนัไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 
  (2) แผนทีแ่สดงเขตของผงัเมอืงรวมโดยแสดงขอ้มลูภมูปิระเทศและระดบัชัน้ความสงู 
  (3) แผนผงัซึง่ทาํขึน้เป็นฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบัโดยมสีาระสาํคญัทุกประการหรอืบางประการ ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) แผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามทีไ่ดจ้าํแนกประเภท 
   (ข) แผนผงัแสดงทีโ่ลง่ 
   (ค) แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่ 
   (ง) แผนผงัแสดงโครงการกจิการสาธารณูปโภค 
  (4) รายการประกอบแผนผงั 
  (5) ขอ้กําหนดที่จะให้ปฏิบตัิหรอืไม่ให้ปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผงัเมอืงรวมทุกประการ 
ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) ประเภทและขนาดกจิการทีจ่ะอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหด้าํเนินการ 
   (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสงู และลกัษณะของอาคารทีจ่ะอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหส้รา้ง 
   (ค) อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมกนัทุกชัน้ของอาคารทุกหลงัต่อพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้อาคาร 
   (ง) อตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิต่อพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้อาคาร 
   (จ) อตัราส่วนพื้นที่ว่างอนัปราศจากสิง่ปกคลุมของแปลงที่ดนิที่อาคารตัง้อยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของ
อาคาร 
   (ฉ) ระยะถอยรน่จากแนวธรรมชาต ิถนน แนวเขตทีด่นิ อาคาร หรอืสถานทีอ่ื่นๆ ทีจ่าํเป็น 
   (ช) ขนาดของแปลงทีด่นิทีจ่ะอนุญาตใหส้รา้งอาคาร 
   (ซ) ขอ้กาํหนดอื่นทีจ่าํเป็นโดยรฐัมนตรปีระกาศกาํหนดตามคาํแนะนําของคณะกรรมการผงัเมอืง 
   ในกรณีที่ผงัเมอืงรวมไม่มขีอ้กําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผงัเมอืง โดยมเีหตุผลอนัสมควร 
  (6) นโยบาย มาตรการ และวธิดีาํเนินการเพือ่ปฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องผงัเมอืงรวม 

 มาตรา 18 เมื่อเห็นสมควรวางและจดัทําผงัเมอืงรวม ณ ท้องที่ใด กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจะวางและจดัทํา 
ผงัเมอืงรวมของทอ้งถิน่นัน้ขึน้ หรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ของทอ้งที่นัน้จะวางและจดัทําผงัเมอืงรวมในทอ้งที่ของตนขึน้กไ็ด ้ใน
กรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่จะวางและจดัทาํเองตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการผงัเมอืงก่อน 
 ถ้าเขตแห่งผงัเมืองรวมนัน้คาบบรเิวณของเขตปกครองท้องที่หลายท้องที่ คณะกรรมการผงัเมืองจะสัง่ให้กรม 
โยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ของทอ้งทีเ่ดยีวหรอืของทอ้งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวางและจดัทาํผงัเมอืงรวม และ
จะกาํหนดคา่ใชจ้า่ยซึง่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของแต่ละทอ้งทีจ่ะตอ้งจา่ยตามสว่นของตนกไ็ด ้

                                                
8 มาตรา 17 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
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 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ขอคําแนะนําจากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในการวางและจดัทําผงัเมอืงรวม ใหก้รม
โยธาธกิารและผงัเมอืงใหค้วามรว่มมอืแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามทีไ่ดข้อมานัน้ 

 9 มาตรา 19 เมื่อกรมโยธาธิการและผงัเมืองจะวางหรอืจดัทําผงัเมืองรวมของท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและ 
ผงัเมอืงแจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ของทอ้งที่นัน้ทราบ และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่นัน้มาแสดงความคดิเหน็ต่อกรมโยธาธกิาร
และผงัเมอืงดว้ย 
 ในการวางและจดัทําผงัเมอืงรวมใด ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้แต่กรณีจดัใหม้กีาร
โฆษณาให้ประชาชนทราบ แลว้จดัการประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงครัง้ เพื่อรบัฟงัขอ้คดิเหน็ของประชาชนในท้องที่ที่จะมกีารวาง
และจดัทําผงัเมอืงรวมนัน้ ในการรบัฟงัข้อคิดเห็นน้ีจะกําหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความ 
เหมาะสมกไ็ด ้หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอ้คดิเหน็ ใหก้าํหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา 20 เมื่อเจา้พนักงานท้องถิน่ได้วางและจดัทําผงัเมอืงรวมแลว้ ให้ส่งผงัเมอืงรวมมาให้กรมโยธาธกิารและ 
ผงัเมอืงพจิารณา ถ้ากรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็ว่าควรมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงผงัเมอืงรวมใหแ้จง้ใหเ้จา้พนักงานท้องถิน่
ทราบพรอ้มดว้ยเหตุผลหากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมเ่หน็ดว้ยกบัความเหน็ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ใหแ้จง้เหตุผลต่อกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงแลว้ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงดาํเนินการตามมาตรา 22 โดยมชิกัชา้ 

 10 มาตรา 21 เมื่อมกีารวางและจดัทําผงัเมอืงรวมขึน้ในทอ้งที่ของจงัหวดัใด ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแห่งจงัหวดันัน้
แต่งตัง้คณะที่ปรกึษาผงัเมอืงรวมขึ้นคณะหน่ึงในแต่ละท้องที่ที่วางผงัเมอืงรวมนัน้ ประกอบด้วยผู้แทนองค์การบรหิารส่วน 
ทอ้งถิน่ ผูแ้ทนกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ผูแ้ทนสว่นราชการต่าง ๆ ในทอ้งทีท่ีว่างผงัเมอืงรวมนัน้ และบุคคลอื่นทีเ่หน็สมควร 
มจีํานวนรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าสบิหา้คน และไม่เกนิยีส่บิเอด็คน มหีน้าที่ใหค้ําปรกึษาและความคดิเหน็เกี่ยวกบัผงัเมอืงรวมที่
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง หรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่วางและจดัทาํขึน้ 
 ในกรณีที่เป็นการวางและจดัทําผงัเมอืงรวมขึ้นในท้องที่คาบเกี่ยวกนัตัง้แต่สองจงัหวดัขึ้นไป ให้คณะกรรมการ 
ผงัเมอืงเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะทีป่รกึษาผงัเมอืงรวม 
 ใหร้ฐัมนตรวีางระเบยีบเกีย่วกบัการแต่งตัง้คณะทีป่รกึษาผงัเมอืงรวมและการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะทีป่รกึษาผงัเมอืง
รวมดงักลา่ว 
 ใหนํ้าบทบญัญตัวิา่ดว้ยการประชุมในหมวด 1 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะทีป่รกึษาผงัเมอืงรวมโดยอนุโลม 

 มาตรา 22 ผงัเมอืงรวมทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่วางและจดัทําเสรจ็แลว้ ใหก้รมโยธา 
ธกิารและผงัเมอืงเสนอคณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา ในกรณีผงัเมอืงรวมที่เจา้พนักงานท้องถิน่วางและจดัทําซึ่งกรมโยธา 
ธกิารและผงัเมอืงมคีวามเหน็ควรแก้ไข หรอืเปลี่ยนแปลง แต่เจา้พนักงานท้องถิน่ไม่เหน็พอ้งดว้ย ใหเ้สนอความเหน็ของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงและเหตุผลของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีไ่มเ่หน็พอ้งไปพรอ้มกนัดว้ย 

 11 มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการผงัเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผงัเมืองหรอืเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ผูว้างและจดัทําผงัเมอืงรวมนัน้ จดัใหม้กีารปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผงัเมอืงรวมไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีว่่าการเขต
หรอืที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรอืที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสถาน
ภายในเขตของผงัเมอืงรวมนัน้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั โดยใหล้งวนัทีท่ีปิ่ดประกาศในใบประกาศนัน้ดว้ย 
 ในใบประกาศดงักล่าว ใหม้คีาํประกาศเชญิชวนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไปตรวจดแูผนผงัและกําหนดของผงัเมอืงรวมได ้ณ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง หรอืทีท่าํการของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ผูว้างและจดัทําผงัเมอืงรวมนัน้ วธิกีารประกาศใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 

                                                
9 มาตรา 19 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
10 มาตรา 21 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
11 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2525 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
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 11 มาตรา 24 หากภายในกําหนดเก้าสบิวนันับตัง้แต่วนัปิดประกาศดงักล่าวในมาตรา 23 ผู้มีส่วนได้เสยีผู้ใดมี
หนังสอืถงึกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ผูว้างและจดัทําผงัเมอืงรวมนัน้รอ้งขอใหแ้กไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง
หรอืยกเลกิขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของผงัเมอืงรวมนัน้ และไม่ว่ากรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่จะเหน็พอ้งดว้ยกบัคํารอ้งนัน้หรอืไม่กต็าม ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี เสนอ 
คาํรอ้งนัน้ต่อคณะกรรมการผงัเมอืงพรอ้มดว้ยความเหน็ ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่เป็นผูเ้สนอ ใหด้ําเนินการผ่านกรมโยธา 
ธกิารและผงัเมอืง 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบดว้ยกบัคาํรอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงสัง่ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง
หรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี แก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิขอ้กําหนดดงักล่าวในผงัเมอืงรวมนัน้ ถ้าไม่เหน็ชอบ
ดว้ยกใ็หส้ ัง่ยกเลกิคาํรอ้งขอนัน้ 

 11 มาตรา 25 หากเมื่อพน้กําหนดเก้าสบิวนันับตัง้แต่วนัปิดประกาศดงักล่าวในมาตรา 23 ไม่มผีูม้สี่วนได้เสยีผูใ้ด
ร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั ้น หรือมีแต่
คณะกรรมการผงัเมอืงไดส้ ัง่ยกคํารอ้งขอนัน้หรอืคณะกรรมการผงัเมอืงไดส้ ัง่ให้แก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิขอ้กําหนด
ดงักล่าว และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี ได้จดัการให้เป็นไปตามนัน้แลว้ ให้กรมโยธา 
ธกิารและผงัเมอืงเสนอผงัเมอืงรวมต่อรฐัมนตรเีพือ่ดาํเนินการออกกฎกระทรวงใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมนัน้ต่อไป 

หมวด 4 
การใช้บงัคบัผงัเมืองรวม 

 12 มาตรา 26 การใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมใหก้ระทาํโดยกฎกระทรวง และตอ้งมสีาระสาํคญัตามมาตรา 17 
 ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี จดัทํารายงานการประเมนิผลการเปลีย่นแปลง
สภาพการณ์และสิง่แวดลอ้มการใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการผงัเมอืงกําหนด แต่ไม่เกนิหา้ปีนับแต่วนัที่
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมใชบ้งัคบั หรอืนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณารายงานการประเมนิผลครัง้ทีผ่่าน
มาเสรจ็สิ้น แล้วเสนอคณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา หากคณะกรรมการผงัเมอืงเห็นว่าสภาพการณ์และสิง่แวดล้อมมกีาร
เปลีย่นแปลงไปในสาระสาํคญัทาํใหผ้งัเมอืงรวมนัน้ไมเ่หมาะสมทีจ่ะรองรบัการพฒันาหรอืดาํรงรกัษาเมอืงต่อไปหรอืจาํเป็นตอ้ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพฒันาเมอืงทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง
หรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการปรบัปรงุโดยการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมขึน้ใหมใ่หเ้หมาะสมได ้
 การจดัทาํรายงานการประเมนิผลตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการผงัเมอืงกําหนด ซึง่ตอ้งมกีาร
แสดงขอ้เทจ็จรงิใหป้รากฏทัง้ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรอืโครงการ
ของรฐับาล สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม การคมนาคมและขนสง่ การป้องกน้การเกดิภยัพบิตั ิความมัน่คง
ของประเทศ และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืง โดยใหค้าํนึงถงึการมสีว่นรว่มของประชาชนประกอบดว้ย 

 13 มาตรา 26/1 การแก้ไขผงัเมืองรวมเฉพาะบรเิวณหรอืเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์และ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะ ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี 
เสนอคณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณา เมื่อคณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืง
หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ ชี้แจงให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตผงัเมืองรวมได้
รบัทราบ และจดัให้มกีารปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผงัเมอืงรวมที่แก้ไขและรายละเอยีดของการแก้ไขไวใ้นที่เปิดเผย ณ 
สาํนักงานเขตหรอืทีว่่าการอําเภอ ทีท่าํการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสาธารณสถาน ภายในเขตของผงัเมอืงรวมนัน้
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามสบิวนั และในประกาศนัน้ใหม้คีาํเชญิชวนใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแสดงขอ้คดิเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน
ระยะเวลาทีม่กีารปิดประกาศ 

                                                
12 มาตรา 26 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
13 มาตรา 26/1 เพิม่เตมิโดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
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 ภายในระยะเวลาทีม่กีารปิดประกาศตามวรรคหน่ึง ถา้มผีูม้สีว่นไดเ้สยีผูใ้ดแสดงขอ้คดิเหน็ในการแกไ้ขผงัเมอืงรวม
นัน้ ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี เสนอขอ้คดิเหน็ของผูส้่วนไดเ้สยีพรอ้มดว้ยความเหน็
ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี ต่อคณะกรรมการผงัเมอืง ในกรณีที่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
เป็นผูเ้สนอ ใหด้าํเนินการผา่นกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
 เมื่อคณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบกบัขอ้คดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงสัง่ใหก้รมโยธาธกิาร
และผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่กรณี แก้ไขใหเ้ป็นไปตามขอ้คดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีซึ่งคณะกรรมการผงัเมอืง
เหน็ชอบดว้ยนัน้ แต่ถา้คณะกรรมการผงัเมอืงไมเ่หน็ชอบกบัขอ้คดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงเสนอผงั
เมอืงรวมต่อรฐัมนตรเีพือ่ดาํเนินการออกกฎกระทรวงแกไ้ขผงัเมอืงรวมต่อไป 
 เมือ่พน้กําหนดระยะเวลาทีม่กีารปิดประกาศตามวรรคหน่ึง หากไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีแสดงขอ้คดิเหน็ใหก้รมโยธาธกิาร
และผงัเมอืงดาํเนินการตามวรรคสามต่อไป 

 มาตรา 27 ในเขตที่ได้มกีฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดนิผดิไปจากที่ได้
กาํหนดไวใ้นผงัเมอืงรวม หรอืปฏบิตักิารใด ๆ ซึง่ขดักบัขอ้กาํหนดของผงัเมอืงรวมนัน้ 
 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมและจะใชป้ระโยชน์ทีด่นิเช่นนัน้ต่อไปเมื่อมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมแลว้ แต่ถา้
คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็วา่การใชป้ระโยชน์ทีด่นิเชน่นัน้ต่อไปเป็นการขดัต่อนโยบายของผงัเมอืงรวมในสาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบั
สุขลกัษณะ ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดภิาพของสงัคม คณะกรรมการผงัเมอืงมอีํานาจกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร
และเงื่อนไขที่เจ้าของหรอืผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืระงบัการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนัน้ต่อไปภายใน
ระยะเวลาทีเ่หน็สมควรได ้การกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขดงักลา่วใหค้าํนึงถงึกจิการทีม่กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิ สภาพ
ของทีด่นิและทรพัยส์นิอื่นทีเ่กีย่วกบัทีด่นิ การลงทุน ประโยชน์หรอืความเดอืดรอ้นราํคาญทีป่ระชาชนไดร้บัจากกจิการนัน้ ทัง้น้ี 
ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืงเชญิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิมาแสดงขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็ประกอบดว้ย 
 เมื่อได้กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขดงักล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผงัเมอืงมหีนังสอืแจ้งให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิทราบ และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

หมวด 5 
การวางและจดัทาํผงัเมืองเฉพาะ 

 มาตรา 28 ผงัเมอืงเฉพาะประกอบดว้ย 
  (1) วตัถุประสงคใ์นการวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะ 
  (2) แผนทีแ่สดงเขตของผงัเมอืงเฉพาะ 
  (3) แผนผงัเมอืงหรอืแผนผงับรเิวณซึง่ทาํขึน้เป็นฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบั โดยมสีาระสาํคญัทุกประการ หรอื
บางประการ ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) แผนผงัแสดงการกําหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิซึง่จาํแนกเป็นประเภทกจิการ พรอ้มทัง้แนวเขตการ
แบง่ทีด่นิออกเป็นประเภทและยา่น 
   (ข) แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนสง่ พรอ้มทัง้รายละเอยีดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ 
   (ค) แผนผงัแสดงรายละเอยีดของกจิการสาธารณูปโภค 
   (ง) แผนผงัแสดงทีโ่ลง่ 
   (จ) แผนผงัแสดงการกาํหนดระดบัพืน้ดนิ 
   (ฉ) แผนผงัแสดงที่ตัง้ของสถานที่หรอืวตัถุที่มปีระโยชน์ หรอืคุณค่าในทางศลิปกรรม สถาปตัยกรรม 
ประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคดทีีจ่ะพงึสง่เสรมิดาํรงรกัษาหรอืบรูณะ 
   (ช) แผนผงัแสดงบรเิวณทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตหิรอืภูมปิระเทศทีง่ดงามหรอืมคีุณค่าในทางธรรมชาติ
รวมทัง้ตน้ไมเ้ดีย่วหรอืตน้ไมห้มูท่ีจ่ะพงึสง่เสรมิหรอืบาํรงุรกัษา 
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  (4) รายการและคําอธบิายประกอบแผนผงัตาม (3) รวมทัง้ประเภทและชนิดของอาคารที่จะอนุญาตหรอืไม่
อนุญาตใหก้่อสรา้ง 
  (5) ขอ้กําหนดที่จะให้ปฏบิตัหิรอืไม่ใหป้ฏบิตัเิพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผงัเมอืงเฉพาะทุกประการ
หรอืบางประการ ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) แนวทางและขนาดของทีอุ่ปกรณ์ 
   (ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจาํนวนของอาคารทีจ่ะอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหส้รา้ง 
   (ค) ประเภท ชนิด ขนาด จาํนวนและลกัษณะของอาคารทีช่าํรุดทรุดโทรม หรอือยู่ในสภาพอนัเป็นทีน่่า
รงัเกยีจ หรอืน่าจะเป็นอนัตรายแก่ผูอ้าศยัหรอืสญัจรไปมาซึง่จะถูกสัง่ใหร้ือ้หรอืยา้ยตามคาํสัง่ของคณะกรรมการบรหิารผงัเมอืง
สว่นทอ้งถิน่ตามมาตรา 55 
   (ง) การใชป้ระโยชน์ของอาคารทีอ่นุญาตใหส้รา้งขึน้ใหม ่หรอือนุญาตใหเ้ปลีย่นแปลง อนัผดิไปจากการ
ใชป้ระโยชน์ตามทีไ่ดข้อไวเ้มือ่ขออนุญาตก่อสรา้ง ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
   (จ) ขนาดและแปลงทีด่นิทีจ่ะอนุญาตใหเ้ป็นทีส่รา้งอาคารทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ต่างๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นผงั
เมอืงเฉพาะ รวมทัง้บรเิวณของทีด่นิทีก่าํหนดใหเ้ป็นทีโ่ลง่เพือ่ประโยชน์ตามทีร่ะบุไว ้
   (ฉ) การส่งเสรมิดํารงรกัษาหรือบูรณะสถานที่ หรอืวตัถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปตัยกรรม ประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ี
   (ช) การดาํรงรกัษาทีโ่ลง่ 
   (ซ) การสง่เสรมิหรอืบาํรงุรกัษาตน้ไมเ้ดีย่วหรอืตน้ไมห้มู ่
   (ฌ) การรือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงอาคาร 
   (ญ) การอื่นทีจ่าํเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผงัเมอืงเฉพาะ 
  (6) รายละเอยีดระบุทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ย่างอื่นทีต่อ้งเวนคนืพรอ้มทัง้รายชื่อเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยมแีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นทีเ่วนคนืเพื่อประโยชน์แก่การผงัเมอืง 
สาํหรบัใชเ้ป็นทางหลวงตามมาตรา 43(1) 
  (7) รายละเอยีดระบุทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นทีต่อ้งเวนคนืพรอ้มทัง้รายชื่อเจา้ของ หรอืผูค้รอบครอง
ทรพัยส์นิโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยมแีผนทีแ่สดงเขตทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นทีเ่วนคนื เพื่อประโยชน์แก่การผงัเมอืง
อยา่งอื่นตามมาตรา 43(2) 
  (8) รายละเอยีดและแผนทีร่ะบุทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นซึง่เป็นสาธารณะสมบตัขิองแผ่นดนิ หรอืซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์ารของรฐั เป็นเจา้ของ ผูค้รอบครองหรอืผูด้แูลรกัษา ซึง่จะ
นํามาใชเ้ป็นทางหลวง หรอืใชเ้พือ่ประโยชน์แก่การผงัเมอืงอยา่งอื่น 
  (9) แผนที ่แผนผงัหรอืรายละเอยีดอื่น ๆ ตามความจาํเป็น 

 14 มาตรา 29 เมื่อไดม้กีฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม ณ ท้องที่ใดแลว้ ถ้าเจา้พนักงานทอ้งถิน่ของท้องที่นัน้
เหน็สมควรจะจดัใหม้กีารวางและจดัทําผงัเมอืงเฉพาะขึน้หรอืจะขอให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นผู้วางและจดัทําผงัเมอืง
เฉพาะกไ็ด ้ผงัเมอืงเฉพาะจะตอ้งสอดคลอ้งกบัผงัเมอืงรวม 
 ถา้ทอ้งทีใ่ดยงัไมม่กีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม รฐัมนตรจีะสัง่ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังาน
ทอ้งถิน่วางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะกไ็ด ้ 
 ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิน่วางและจดัทําผงัเมอืงเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่เสนอหลกัการที่จะวางและจดัทํา 
ผงัเมอืงเฉพาะให้คณะกรรมการผงัเมอืงพจิารณาเหน็ชอบก่อน ในการน้ีเจา้พนักงานท้องถิน่จะมาแสดงความคดิเหน็หรอืขอ
คาํแนะนําเกีย่วกบัการวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะต่อกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกไ็ด ้

                                                
14 มาตรา 29 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตั ิการผงัเมอืง (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
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 มาตรา 30 ในกรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่จะวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตามมาตรา 29 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ปิด
ประกาศแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจดัทําผงัเมอืงเฉพาะไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการเขตหรอืที่ทําการแขวงของกรุงเทพ 
มหานครหรอืทีว่่าการอําเภอ ทีท่ําการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสาธารณสถานภายในเขตทีจ่ะวางและจดัทําผงัเมอืง
เฉพาะนัน้ 

 มาตรา 31 ในกรณีทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นผูว้างและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตามคาํสัง่ของรฐัมนตร ีหรอืตาม
คําขอของเจา้พนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 29 ให้กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงส่งแผนที่แสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจดัทํา 
ผงัเมอืงเฉพาะไปใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่นําไปปิดไว ้ณ ทีเ่ปิดเผยตามนยัแหง่มาตรา 30 

 มาตรา 32 ในการประกาศแสดงเขตทีป่ระมาณวา่จะวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตามมาตรา 30 และมาตรา 31 ให้
มคีําประกาศเชญิชวนให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองที่ดนิหรอืผู้มสีทิธกิ่อสรา้งอาคารเหนือที่ดนิของผู้อื่น ใหเ้สนอความคดิเห็น
ตลอดจนความประสงคใ์นการปรบัปรุงที่ดนิในเขตที่ไดแ้สดงไว ้โดยทําเป็นหนังสอืเสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืกรมโยธา 
ธกิารและผงัเมอืง แลว้แต่กรณี ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัปิดประกาศ 
 เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงอาจแจง้ใหผู้ม้หีนงัสอืแสดงความคดิเหน็และแสดงความประสงค์
ตามวรรคหน่ึง มาชีแ้จงแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิอกีกไ็ด ้

 มาตรา 33 ในการวางและจดัทําผงัเมอืงเฉพาะใด ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ แลว้แต่
กรณีจดัใหม้กีารโฆษณาใหป้ระชาชนทราบ แลว้จดัการประชุมไมน้่อยกวา่สองครัง้ เพื่อรบัฟงัขอ้คดิเหน็ของประชาชนในทอ้งทีท่ี่
จะมกีารวางและจดัทําผงัเมอืงเฉพาะนัน้ ในการรบัฟงัขอ้คดิเหน็น้ี จะกําหนดเฉพาะใหผู้แ้ทนของประชาชนเขา้ร่วมการประชุม
ตามความเหมาะสมก็ได้ หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอ้คดิเห็นให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 มาตรา 34 ถา้เจา้ของ ผูค้รอบครองทีด่นิหรอืผูม้สีทิธกิ่อสรา้งอาคารเหนือทีด่นิของผูอ้ื่น ประสงคจ์ะจดัสรรทีด่นิหรอื
ก่อสรา้งอาคารเพื่อประโยชน์แก่การศกึษา การสาธารณสุขหรอืสาธารณูปการ ในเขตที่ไดปิ้ดประกาศไวต้ามมาตรา 30 หรอื
มาตรา 31 ใหม้หีนงัสอืแสดงความประสงคพ์รอ้มกบัสง่โครงการดงักล่าวต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 35 เมื่อได้รบัหนังสอืแสดงความประสงค์ตามมาตรา 32 หรอืมาตรา 34 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงจะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ หรอือาจปฏิเสธหรอืสัง่การเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ผู้แสดงความ
ประสงค์จะจดัสรรที่ดนิหรอืก่อสรา้งอาคาร แก้ไขโครงการที่จะจดัสรรที่ดนิหรอืที่จะก่อสรา้งอาคารให้เป็นไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบตามมาตรา 29 ภายในกาํหนดสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืแสดงความประสงค ์เจา้ของหรอื
ผูค้รอบครองทีด่นิผูไ้มเ่หน็ชอบดว้ยกบัการปฏเิสธหรอืการสัง่การใหแ้กไ้ขมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

 มาตรา 36 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิน่หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงพจิารณาเห็นว่าการจดัสรรที่ดนิและประเภท
ของอาคารทีจ่ะก่อสรา้งเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบแลว้ตามมาตรา 29 เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงจะใหผู้แ้สดงความประสงคต์ามมาตรา 34 ทําสญัญาว่าจะจดัสรรทีด่นิหรอืก่อสรา้งอาคารตามทีต่กลงกนั
ได ้ในกรณีทีท่าํสญัญากบัผูม้สีทิธกิ่อสรา้งอาคารเหนือทีด่นิของผูอ้ื่น ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้ของและผูค้รอบครองทีด่นิ
ที่ชอบดว้ยกฎหมาย สญัญาที่จะทําขึน้กบัเจา้พนักงานท้องถิน่หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงให้ประกอบด้วยแผนผงับรเิวณ
อาคาร และรปูแบบอาคารทีจ่ะขอก่อสรา้งโดยละเอยีดดว้ย 
 วธิกีารเสนอแผนผงัตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

 มาตรา 37 การวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสญัญาตามมาตรา 36 และใหค้าํนึงถงึการอนุญาต
ให้มกีารก่อสรา้งอาคารภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจดัทํา 
ผงัเมอืงเฉพาะ 
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 มาตรา 38 ในกรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่วางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะตามมาตรา 29 ใหส้ง่ผงัเมอืงเฉพาะไปยงักรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ถ้ากรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไม่เห็นพ้องด้วยกบัผงัเมอืงเฉพาะ และเจ้า
พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจแกไ้ขปรบัปรุงผงัเมอืงเฉพาะใหส้อดคลอ้งกบัความเหน็ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได ้ใหก้รมโยธา 
ธกิารและผงัเมอืงเสนอคณะกรรมการผงัเมอืงเพือ่พจิารณาชีข้าด 

 มาตรา 39 ในกรณีทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืงวางและจดัทําผงัเมอืงเฉพาะตามคําสัง่ของรฐัมนตรหีรอืตามคําขอ
ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามมาตรา 29 ใหส้ง่ผงัเมอืงเฉพาะไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ ถา้เจา้พนกังาน
ท้องถิ่นไม่เห็นพ้องด้วยกับผงัเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผงัเมืองเห็นว่าไม่อาจแก้ไขปรบัปรุงผงัเมืองเฉพาะให้
สอดคลอ้งกบัความเหน็ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ได ้ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงเสนอคณะกรรมการผงัเมอืงเพือ่พจิารณาชีข้าด 

 มาตรา 40 เมื่อคณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบกบัผงัเมอืง เฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิน่หรอืกรมโยธาธกิารและ 
ผงัเมอืงจดัทาํแลว้ ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงเสนอผงัเมอืงเฉพาะต่อรฐัมนตร ีเพื่อดาํเนินการตราพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบั
ผงัเมอืงเฉพาะนัน้ต่อไป 

หมวด 6 
การใช้บงัคบัผงัเมืองเฉพาะ 

 มาตรา 41 ผงัเมอืงเฉพาะจะใชใ้นทอ้งทีใ่ดใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิถา้พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ
มไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหพ้ระราชบญัญตัดิงักลา่วใชบ้งัคบัไดไ้มเ่กนิหา้ปี 
 เมื่อระยะเวลาตามวรรคหน่ึงได้สิน้สุดลง ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่หรอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็สมควรขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชบัญญัติ ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดําเนินการตราเป็น
พระราชบญัญตัขิยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะต่อไป พระราชบญัญตัขิยายระยะเวลาจะกําหนดการแกไ้ขปรบัปรุง
ผงัเมอืงเฉพาะเสยีใหมใ่หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปกไ็ด ้

 มาตรา 42 ในระหว่างทีใ่ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะในทอ้งทีใ่ด ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอื
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเหน็วา่สภาพการณ์และสิง่แวดลอ้มในเขตของผงัเมอืงเฉพาะไดเ้ปลีย่นแปลงไป สมควรแกไ้ขปรบัปรงุ
ขอ้กําหนดหรอืรายละเอยีดของผงัเมอืงเฉพาะทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะเสยีใหม่ใหเ้หมาะสม ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแก้ไขปรบัปรุงผงัเมืองเฉพาะต่อคณะกรรมการผังเมือง ถ้า
คณะกรรมการผงัเมอืงเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขปรบัปรุง การแกไ้ขปรบัปรุงนัน้ไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้กําหนดและรายละเอยีดของ
ผงัเมอืงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัการเวนคืนที่ดินหรอือสงัหารมิทรพัย์อย่างอื่น หรอืการที่จะต้องรื้อหรอืย้ายอาคาร หรอืไม่
ก่อใหเ้กดิการเวนคนืทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นขึน้อกี หรอืการทีจ่ะตอ้งรือ้หรอืยา้ยอาคารใหม ่ใหค้ณะกรรมการผงัเมอืง
รายงานรฐัมนตรเีพือ่ออกกฎกระทรวงแกไ้ขปรบัปรงุผงัเมอืงเฉพาะ 

 มาตรา 43 เมื่อไดป้ระกาศพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะในทอ้งทีใ่ด ทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่น
ซึง่เอกชนเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองและถกูกาํหนดในพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะใหเ้วนคนื ถา้ 
  (1) เพื่อใช้เป็นทางหลวง ให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง และให้นําบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายดงักลา่วมาใชบ้งัคบัแก่การเวนคนืโดยอนุโลม ทัง้น้ี เวน้แต่ทีบ่ญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะในพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืง
เฉพาะ 
  (2) เพือ่ใชใ้นการอนัเป็นประโยชน์แก่การผงัเมอืงอยา่งอื่น ใหถ้อืวา่ถกูเวนคนืตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย์ และให้นําบทบญัญัติแห่งกฎหมายดงักล่าวมาใช้บงัคบัแก่การเวนคืนโดยอนุโลม ทัง้น้ี เว้นแต่ที่บญัญัติไว้
โดยเฉพาะในพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ 
 ในทัง้สองกรณี ใหอ้ธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งที ่ซึง่ระบุไวใ้นพระราชบญัญตัใิห้
ใชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ เป็นเจา้หน้าทีเ่วนคนือสงัหารมิทรพัย ์และใหถ้อืแนวเขตทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นทีจ่ะเวนคนืที่
มอียูใ่นแผนทีท่า้ยพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะเป็นแนวเขตทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอื่นทีถ่กูเวนคนื 
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 ในกรณีทีใ่ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะภายในหา้ปีนับแต่วนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีากําหนด
เขตที่ดนิที่จะทําการสํารวจตามมาตรา 14 เงนิค่าทดแทนที่จะจ่ายให้แก่เจ้าของหรอืผู้ครอบครองทรพัย์สนิที่ถูกเวนคนืตาม
มาตราน้ี ถา้พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะไมไ่ดก้าํหนดเงนิคา่ทดแทนไวเ้ป็นอยา่งอื่นใหก้าํหนดตามราคาทรพัยส์นิ
ทีต่อ้งเวนคนืตามความเป็นธรรมทีเ่ป็นอยูใ่นวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาดงักลา่ว 
 ในกรณีที่ใช้บงัคบัพระราชบญัญัตใิห้ใช้บงัคบัผงัเมอืงเฉพาะโดยไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว หรอืใช้
บงัคบัเมื่อพน้หา้ปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎกีาและพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะไมไ่ดก้ําหนดเงนิค่าทดแทน
ไวเ้ป็นอยา่งอื่น ใหก้ําหนดตามราคาทรพัยส์นิทีต่อ้งเวนคนืนัน้ตามความเป็นธรรมทีเ่ป็นอยู่ในวนัใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ช้
บงัคบัผงัเมอืงเฉพาะ 
 ในกรณีที่เป็นการเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์เพื่อปรบัปรุงให้เป็นไปตามผงัเมอืงเฉพาะ เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการได้
ดาํเนินการปรบัปรุงแลว้และประสงคจ์ะใหเ้ช่าหรอืหาประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ต่อไปกใ็หก้ระทาํได ้แต่จะกระทําการอนัมี
ผลเป็นการโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยน์ัน้มไิด ้
 การโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่วนคนืเพือ่ปรบัปรงุดงักลา่วจะกระทาํไดก้โ็ดยการตราพระราชบญัญตั ิ

 มาตรา 44 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นจะต้องเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งได้ดําเนินการตามมาตรา 43(1) ให้
เจา้หน้าทีด่าํเนินการตกลงกบัเจา้ของ ผูค้รอบครอง หรอืผูด้แูลรกัษาอสงัหารมิทรพัยเ์กีย่วกบักาํหนดเวลาทีจ่ะเขา้ครอบครอง 
 ในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ไดด้าํเนินการตามมาตรา 43(2) และพระราชบญัญตัิ
ให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงเฉพาะได้บญัญตัใิห้เจา้หน้าที่ดําเนินการเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ได้ก่อนการใช้เงนิหรอืวางเงนิค่า
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์ ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม แต่กําหนดวนัที่
เจา้หน้าทีด่ําเนินการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าที่ดาํเนินการจะเขา้ครอบครองตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนันับแต่วนัมี
หนงัสอืแสดงความจาํนงทีจ่ะเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถพบตวัเจา้ของ หรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยต์ามมาตรา 43(2) และไม่สามารถส่งหนังสอื
แสดงความจํานงถงึเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยไ์ดก้ําหนดวนัทีจ่ะเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยต์อ้งไม่น้อยกว่า
สามสบิวนันบัแต่วนัปิดแจง้ความ ซึง่ปิดไว ้ณ ทีท่ีอ่สงัหารมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู ่
 เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรอืวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
ดาํเนินการมอีาํนาจเขา้ครอบครองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ได ้แมจ้ะยงัมไิดช้าํระเงนิคา่ทดแทน 

 มาตรา 45 ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 
  (1) รายละเอยีดแหง่ขอ้กาํหนดต่างๆ ตามพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ 
  (2) หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 46 บรรดาขอ้บญัญตัหิรอืเทศบญัญตัซิึง่ออกโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสรา้ง
อาคาร กฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข กฎหมายว่าดว้ยการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมสสุานและฌาปนสถานหรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีใ่ช้
บงัคบัอยู่ในเขตทอ้งที่ที่ใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิห้ใชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะในส่วนที่มบีญัญตัไิวแ้ลว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 45 หรอืซึง่ชดัแยง้กบักฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 45 ใหใ้ชก้ฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 45 แทน 

 มาตรา 47 ในทอ้งทีใ่ดทีใ่ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ แต่ยงัไม่ไดต้ราพระราชกฤษฎกีาใหใ้ช้
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร ให้ถือว่าได้มกีารประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสรา้งอาคารในเขตแหง่ผงัเมอืงเฉพาะนัน้ รวมทัง้บรเิวณโดยรอบหน่ึงกโิลเมตรนบัจากแนวเขตผงัเมอืงเฉพาะดว้ย 
 ในบรเิวณหน่ึงกโิลเมตรโดยรอบเขตแห่งผงัเมอืงเฉพาะที่ใช้บงัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร
ตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนักงานท้องถิน่ผู้มอีํานาจอนุญาตการก่อสรา้ง ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืซ่อมแซมอาคารตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร เสนอหลกัการใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่พจิารณา และใหผู้ว้า่ราชการ
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จงัหวดัควบคุมการปฏบิตังิานของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ได้
กาํหนดไว ้

 มาตรา 48 ในทอ้งทีท่ีใ่ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ หา้มบุคคลใดใชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอืแกไ้ข
หรอืเปลีย่นแปลงอสงัหารมิทรพัยใ์หผ้ดิไปจากทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะหรอืในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 42 หรอืมาตรา 45 

 มาตรา 49 ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายเขต รฐัมนตรีจะออก
กฎกระทรวงให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดท้องถิน่หน่ึงเป็นผู้มอีํานาจหน้าที่อนุญาตการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง ต่อเติม หรอืซ่อมแซมอาคารแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ีให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดงักล่าวมีอํานาจหน้าที่
อนุญาต การก่อสรา้ง ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืซ่อมแซมอาคารตลอดเขตแห่งผงัเมอืงเฉพาะนัน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
การก่อสรา้งอาคาร 

หมวด 7 
คณะกรรมการบริหารการผงัเมืองส่วนท้องถ่ิน 

 มาตรา 50 ในท้องที่ที่ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัใิห้ใช้บงัคบัผงัเมอืงเฉพาะ ให้มคีณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืง
สว่นทอ้งถิน่คณะหน่ึง ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกรมธนารกัษ์ ผู้แทนกรมอยัการ ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หวัหน้ากองผงัเมืองกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการผงัเมอืงหรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผงัเมอืงไมเ่กนิสีค่น และผูแ้ทนสถาบนั องคก์ารอสิระและบุคคลอื่นทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้งกบัการผงัเมอืงไมเ่กนิสีค่น ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการ 
  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั15 สรรพากร
จงัหวดั แพทยใ์หญ่จงัหวดั อยัการจงัหวดั เจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดั ผู้ทรงคุณวุฒทิางการผงัเมอืงหรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวชขอ้ง
โดยตรงกับการผังเมืองไม่เกินสามคน  และผู้แทนสถาบัน  องค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการ 
ผงัเมอืงไมเ่กนิสามคน ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมการ 
 ในกรณีที่ต้องดําเนินการในเขตเทศบาลหรอืสุขาภบิาลใดให้นายกเทศมนตรหีรอืประธานกรรมการสุขาภบิาลแห่ง
ท้องถิ่นนัน้เป็นกรรมการร่วมด้วย และในกรณีที่ต้องดําเนินการท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลหรอืสุขาภิบาล ให้นายอําเภอแห่ง
ทอ้งถิน่นัน้เป็นผูด้าํเนินการดว้ย 
 กรรมการซึง่แต่งตัง้จากผูแ้ทนสถาบนั องคก์ารอสิระและบุคคลอื่น จะตอ้งไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
ซึง่มตีาํแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ 
 ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่แต่งตัง้กรรมการหรอืบุคคลใด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 มาตรา 51 ใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
  (1) พจิารณาและสัง่การเกีย่วกบัการจดัทีด่นิของเอกชนเพือ่ใชเ้ป็นทีอุ่ปกรณ์ตามผงัเมอืงเฉพาะ 
  (2) อนุมตักิารยกทีอุ่ปกรณ์ใหเ้ป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
  (3) พจิารณาและสัง่การเกีย่วกบัการรือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงอาคารทีจ่ะตอ้งรือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงตามผงัเมอืงเฉพาะ 
  (4) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ทีย่ืน่ต่อคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ 
  (5) ดาํเนินการอื่นใดตามอาํนาจหน้าทีซ่ึง่มบีญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 

                                                
15 คาํวา่ “โยธาธกิารจงัหวดั” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั” โดยมาตรา 27 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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 มาตรา 52 ใหก้รรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี 
 ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ในระหวา่งทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระ
อยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม ให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้นัน้อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลอือยู่ของ
กรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 
 กรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ทีพ่น้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีได ้

 มาตรา 53 ใหนํ้ามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชแ้ก่คณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่โดย
อนุโลม 

หมวด 8 
การรือ้ ย้าย หรือดดัแปลงอาคาร 

 มาตรา 54 ในกรณีที่พระราชบญัญตัิให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงเฉพาะ กําหนดให้มกีารรือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงอาคารให้
เจา้หน้าทีด่ําเนินการจดัทํารายละเอยีดแสดงการรือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงอาคารใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่
พจิารณา 

 มาตรา 55 ใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่พจิารณาเหตุผลและรายละเอยีดแสดงการรือ้ ยา้ย หรอื
ดดัแปลงอาคาร ใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืงเฉพาะ ในการน้ีจะขอความเหน็จากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกไ็ดห้รอืจะสัง่ใหเ้จา้หน้าที่
ดาํเนินการจดัทาํรายละเอยีดเสยีใหมก่ไ็ด ้
 เมื่อคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่พจิารณาเสรจ็แลว้ และสัง่การประการใด ใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการมี
หนงัสอืถงึเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ราบถงึคาํสัง่ของคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่และการ
ดาํเนินการตามคาํสัง่นัน้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่หกสบิวนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารดาํเนินการ และใหส้ง่รายละเอยีดแสดงการรือ้ ยา้ย หรอื
ดดัแปลงอาคารเท่าทีเ่กี่ยวขอ้งไปดว้ย แต่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารผูไ้ม่เหน็ชอบดว้ยกบัคําสัง่ของคณะกรรมการบรหิาร
การผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ มสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

 มาตรา 56 ถา้อาคารทีจ่ะตอ้งรือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ หรอืทรพัยส์นิของแผ่นดนิทีอ่ยู่
ในความครอบครองหรอืดูแลรกัษาของส่วนราชการใด ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัมีหนังสอืแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืทรพัยส์นิของแผ่นดนิทราบ และใหส้ว่นราชการดงักล่าวมหีนงัสอืแสดงความยนิยอมหรอืขดัขอ้ง
ใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ทราบ ถา้มปีญัหาโตแ้ยง้ระหว่างสว่นราชการกบัคณะกรรมการบรหิารการผงั
เมอืงสว่นทอ้งถิน่ใหเ้สนอคณะกรรมการผงัเมอืงวนิิจฉยั 

 16 มาตรา 57 ในกรณีทีเ่อกชนซึง่เป็นเจา้ของอาคารไดร้บัหนงัสอืแจง้ใหจ้ดัการรือ้หรอืยา้ยอาคารแลว้ ไม่ไดใ้ชส้ทิธิ
อุทธรณ์ตามมาตรา 70 หรอืใชส้ทิธอุิทธรณ์ แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ไมเ่หน็ดว้ยกบัการอุทธรณ์ เจา้ของอาคารตอ้งปฏบิตัติาม
คาํสัง่ของเจา้หน้าทีด่าํเนินการหรอืคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทราบคาํสัง่หรอืคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 ถา้เจา้ของอาคารไมเ่ริม่ดําเนินการรือ้หรอืยา้ยอาคาร หรอืไดร้ือ้หรอืยา้ยอาคารไปบา้งแลว้ แต่เป็นทีเ่หน็ไดป้ระจกัษ์
วา่การรือ้หรอืยา้ยอาคารจะไม่แลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ําหนดไวใ้นคําสัง่ ใหเ้จา้หน้าทีด่ําเนินการเตอืนเป็นหนงัสอืไปยงัเจา้ของ
อาคาร ถ้าผู้นัน้ยงัคงละเลยไม่ดําเนินการตามคําสัง่ภายในเวลาที่กําหนดไวใ้นคําเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสบิห้าวนัโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร ใหเ้จา้หน้าทีด่ําเนินการมอีํานาจเขา้ไปในที่ดนิและรือ้หรอืยา้ยอาคารนัน้โดยคดิค่าใชจ้่ายจากเจา้ของอาคาร 
ค่าใช้จ่ายจะคดิหกัเอาจากเงนิค่าตอบแทนตามมาตรา 59 ที่จะพงึจ่ายให้แก่เจ้าของอาคารนัน้ก็ได้ การรือ้หรอืยา้ยอาคารนัน้ 
เจา้หน้าทีด่าํเนินการตอ้งกระทาํโดยประหยดัและคา่ใชจ้า่ยทีค่ดิจากเจา้ของอาคารจะตอ้งไมม่ากกวา่เงนิคา่ตอบแทนตามมาตรา 59 
 เมื่อไดค้ดิค่าใชจ้่ายแลว้ ใหเ้จา้หน้าทีด่ําเนินการแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้ของอาคารทราบ เจา้ของอาคารผูไ้ม่เหน็ชอบ
ดว้ยกบัการคดิคา่ใชจ้า่ยมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

                                                
16 มาตรา 57 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตั ิการผงัเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2525 และใหใ้ชค้วามทีพ่มิพไ์วแ้ลว้แทน 
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 มาตรา 58 ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารได้รบัแจ้งให้จดัการดดัแปลงอาคาร ไม่เริม่
ดําเนินการดดัแปลงอาคารหรอืไดด้ดัแปลงอาคารไปบา้งแลว้ แต่เป็นสิง่ที่เหน็ไดป้ระจกัษ์ว่าการดดัแปลงอาคารจะไม่แลว้เสรจ็
ภายในเวลาที่กําหนดไวใ้นคําสัง่ใหเ้จา้หน้าที่ดําเนินการเตอืนเป็นหนังสอืไปยงัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร และหากผูน้ัน้
ยงัคงละเลยไม่ดําเนินการตามคําสัง่ภายในเวลาทีก่ําหนดไวใ้นคําเตอืน ซึ่งตอ้งไม่น้อยกวา่สบิหา้วนั โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
ใหเ้จา้หน้าทีด่ําเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่เพื่อสัง่เพกิถอนคาํสัง่ใหด้ดัแปลงนัน้ และสัง่ให้
รื้อย้ายอาคารต่อไป และให้นํามาตรา 57 มาใช้บงัคบัแก่การสัง่รื้อหรอืย้ายอาคาร และการคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรอืผู้
ครอบครองโดยอนุโลม 

 มาตรา 59 เมื่อคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนท้องถิ่นได้ส ัง่ให้เจ้าของรื้อ ย้าย หรอืดดัแปลงอาคารตาม
มาตรา 57 หรอืมาตรา 58 ใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ กาํหนด
เงนิคา่ตอบแทนตามความเป็นธรรมและจา่ยใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1) ถา้เป็นอาคารที่ไม่อาจยา้ยได ้ใหจ้่ายเงนิค่าตอบแทนแก่เจา้ของอาคาร ซึ่งปลูกสรา้งอยู่ในวนัที่ใชบ้งัคบั
พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ 
  (2) ถา้เป็นอาคารหรอืสว่นของอาคารทีร่ ือ้ยา้ยได ้ใหจ้่ายเงนิค่าตอบแทนแก่เจา้ของอาคารซึง่ปลกูสรา้งอยูใ่น
วนัทีใ่ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ เงนิคา่ตอบแทนดงักล่าวพงึกําหนดใหเ้ฉพาะคา่รือ้อาคารค่าขนยา้ยและ
คา่ปลกูสรา้งใหม ่
  (3) ผู้เช่าที่ดนิหรอืผู้เช่าอาคารที่จะต้องรื้อหรอืย้าย ซึ่งมสีญัญาเช่าเป็นหนังสอื หรอืทําเป็นหนังสอืและจด
ทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งจะฟ้องรอ้งให้บงัคบัคดไีด้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลกัฐานนัน้ได้ทําไว้
ก่อนวนัใช้บงัคบัพระราชบญัญัติให้ใช้บงัคบัผงัเมืองเฉพาะหรอืได้ทําขึ้นภายหลงัวนันัน้โดยได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และการเช่านัน้ยงัไม่ระงบัในวนัที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ส ัง่ให้รื้อหรอืย้ายอาคาร เงนิค่าตอบแทนในการเช่นน้ีพึง
กาํหนดใหเ้ฉพาะทีผู่เ้ชา่ไดเ้สยีหายจรงิโดยเหตุผลทีต่อ้งออกจากทีด่นิหรอือาคารก่อนสญัญาเชา่ระงบั 
  (4) บุคคลซึง่มสีทิธติามมาตรา 1349 หรอืมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และเสยีสทิธิ
ในการใชท้างหรอืเสยีสทิธใินการวางท่อน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟ้าหรอืสิง่อื่นซึ่งคลา้ยกนั ผ่านที่ดนิซึ่งต้องมกีารรือ้หรอืยา้ย
อาคารในเมือ่บุคคลเชน่วา่นัน้ไดใ้หเ้งนิคา่ตอบแทนในการทีไ่ดใ้ชส้ทิธนิัน้ ๆ แก่เจา้ของทีด่นิไปแลว้ 
 ใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการมหีนังสอืแจง้จาํนวนเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าตอบแทนทราบ ผูม้สีทิธไิดร้บั
เงนิคา่ตอบแทน ผูไ้มเ่หน็ชอบดว้ยกบัจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนดงักลา่วมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

 มาตรา 60 ใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการจดัหาทีอ่ยูช่ ัว่คราวทีเ่หมาะสมใหแ้ก่บุคคลตามมาตรา 59(1) (2) หรอื (3) อาศยั
อยู่เป็นเวลาตามความจําเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่าหกเดอืนและไม่เกินหน่ึงปี ในเมื่อบุคคลดงักล่าวไม่สามารถจดัหาที่อยู่ของ
ตนเองได ้การกาํหนดเงนิคา่ตอบแทนตามมาตรา 59 จะคาํนึงถงึการจดัหาทีอ่ยูช่ ัว่คราวดว้ยกไ็ด ้
 ในกรณีทีเ่หน็สมควรเจา้หน้าทีด่าํเนินการจะผอ่นผนัใหอ้าศยัต่อไปอกีไมเ่กนิหกเดอืนกไ็ด ้

 มาตรา 61 ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีด่าํเนินการจดัหาทีด่นิและหรอือาคารใหบุ้คคลดงักล่าวในมาตรา 60 เขา้อยูใ่นทีใ่หม ่
โดยการเช่าซื้อหรอืเช่า และบุคคลดงักล่าวสมคัรใจเขา้อยู่ในทีด่นิและหรอือาคารทีจ่ดัหาใหใ้หม่นัน้ ใหเ้จา้หน้าที่ดําเนินการกนั
เงนิค่าตอบแทนที่จะพงึจ่ายตามมาตรา 59 ไวเ้พื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรอืเช่า ถ้าเป็นการเช่าซื้อ จํานวนเงนิที่กนัไวใ้ห้เป็นไป
ตามทีเ่จา้หน้าทีด่าํเนินการและบุคคลดงักลา่วตกลงกนั ถา้เป็นการเช่าใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการกนัเงนิไวเ้ป็นค่าเชา่สาํหรบัหน่ึงปี
หกเดอืน จาํนวนเงนิทีเ่หลอืจากทีก่นัไวใ้หจ้า่ยแก่บุคคลดงักลา่ว ในการน้ีใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการมหีนงัสอืแจง้จาํนวนเงนิทีก่นัไว ้
และจาํนวนเงนิทีเ่หลอืจา่ยใหบุ้คคลดงักลา่วทราบ บุคคลดงักลา่วผูไ้มเ่หน็ชอบดว้ยมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 
 ในกรณีทีจ่ดัทีด่นิไวใ้หบุ้คคลดงักล่าวปลกูสรา้งเอง ใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการช่วยเหลอืและใหค้วามสะดวกในการทีจ่ะ
ปลกูสรา้งอาคารลงในทีด่นิทีจ่ดัให ้
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 มาตรา 62 ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ส ัง่ใหจ้ดัทีด่นิเพื่อใชเ้ป็นทีอุ่ปกรณ์ ใหเ้จา้หน้าที่
ดําเนินการจ่ายเงนิค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนท้องถิน่กําหนดแก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองที่ดนิ
ดงักล่าว ซึ่งตอ้งเสยีสทิธบิางประการเกี่ยวกบัการใชท้ี่ดนิเน่ืองจากการจดัที่ดนินัน้หรอืต้องรบัภาระที่ต้องปฏบิตัหิรอืงดเวน้ไม่
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดอนัเกีย่วกบัทีด่นิทีจ่ดันัน้ 
 ในการกําหนดเงนิคา่ตอบแทนตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่พจิารณาถงึความมาก
น้อยแหง่สทิธทิีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิตอ้งเสยีหรอืถูกจาํกดั หรอืภาระทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืงดเวน้ไมป่ฏบิตั ิรวมทัง้ประโยชน์
ทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิพงัไดร้บัในการใชท้ีอุ่ปกรณ์ดว้ย แต่ทัง้น้ีเงนิค่าตอบแทนทีก่าํหนดตอ้งไมเ่กนิราคาทีด่นิ และเพื่อ
ประโยชน์ในการคาํนวณราคาทีด่นิตามมาตราน้ี ใหนํ้าความในมาตรา 64 ทีเ่กี่ยวกบัราคาทีโ่อนตามความเป็นธรรมมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
 ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการกําหนดเงินค่าตอบแทนให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองทีด่นิทราบ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิผูไ้มเ่หน็ชอบดว้ยมสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

 มาตรา 63 ทีด่นิทีถ่กูจดัใหเ้ป็นทีอุ่ปกรณ์ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไมต้อ้งเสยีภาษบีาํรงุทอ้งทีใ่นสว่นทีถ่กูจดันัน้ 

 มาตรา 64 เจา้ของทีอุ่ปกรณ์ผูใ้ดประสงคจ์ะยกทีอุ่ปกรณ์ใหเ้ป็นทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิโดยมเีงนิค่าตอบแทน 
หากคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่พจิารณาเหน็วา่ทีอุ่ปกรณ์นัน้ไดใ้ชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสว่นใหญ่ กใ็ห้
รบัอุปกรณ์นัน้เป็นที่สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิได ้และให้เจา้หน้าที่ดําเนินการจ่ายเงนิค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของตามราคาที่
พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะบญัญตัไิว ้ถา้ไมไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้หก้าํหนดเทา่กบัราคาของทีด่นิทีโ่อนตามความเป็นธรรม
ที่เป็นอยู่ในวนัใชบ้งัคบัพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิที่จะทําการสาํรวจ ทัง้น้ี ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวจะยงัคงใช้
บงัคบัหรอืไม ่
 ถา้ไมม่พีระราชกฤษฎกีาดงักล่าว หรอืใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะภายหลงัหา้ปีนบัแต่วนัทีใ่ช้
บงัคบัพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว และพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะไมไ่ดก้ําหนดเงนิค่าตอบแทนไวเ้ป็นอยา่งอื่น ให้
กําหนดเงนิค่าตอบแทนเท่าราคาที่ดินที่โอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวนัใช้บงัคบัพระราชบญัญัติให้ใช้บงัคบัผงัเมอืง
เฉพาะ 
 ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่การยกให้เกิดขึ้นภายหลังห้าปีนับแต่ว ันใช้บังคับ
พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ ในกรณีน้ีถา้พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะไมไ่ดก้าํหนดเงนิคา่ตอบแทนไว้
เป็นอย่างอื่น ให้เงนิค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ตกลงกนั ซึ่งจะต้องไม่ตํ่ากว่าราคาที่ดนิตามความเป็นธรรมตามวรรคหน่ึงหรอื
วรรคสอง แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 65 ในการคํานวณเงนิค่าตอบแทนตามมาตรา 64 ถ้ามกีารสรา้งหรอืจดัทําเพื่อให้เป็นที่อุปกรณ์ตามแบบ
และรายการทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่อนุญาตก่อนทีจ่ะมกีารยกให ้ใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนคา่ใชจ้า่ยในการสรา้ง
หรอืจดัทาํดงักลา่วแก่เจา้ของเพิม่ขึน้จากเงนิค่าตอบแทนอนัพงึจา่ยใหเ้น่ืองในการยกใหน้อกจากเจา้หน้าทีด่าํเนินการเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่ายเอง เงนิค่าตอบแทนอนัจะพงึจ่ายใหเ้พิม่ขึน้ตามมาตราน้ี ใหค้ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนทอ้งถิน่พจิารณา
กําหนดใหต้ามที่เหน็สมควร โดยคํานึงถงึประโยชน์ของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองประโยชน์สาธารณะ สภาพของสิง่ที่ก่อสรา้ง
หรอืสิง่ทีจ่ดัทาํ หรอืสิง่ทีส่รา้งในขณะทีม่กีารยกใหป้ระกอบดว้ย 

 มาตรา 66 ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ ไดก้ําหนดจาํนวนเงนิค่าตอบแทนอนัจะพงึจ่าย
ให ้หรอืไดม้กีารจ่ายเงนิคา่ตอบแทนตามทีก่าํหนดไวใ้หแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิตามมาตรา 62 ใหห้กัเงนิค่าตอบแทนที่
กาํหนดไว ้หรอืทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้ออกจากเงนิคา่ตอบแทนในการยกใหต้ามมาตรา 64 

 มาตรา 67 ในการจดัที่ดินให้เป็นที่อุปกรณ์ หากมีความจําเป็นต้องสรา้งหรอืจดัทําเพื่อให้เป็นไปตามแบบและ
รายการทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนด และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิรอ้งขอ เจา้หน้าทีด่ําเนินการจะสรา้งหรอืจดัทําใหก้ไ็ด ้
เมือ่พจิารณาเหน็เป็นการสมควร โดยคดิคา่ใชจ้า่ยจากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นินัน้ 
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 ในการคดิค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง ถ้าการสรา้งหรอืจดัทําของเจ้าหน้าที่ดําเนินการเป็นไปเพยีงเพื่อประโยชน์ของ
เจ้าของหรอืผู้ครอบครองที่ดินผู้ร้องขอนัน้ ให้คิดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรอืจดัทํานัน้ทัง้หมด แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ด้วย เจา้หน้าที่ดําเนินการจะออกค่าใชจ้่ายทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนกไ็ด้ตามที่เหน็สมควร และใหเ้จา้ของที่ดนิเป็นผู้
ออกคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอื 

 มาตรา 68 เพื่อดําเนินการใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืงเฉพาะ ในกรณีจําเป็นทีต่อ้งใชท้ีด่นิของบุคคลใด ๆ ในบรเิวณไม่
เกนิหน่ึงกโิลเมตรนับจากแนวเขตผงัเมอืเฉพาะ เจา้พนักงานการผงัมอีํานาจจดัใหท้ําหรอืวางท่อน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟ้า 
หรอืสิง่อื่นซึ่งคลา้ยกนัลงบน ใต้หรอืเหนือพื้นดนิของบุคคลนัน้ไดใ้นเมื่อพืน้ดนินัน้ไม่ใช่เป็นที่ตัง้โรงเรอืน โดยแจง้เป็นหนังสอื
พรอ้มทัง้แผนผงัแสดงแนวทางการใชท้ีด่นิใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามสบิวนัก่อน
วนัทีจ่ะมกีารดาํเนินการ 
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนักงานการผงักําหนดเงนิค่าตอบแทนอนัเป็นธรรมในการใชท้ี่ดนินัน้ที่จะ
จา่ยใหแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิ และใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งทราบโดยมชิกัชา้ 
 เจา้ของหรอืผู้ครอบครองที่ดนิผูไ้ม่เหน็ชอบดว้ยกบัการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หรอืการกําหนดเงนิค่าตอบแทน
ตามวรรคสอง มสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ามมาตรา 70 

 มาตรา 69 โดยปกติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ใช้บงัคบัผงัเมืองเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการ แต่
รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการผงัเมอืงอาจแต่งตัง้ให้องค์การหรอืบรรษัทของรฐัซึ่งมอีํานาจหน้าที่หรอืซึ่งได้รบั
มอบหมายใหม้อีาํนาจหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีด่าํเนินการในทอ้งทีน่ัน้ได ้

หมวด 9 
อทุธรณ์ 

 มาตรา 70 ผูม้สีทิธอุิทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัคาํสัง่หรอืหนงัสอืแจง้ความ ในกรณีต่อไปน้ี 
  (1) การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามมาตรา 27 วรรคสอง 
  (2) การปฏเิสธหรอืสัง่การเกีย่วกบัโครงการทีจ่ะจดัสรรทีด่นิ หรอืทีจ่ะก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 35 
  (3) การสัง่ใหร้ือ้ ยา้ย หรอืดดัแปลงอาคารตามมาตรา 55 
  (4) การคดิคา่ใชจ้า่ยในการรือ้หรอืยา้ยอาคารตามมาตรา 57 วรรคสองหรอืมาตรา 58 
  (5) การกาํหนดจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนตามมาตรา 57 
  (6) การกนัเงนิคา่ตอบแทนไวต้ามมาตรา 61 
  (7) การกาํหนดจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนตามมาตรา 62 
  (8) การจดัใหท้าํหรอืวางท่อน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟ้าหรอืสิง่อื่นซึง่คลา้ยคลงึกนัตามมาตรา 68 วรรคหน่ึง 
และการกาํหนดจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนในการใชท้ีด่นิตามมาตรา 68 วรรคสอง 
 อุทธรณ์กรณี (4) และ (6) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนท้องถิน่ ในกรณี (1) (2) (3) (5) (7) และ 
(8) ใหย้ืน่ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 เมื่อคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ หรอืคณะกรรมการอุทธรณ์แลว้แต่กรณีไดม้คีาํวนิิจฉยัแลว้ หากผู้
อุทธรณ์ไม่พอใจในคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ ผูอุ้ทธรณ์ย่อมมสีทิธิย์ ื่นฟ้องต่อศาลปกครองไดภ้ายในกําหนดหน่ึงเดอืน นับแต่วนัที่ได้
ทราบคาํวนิิจฉยันัน้ ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีารตัง้ศาลปกครองตามรฐัธรรมนูญ มใิหนํ้าความในวรรคน้ีมาใชบ้งัคบั 

 มาตรา 71 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์  ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมอัยการ 
ผูท้รงคุณวุฒทิางการผงัเมอืงหน่ึงคน ผูท้รงคุณวุฒทิางกฎหมายหนึ่งคน ผูท้รงคุณวุฒทิางเศรษฐศาสตรห์น่ึงคน เป็นกรรมการ 
ใหป้ระธานคณะกรรมการอุทธรณ์แต่งตัง้กรรมการหรอืบุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
 ให้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นกรรมการผงัเมอืงหรอื
อนุกรรมการในคณะกรรมการผงัเมอืงในขณะเดยีวกนัมไิด ้
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 มาตรา 72 ใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์มอีาํนาจหน้าทีพ่จิารณาวนิิจฉยัคาํอุทธรณ์ทีย่ืน่ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 มาตรา 73 ใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์มอีาํนาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้คณะหน่ึงหรอืหลายคณะเพือ่กระทาํการที่
อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการ หรอืให้ช่วยเหลอืในการดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ีเวน้แต่การ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ และใหนํ้ามาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 74 ให้กรรมการอุทธรณ์ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีได ้
 ในกรณีที่มกีารแต่งตัง้กรรมการอุทธรณ์ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง้ไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง้นัน้อยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการอุทธรณ์ซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 

 มาตรา 75 ใหนํ้ามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใชแ้ก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา 76 หลกัเกณฑ์และวธิีการในการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ให้กําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 มาตรา 77 ในระหว่างอุทธรณ์ห้ามมใิห้ผู้อุทธรณ์ เจ้าของหรอืผู้ครอบครองที่ดนิหรอือาคาร ผู้มสีทิธคิรอบครอง
เหนือที่ดินของผู้อื่น เจ้าพนักงานการผงั คณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าหน้าที่
ดาํเนินการ แลว้แต่กรณี ดาํเนินการหรอืกระทาํการใด ๆ อนัเป็นกรณีแหง่การอุทธรณ์ 

หมวด 10 
บทเบด็เสรจ็ 

 มาตรา 78 ในการปฏิบตัิการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผงั เจ้าหน้าที่ดําเนินการและ
กรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ มอีํานาจออกหนังสอืเรยีกบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งมาชีแ้จง หรอืใหส้ง่เอกสารหลกัฐาน หรอื
สิง่อื่นทีจ่าํเป็นเพือ่การปฏบิตักิารตามหน้าทีม่าประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา 79 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
กรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ และพนักงานเจา้หน้าทีข่องเจา้พนักงานทอ้งถิน่ พนักงานเจา้หน้าทีข่องเจา้พนักงาน
การผงั พนักงานเจา้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดําเนินการ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนท้องถิน่ มี
อํานาจเขา้ไปในทีด่นิหรอือาคาร ซึ่งอยูใ่นทอ้งทีท่ีม่กีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมหรอืทอ้งทีท่ีใ่ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิห้
ใชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะ ในระหวา่งเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กเพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืขอดูเอกสารหลกัฐานหรอื
สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งจากเจา้ของ ผูค้รอบครองหรอืผูด้แูลรกัษาทีด่นิหรอือาคารนัน้ หรอืเพื่อกระทาํการใด ๆ เทา่ทีจ่าํเป็น และพยายาม
ไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย ถา้มคีวามเสยีหายเกดิขึน้จากการกระทาํดงักลา่ว ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังานการผงั เจา้หน้าที่
ดําเนินการหรอืกรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กําหนดเงนิค่าตอบแทนความเสยีหายและจ่ายให้แก่
ผูเ้สยีหายนัน้ 
 ในกรณีที่จําเป็นต้องกระทําการเพื่อการสาํรวจ ใหแ้จง้เจา้ของ ผูค้รอบครอง หรอืผูดู้แลรกัษาทีด่นิหรอือาคารทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนกระทาํการนัน้ 
 ในการปฏบิตักิารตามหน้าที ่ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังานการผงั เจา้หน้าทีด่าํเนินการ กรรมการบรหิารการ
ผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ และพนกังานเจา้หน้าทีข่องเจา้พนักงานทอ้งถิน่ พนักงานเจา้หน้าทีข่องเจา้พนักงานการผงั พนักงาน
เจา้หน้าทีข่องเจา้หน้าทีด่าํเนินการ หรอืพนกังานเจา้หน้าทีข่องกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่แสดงบตัรประจาํตวัหรอื
หนงัสอืแสดงตาํแหน่งหน้าทีต่่อบุคคลซึง่เกีย่วขอ้ง 



พระราชบญัญตั ิ ก1-18/1

 มาตรา 80 เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผงั 
เจ้าหน้าที่ดําเนินการ กรรมการบรหิารการผงัเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงาน
เจา้หน้าทีข่องเจา้พนกังานการผงั พนกังานเจา้หน้าทีข่องเจา้หน้าทีด่าํเนินการ หรอืพนกังานเจา้หน้าทีข่องกรรมการบรหิารการ
ผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 81 พนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้หน้าทีด่าํเนินการมอีํานาจเขา้ไปในทีด่นิหรอือาคารซึง่อยู่
ในทอ้งที่ที่ใชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงเฉพาะเพื่อตรวจซ่อมแซม บํารุง รกัษา หรอืทําความสะอาดท่อน้ํา ทาง
ระบายน้ํา สายไฟฟ้าหรอืสิง่อื่นซึง่คลา้ยกนั หรอืเพือ่ตรวจสอบสภาพของทีโ่ลง่ในระหวา่งเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก 
 ในการปฏบิตัติามหน้าที่ ให้พนักงานเจา้หน้าที่ตามวรรคหน่ึงแสดงบตัรประจําตวัและหนังสอืแสดงตําแหน่งหน้าที่
พรอ้มทัง้หนงัสอืมอบหมายของเจา้หน้าทีด่าํเนินการใหไ้ปกระทาํการดงักลา่วต่อบุคคลซึง่เกีย่วขอ้ง 

 มาตรา 82 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนกังานทอ้งถิน่ เจา้พนกังานการผงั เจา้หน้าทีด่าํเนินการ กรรมการบรหิาร
การผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ และพนักงานเจา้หน้าทีข่องเจา้พนักงานทอ้งถิน่ พนักงานเจา้หน้าทีข่องเจา้พนักงานการผงั พนักงาน
เจา้หน้าที่ของเจา้หน้าทีด่ําเนินการ หรอืพนักงานเจา้หน้าทีข่องกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
เจา้ของ ผูค้รอบครองหรอืผูด้แูลรกัษาทีด่นิหรอือาคารตอ้งอาํนวยความสะดวกใหต้ามสมควร 

หมวด 11 
บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 83 ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 27 หรอืมาตรา 48 มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจําคุกไมเ่กนิหกเดอืน 
หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ ศาลอาจสัง่ให้ผู้กระทําผิดแก้ไขสภาพของอสงัหารมิทรพัย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปตามที่ได้กําหนดไวใ้นผงัเมอืงรวมหรอืในผงัเมอืงเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ หรอืให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มี
อํานาจจดัการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหเ้ป็นไปตามผงัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะนัน้ และคดิเอาค่าใชจ้่าย
จากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหารมิทรพัยต์ามทีจ่า่ยจรงิโดยประหยดั 

 มาตรา 84 ผูใ้ด 
  (1) ไม่ไปชี้แจงหรอืไม่ส่งเอกสารหลกัฐานหรอืสิง่ที่เกี่ยวขอ้งตามหนังสอืเรยีกของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้า
พนกังานการผงัหรอืกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ตามมาตรา 78 หรอืไมย่อมชีแ้จงหรอืชีแ้จงดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 
  (2) ขดัขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
กรรมการบรหิารการผงัเมอืงส่วนทอ้งถิน่และพนักงานเจา้หน้าที่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ พนักงานเจา้หน้าที่ของเจา้พนักงาน
การผงั พนกังานเจา้หน้าทีข่องเจา้หน้าทีด่าํเนินการ หรอืพนกังานเจา้หน้าทีข่องกรรมการบรหิารการผงัเมอืงสว่นทอ้งถิน่ ในการ
ใชอ้าํนาจตามมาตรา 15 หรอืมาตรา 82 หรอื 
  (3) ฝา่ฝืนคาํสัง่ใหร้ือ้ หรอืยา้ยอาคาร หรอืคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา 57 
 มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสามพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
สญัญา ธรรมศกัดิ ์
นายกรฐัมนตร ี



พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง ก1-18/2

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื เนือ่งจากกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืงและผงัชนบทไดใ้ชบ้งัคบั
มากวา่ยีส่บิปี ประกอบกบัไดม้กีารพฒันาทัง้ในดา้นเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจาํนวนประชากรในทอ้งที ่
ต่างๆ ได้ทวคีวามหนาแน่นมากยิง่ขึ้น มาตรการและโครงการทีไ่ด้กําหนดไว้ในกฎหมายจึงไม่เหมาะสมกบัสภาวะปจัจุบนั 
สมควรปรบัปรงุเสยีใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้าของวชิาผงัเมอืงและสภาพของทอ้งที ่

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 92 ฉบบัพเิศษ ตอนที ่8 วนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2518 
 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2525 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 
พ.ศ. 2518 โดยขยายระยะเวลาสาํหรบัการปิดประกาศแผนทีแ่สดงเขตผงัเมอืงรวม การยืน่คํารอ้งขอใหแ้กไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง
หรอืยกเลกิขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของผงัเมอืงรวมของผูม้สีว่นไดเ้สยีและการทีส่าํนกัผงัเมอืงเสนอผงัเมอืงรวม
ต่อรฐัมนตรจีากหกสบิวนัเป็นเกา้สบิวนัเพือ่ใหป้ระชาชนไดม้เีวลายืน่คาํรอ้งขอมากยิง่ขึน้ กบัการแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่คณะกรรมการ
และเลขมาตราทีอ่า้งในมาตรา 58 ใหถ้กูตอ้ง จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 99 ฉบบัพเิศษ ตอนที ่33 วนัที ่5 มนีาคม 2525 
 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2535 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิม่บทบญัญตัใิหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่และ
สาํนกัผงัเมอืงสามารถแกไ้ขปรบัปรงุและขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมกบัเพิม่จาํนวนและหน้าทีข่องคณะทีป่รกึษาผงั
เมอืงรวมใหม้ากขึ้น รวมทัง้แกไ้ขบทบญัญตัเิพือ่ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่สามารถใชดุ้ลยพนิิจในการวางและจดัทาํผงัเมอืงเฉพาะ
ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้น้ี เพือ่ใหก้ารวาง จดัทํา และแก้ไขปรบัปรุงผงัเมอืงรวมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการผงัเมอืงไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง รวมเรว็ และสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป อนัจะก่อใหเ้กดิผลดแีก่การผงัเมอืงยิง่ขึน้ จงึ
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอนที ่10 วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2535 
 

พระราชบญัญติัการผงัเมือง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีบ่ทบญัญตัใินกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงซึง่ใชบ้งัคบัอยู่
ในปจัจุบนัยงัไม่มมีาตรการทางกฎหมายเพียงพอทีจ่ะทําให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการผงัเมอืงได้ และไม่สามารถใช้บงัคบั
กฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมไดอ้ย่างต่อเนือ่ง อนัเนือ่งมาจากการวางและจดัทําผงัเมอืงรวมมขี ัน้ตอนและรายละเอยีด
มาก ทําให้ไม่อาจดําเนินการวางและจดัทําผงัเมืองรวมได้ทนักําหนดเวลาทีผ่งัเมืองรวมเดิมสิ้นสุดลง เป็นเหตุให้มีการใช้
ประโยชน์ทีด่นิไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการผงัเมอืงในระหว่างทีย่งัไม่มผีงัเมอืงรวมฉบบัใหม่ใชบ้งัคบั ประกอบกบัใน
ปจัจุบนัไดม้กีารใชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่
กฎหมายดงักล่าวมบีทบญัญตัทิีก่ําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มภีารกจิในการผงัเมอืงด้วย ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารวางและ
จดัทําผงัเมอืงรวมและการใช้บงัคบักฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิลสูงสุด สมควรกําหนดกลไกทาง
กฎหมายทีส่ามารถผลกัดนัใหก้ารวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมบรรลุวตัถุประสงคข์องการผงัเมอืง รวมทัง้ปรบัปรงุองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการผงัเมอืงใหเ้หมาะสม จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 132 ตอนที ่86 ก วนัที ่8 กนัยายน 2558 


