
 
พระราชบัญญัติ 

การผังเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

ใหไว  ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เปนปที่  ๔  ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว    

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให

การวางและจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนพ้ืนที่และที่ดินในทุกระดับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

อันจะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งประโยชนแก 

สาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยแลว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๒๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

(๒) พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

(๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔) พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การผังเมือง”  หมายความวา  การวาง  จัดทํา  และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง 

ในระดับตาง ๆ  สําหรับเปนกรอบชี้นําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ  ระดับภาค   

ระดับจังหวัด  ระดับเมือง  ระดับชนบท  และพ้ืนที่ เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  

สังคมแหงชาติ  เพ่ือการพัฒนาเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบทใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ  

ความสะดวกสบาย  ความเปนระเบียบ  ความสวยงาม  การใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและ

การขนสง  ความปลอดภัยของประชาชน  สวัสดิภาพของสังคม  การปองกันภัยพิบัติ  และการปองกัน

ความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน  เพ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอม  เพ่ือดํารงรักษา

หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตรหรือ

โบราณคดี  หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาใน  

ทางธรรมชาติ 

“การพัฒนาเมือง”  หมายความวา  การดําเนินการวางนโยบาย  รวมทั้งการสราง  ปรับปรุง  

ฟนฟู  บูรณะ  ดํารงรักษา  หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  ภายใตกรอบของ

การผังเมือง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเปนอยูที่ดีของประชาชน  และความเจริญกาวหนาของเมือง  

บริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบท  ในดานตาง ๆ 

“ผังเมืองรวม”  หมายความวา  แผนผัง  นโยบาย  และโครงการ  รวมทั้งมาตรการควบคุม

โดยทั่วไปในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง  บริเวณ  

ที่เกี่ยวของ  หรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอม  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  

้หนา   ๒๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“ผังเมืองเฉพาะ”  หมายความวา  แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษา

บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  หรือชนบท  เพ่ือประโยชนใน 

การสรางเมืองใหม  การพัฒนาเมือง  การอนุรักษเมือง  หรือการฟนฟูเมือง 

“อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  รวมทั้งสิ่งกอสราง 

ทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน  ใต  หรือผานเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

“ที่อุปกรณ”  หมายความวา  ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง  หรือ 

ใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย  เชน  ทางเทา  ทางเดิน  ตรอกหลังหรือขางอาคาร  ทางน้ํา   

ทางระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา 

“ที่โลง”  หมายความวา  บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใหเปนท่ีวาง

เปนสวนใหญ  และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

“ผังน้ํา”  หมายความวา  ผังน้ําตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา  หรือผังแสดงเขตการพัฒนา

แหลงน้ําและพื้นที่น้ําหลาก 

“เจาพนักงานการผัง”  หมายความวา 

(๑) เจาพนักงานการผังตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ

เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังในกรณีที่มี  

การใชบังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 

(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล 

(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๖) ผูบริหารทองถิ่นหรือหัวหนาคณะผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

“เจาหนาที่ดําเนินการ”  หมายความวา  เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคกรซึ่งมีหนาที่และอํานาจ

หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และอํานาจกระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ 

้หนา   ๒๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เปนการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแลว   

ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 
 

มาตรา ๖ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มุงหมายเพ่ือกําหนดรูปแบบการวางและจัดทํา

ผังเมืองทุกระดับ  พรอมทั้งบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการ  

ที่เหมาะสม  สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ ยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  โดยการวางกรอบและนโยบายดานการพัฒนาพ้ืนที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ  

ระดับภาค  ระดับจังหวัด  ระดับเมือง  และระดับชนบท  ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทํา 

ผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ

การพัฒนาของพ้ืนที่  ทั้งนี้  ภายใตวัตถุประสงค ดังตอไปนี้  

(๑) วางและจัดทําผังเมืองในแตละระดับใหสอดคลองกัน 

(๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  และชนบทอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๓) วางกรอบและนโยบายดานการพัฒนา  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(๔) วางกรอบในการอนุรักษและรักษาคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 

(๕) วางแนวทางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐนําไปใชในการกําหนดนโยบายและโครงการพัฒนา

ภายใตหนาที่และอํานาจของตนใหสอดคลองกับผังเมืองแตละระดับ 

้หนา   ๓๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๖) แกไขปญหาผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินที่ไมสอดคลองกันใหมีการใชประโยชน

อยางมีประสิทธิภาพ  อันจะเปนการปองกัน  แกไข  หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรา ๗ ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติจัดทํา

ตามมาตรา  ๗๕  (๘)  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว  มีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามหนาที่และอํานาจของตน 

หมวด  ๒ 

การวางและจดัทําผังเมือง 
 
 

มาตรา ๘ ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้  ไดแก 

(๑) ผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่  คือ  การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของ  

การพัฒนาประเทศในดานการใชพ้ืนที่เพ่ือใหหนวยงานของรัฐดาํเนนิการ  แบงเปนสามประเภท  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ผังนโยบายระดับประเทศ 

 (ข) ผังนโยบายระดับภาค 

 (ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๒) ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  คือ  การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  และ

ชนบท  แบงเปนสองประเภท  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ผังเมืองรวม 

 (ข) ผังเมืองเฉพาะ 

มาตรา ๙ การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ตามมาตรา  ๘  (๑)  และ 

ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา  ๘  (๒)  ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ  

และการมีสวนรวมของประชาชน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบ

ในผังแตละประเภท  และตองมีการประชาสัมพันธใหทราบดวยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง  โดยมีขอมูล

เพียงพอตอการที่ประชาชนจะเขาใจถึงผลกระทบตอประชาชน  ชุมชน  สิ่งแวดลอม  ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  และแนวทางการเยียวยาความเดือดรอน  หรือความเสียหายแกประชาชนหรือชุมชน 

การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ตามมาตรา  ๘  (๑)  และผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามมาตรา  ๘  (๒)  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการดําเนินการกับหนวยงาน

และภาคสวนที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๓๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมี

การทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ทุกหาป  หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายแหงรัฐ  ยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนและขั้นตอน  

การดําเนินการปฏิรูปประเทศ  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะจัดใหมีการทบทวนผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่กอนระยะเวลาดังกลาวก็ได 

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ของปงบประมาณที่ผานมาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  เพ่ือใหความเห็นชอบ  

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  โดยอยางนอยตองสรุปผลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง

ตามมาตรา  ๘  และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคดวย 

มาตรา ๑๑ การวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับ 

ผังนโยบายระดับภาค  สวนการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับ  

ผังนโยบายระดับประเทศ  

มาตรา ๑๒ เมื่อไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ  ผังนโยบายระดับภาค  หรือ 

ผังนโยบายระดับจังหวัด  ในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามหนาที่และอํานาจ

เพ่ือใหเปนไปตามผังนโยบายดังกลาว  ทั้งนี้  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่ใหคําแนะนําแก

หนวยงานของรัฐดวย 

หมวด  ๓ 

ผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ 
 
 

สวนที ่ ๑ 

ผังนโยบายระดับประเทศ 
 
 

มาตรา ๑๓ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

วางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศเพื่อใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศใน

ดานการใชพ้ืนที ่ การพัฒนาเมือง  บริเวณที่เกี่ยวของ  และชนบท  โครงสรางพ้ืนฐานหลัก  การพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษ  

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และการอื่น ๆ  ที่จําเปน  เสนอตอคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๔ ผังนโยบายระดับประเทศตามมาตรา  ๑๓  ประกอบดวย 

้หนา   ๓๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ 

(๒) กรอบนโยบาย  เปาหมาย  แผนและแผนผังทางดานกายภาพ  เพ่ือการพัฒนาหรือการอนุรักษ

ของประเทศ  ดังตอไปนี้  

 (ก) การใชประโยชนพ้ืนที่ 

 (ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

 (ค) โครงสรางพ้ืนฐานดานตาง ๆ  ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย  การจัดการน้ํา   

การสาธารณสุข  การศึกษา  การพลังงาน  การทองเที่ยว  การคมนาคมและการขนสง  รวมทั้งระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

 (ง) พ้ืนที่พัฒนาพิเศษซึ่งเปนพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลหรือกิจการ

เฉพาะที่รัฐจัดใหมีขึ้น 

 (จ) ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศ 

 (ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

 (ช) การพัฒนาเมืองและชนบท 

 (ซ) การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

 (ฌ) การอื่น ๆ  ที่จําเปน 

(๓) มาตรการและวิธีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของผังนโยบายระดับประเทศ 

(๔) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานและ 

ภาคสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

สวนที ่ ๒ 

ผังนโยบายระดับภาค 
 
 

มาตรา ๑๕ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

วางและจัดทําผังนโยบายระดับภาคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขต 

เกินหนึ่งจังหวัด  ในดานการใชประโยชนที่ดิน  การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนสง  

การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  รวมทั้งการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖ ผังนโยบายระดับภาคตามมาตรา  ๑๕  ประกอบดวย 

้หนา   ๓๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับภาค 

(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน 

 (ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

 (ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนสง  

 (ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  ตามโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 (จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการทองเที่ยว 

 (ฉ) แผนผังเพ่ือการพัฒนาเมืองและชนบท 

 (ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

 (ซ) แผนผังแสดงแหลงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

 (ฌ) แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศ 

 (ญ) แผนผังแสดงผังน้ํา  

 (ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

 (ฏ) แผนผังอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

 ในกรณีที่ผังนโยบายระดับภาคไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค) (ง)  (จ)  (ฉ)  

(ช)  (ซ)  (ฌ)  (ญ)  หรือ  (ฎ)  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมอืงแหงชาติ

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังนโยบายระดับภาคนั้นดวย 

(๔) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังนโยบาย 

ระดับภาค 

(๕) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานและ  

ภาคสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

สวนที ่ ๓ 

ผังนโยบายระดับจงัหวัด 
 
 

มาตรา ๑๗ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง  

วางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนที่ระดับจังหวัด  

้หนา   ๓๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในดานการใชประโยชนทีด่ิน  การพัฒนาเมืองและชนบท  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  รวมทั้งการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

เสนอตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ผังนโยบายระดับจังหวัดตามมาตรา  ๑๗  ประกอบดวย  

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดิน  

 (ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 

 (ค) แผนผังแสดงเขตสงเสริมการพัฒนาเมือง 

 (ง) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง  โดยแสดงการเชื่อมตอโครงขาย

การคมนาคมและการขนสงไวดวย 

 (จ) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  ตามโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 (ฉ) แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และระบบนิเวศ 

 (ช) แผนผังแสดงผังน้ํา  

 (ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 (ฌ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 (ญ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาเกษตรกรรม 

 (ฎ) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

 (ฏ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตรทองถิ่น  และสภาพแวดลอม

ในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  

 (ฐ) แผนผังอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

 ในกรณีที่ผังนโยบายระดับจังหวัดไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)   (ค)  (ง)  (จ)  

(ฉ)  (ช)  (ซ)  (ฌ)  (ญ)  (ฎ)  หรือ  (ฏ)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง   

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังนโยบายระดับจังหวัดนั้นดวย 

(๔) รายการประกอบแผนผังตามความจําเปน 

(๕) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังนโยบายระดับ

จังหวัด 
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(๖) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง  วิธีปฏิบัติ  และความรวมมือของหนวยงานและ 

ภาคสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

หมวด  ๔ 

ผังกําหนดการใชประโยชนทีด่ิน 
 
 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พ้ืนที่ใดสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  จะตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว

ก็ได 

ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ 

(๑) วัตถุประสงคเพ่ือการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

(๒) เจาพนักงานการผัง 

(๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา 

(๔) กําหนดระยะเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง  ใหสิ้นผลการใชบังคับเมื่อผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมีผล

ใชบังคับ  หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตาม  (๔)  แลวแตเหตุใดจะเกิดขึ้นกอน 

มาตรา ๒๐ ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา  ๑๙  

ใชบังคับ  ใหเจาพนักงานการผังมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ  เพื่อทําการสํารวจในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  

(๒) จัดทําขอเสนอเบือ้งตนสําหรับบริเวณที่ประสงคจะวางและจัดทําผังเมืองรวมหรอืผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ทําเครื่องหมายแสดงระดับ  ขอบเขต  และแนวเขตตามความจําเปน 

(๔) แจงใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  สงแผนที่หรือแผนผังแสดง  

เขตที่ดินเพียงเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม  (๑)  และ  (๓)  หากจําเปนตองเขาไปในอาคาร  สถานที่พักอาศัย  

สถานที่ทําการ  หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น  เพ่ือทําการสํารวจ  ตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ  

ผูครอบครองสถานที่ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  และในการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูพักหรือผูซึ่งอาศัยอยูใน

สถานที่นั้น  และใหแสดงบัตรประจําตวัเจาพนักงานการผังหรือบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาทีต่อบคุคล

ซึ่งเกี่ยวของ 
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มาตรา ๒๑ ในระหวางกําหนดระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ

ตามมาตรา  ๑๙  ใชบังคับ  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน  เพ่ือประโยชน

ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ทั้งนี้  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองหรือ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี 

สวนที ่ ๑ 

ผังเมืองรวม 
 
 

มาตรา ๒๒ ผังเมืองรวมประกอบดวย 

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงขอมูลภูมิประเทศ  ระดับชั้นความสูง  และ  

พิกัดภูมิศาสตร  

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยใชมาตราสวนตามความเหมาะสมที่มี

ความละเอียดเพียงพอใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจไดงาย  สามารถเชื่อมโยงกับ

แผนที่ดิจิทัลที่เปนมาตรฐานสากลตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 

 (ข) แผนผังแสดงที่โลง 

 (ค) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง  โดยแสดงการเชื่อมตอโครงขาย

การคมนาคมและการขนสงไวดวย 

 (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  

 (จ) แผนผังแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 (ฉ) แผนผังแสดงผังน้ํา 

 (ช) แผนผังอื่น ๆ  ที่จําเปน 

 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  

จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี  

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองรวมนั้นดวย 

(๔) รายการประกอบแผนผัง  

(๕) ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่จะใหปฏิบัติหรือไม ใหปฏิบัติ เ พ่ือให เปนไปตาม

วัตถุประสงคของผังเมืองรวมและแผนผังตาม  (๓)  ทุกประการ  ดังตอไปนี้ 
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 (ก) ประเภทและขนาดกิจการ 

 (ข) ประเภท  ชนิด  ขนาด  ความสูง  และลักษณะของอาคาร 

 (ค) อัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใชเปน

ที่ตั้งอาคาร 

 (ง) อัตราสวนพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินตอพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร  หรืออัตราสวน

พ้ืนที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยูตอพ้ืนที่ใชสอยรวมของอาคาร     

 (จ) ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ  ถนน  แนวเขตที่ดิน  อาคาร  แหลงทรัพยากรน้ํา

สาธารณะ  และสถานที่อื่น ๆ  ที่จําเปน  รวมทั้งพื้นที่แนวกันชนดวย 

 (ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหกอสรางอาคาร 

 (ช) ขอกําหนดอื่นที่จําเปนโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผังเมือง 

 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไมมีขอกําหนดประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  หรือ  (ช)  

จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี  

โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองรวมนั้นดวย 

(๖) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม

ซึ่งอาจเปนแนวทางในการปรับอัตราสวนพ้ืนที่อาคารตาม  (๕)  (ค)  แนวทางในการใชมาตรการดานการเงิน  

การคลัง  หรือแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนา  

หรือเพื่อเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

มาตรา ๒๓ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  ใหเปนหนาที่และอํานาจของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นรวมกันก็ได 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด  ใหเปนหนาที่

และอํานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น  หรือกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองกับองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันก็ได 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของจังหวัด  

โดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด  ใหเปน

หนาที่และอํานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตทีจ่ะวางและจัดทําผังเมอืงรวมรวมกนั  หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่อยูในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมรวมกันก็ได  ทั้งนี้  วิธีดําเนินการ

และวิธีกําหนดคาใชจายซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะตองจายตามสัดสวนของตนใหเปนไป

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวม  

ใหแจงอีกฝายทราบกอนวางและจัดทํา  ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับการจะวางและจัดทํา  

ผังเมืองรวมและไมอาจตกลงกันได  ใหรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง   

เมื่อเปนที่ยุติแลว  ใหผูวางและจัดทําผังเมืองรวมดําเนินการใหเปนไปตามคําชี้ ขาดนั้น  และใหนํา 

ความคิดเห็นของอีกฝายมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการดวย 

มาตรา ๒๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรูความสามารถดานการผังเมืองหรือ

สาขาวิชาการดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคน  แตไมเกินยี่สิบเอ็ดคน   

มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอื่น  หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่

บางสวนของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ผูแทน

สวนราชการที่เกี่ยวของ  และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรูความสามารถดานการผังเมืองหรือ

สาขาวิชาการดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคน  แตไมเกินยี่สิบเอ็ดคน  

 มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนั้น 

การวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีพื้นที่ครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่คาบเกี่ยว

ตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  ใหคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง  

ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวของ  ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ  

และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรูความสามารถดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาการดานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ  

มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคน  แตไมเกินยี่สิบเอ็ดคน  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็น

เกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น 

มาตรา ๒๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับภาคและ 

ผังนโยบายระดับจังหวัด  ตองสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่  และเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และมาตรฐานที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 
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มาตรา ๒๖ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา  ใหกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 

มาตรา ๒๗ ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทํา  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

กอนเสนอไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทํา  

ผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง  และเสนอความเห็นพรอมเหตุผลของกรมโยธาธิการ  

และผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพ่ือพิจารณา  ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

ไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติได  ใหคณะกรรมการ  

ผังเมืองจังหวัดเสนอประเด็นที่ไมสามารถหาขอยุติไดนั้นใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

ผังเมืองพิจารณาเปนประการใดแลว  ใหดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นวาผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา  

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไมเหมาะสมดวยเหตุอื่นใด  

อันอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ  ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจสั่งใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นแกไขพรอมกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการแกไขในคราวเดียวกันดวย  หรือ  

จะสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุติการวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว  และสั่งใหกรมโยธาธิการ

และผังเมืองเปนผูวางและจัดทําแทนก็ได 

มาตรา ๒๘ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือ

กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  องคการ

บริหารสวนจังหวัด  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันวางและจัดทํา  ใหถือเปนผังเมืองรวมที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูวางและจัดทํา  และใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา  

ใหความเห็นชอบ 

ในกรณีที่ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  ใหถือเปนผังเมืองรวม

ที่กรมโยธาธิการและผังเมอืงเปนผูวางและจัดทํา  และใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ 

มาตรา ๒๙ ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา 

ใหความเห็นชอบแลว  ใหเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสและ

สื่ออื่น ๆ  และปดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานเขต

หรือที่วาการอําเภอ  และที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้  แลวแตกรณี  

เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันปดประกาศ  โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศไวในประกาศนั้นดวย  
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ในการเผยแพรหรือประกาศดังกลาว  ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดแูผนผงั

และขอกําหนดของผังเมืองรวมได  ณ  กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่ทําการขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น  

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนด

ตามมาตรา  ๒๒  (๕)  ใหยื่นคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวาง

และจัดทําผังเมืองรวมนั้น 

คํารองขอใหแกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา  ๒๒  (๕)  ตองเปนไป 

เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเปนไปตามที่ผูมีสวนไดเสียที่ยื่นคํารองแสดงความเห็นไว เมื่อไดมีการรับฟง

ความคิดเห็นตามมาตรา  ๙  

ผูมีสวนไดเสียที่จะมีสิทธิยื่นคํารอง  การยื่นคํารอง  และวิธีพิจารณาคํารองใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 

มาตรา ๓๑ หากภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๒๙  ผูมีสวนไดเสียผูใดยื่นคํารอง 

ตามมาตรา  ๓๐  ตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูวางและจัดทํา  

ผังเมืองรวมนั้น  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอคํารองนั้นพรอมความเห็นตอ

คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แลวแตกรณี  

ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทํา  หากคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง

ของผูมีสวนไดเสียแลวไมเห็นชอบดวย  ก็ใหสั่งยกคํารองนั้น  และใหชี้แจงเหตุผลใหผูมีสวนไดเสียทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารอง  ใหสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไข  

เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น 

ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทํา  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

พิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียแลว  ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดสงผลการพิจารณาคํารองนั้น  

ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง  ถากรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหแจงให

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทราบและใหดําเนินการตอไปตามนั้น  แตถากรมโยธาธิการและผังเมือง  

ไมเห็นพองกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอคํารองนั้น

พรอมกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเปนเชนใดแลว  ใหถือเปนการยุติ  

และใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงผูยื่นคํารองตอไป 
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มาตรา ๓๒ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา  ๒๙  แลวไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดยื่นคํารอง

ตามมาตรา  ๓๐  หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคํารองดังกลาว  หรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง

ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  ดําเนินการ

เพ่ือออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น  แลวแตกรณี  โดยไมชักชา  ในการนี้   

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบกอน 

ในกรณีที่สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่วางและจัดทําผังเมืองรวมไมดําเนินการออก

ขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร  และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาวา

สมควรที่จะมีการกําหนดผังเมืองรวมใชบังคับในพ้ืนที่นั้น  ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอผังเมืองรวม

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําใหคณะกรรมการผังเมืองภายในหกสิบวันนับแตวันที่

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีมติ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองรวมนั้น   โดยไมมีการแกไข

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ใหถือวาผังเมืองรวมดังกลาวเปนผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวาง

และจัดทํา  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองไมใหความเห็นชอบผังเมืองรวมหรือเห็นชอบ  โดยมีการแกไข

หรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมตามความเห็นของคณะกรรมการผังเมือง  ในกรณีดังกลาวใหถือวาผังเมืองรวม 

ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปนผูวางและจัดทํา  และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองนําเสนอผังเมืองรวมดังกลาวใหคณะกรรมการ  

ผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําผังเมืองรวมเฉพาะในสวนที่มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น   

ไปปดประกาศเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยใหนําความในมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  

วรรคหนึ่งและวรรคสอง  มาใชบังคับกับการดําเนินการตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เปนการดําเนินการตามวรรคสี่  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการปดประกาศแลว  และ  

ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใดยื่นคํารองขอใหแกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา  ๒๒  (๕)  

หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคํารองดังกลาว  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการออก

ประกาศกระทรวงมหาดไทยตอไป 

มาตรา ๓๓ ผังเมืองรวมใหออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่น  และ

ตองมีสาระสําคัญตามมาตรา  ๒๒ 

ขอบัญญัติทองถิ่น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
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ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมหลายฉบับ

ใชบังคับในพ้ืนที่เดียวกัน  ใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ไดประกาศใชในภายหลัง 

มาตรา ๓๔ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  จัดทํารายงาน

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลา  

ที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด  แลวแตกรณี  แตไมเกินหาปนับแต

วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับ  หรือนับแตวันที่

คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น  

แลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา  หากคณะกรรมการผังเมือง

หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ

ทําใหผังเมืองรวมนั้นไมเหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาเมืองหรือการดํารงรักษาเมืองตอไป  หรือจําเปน 

ตองเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเมืองทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงโดยการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใหมใหเหมาะสมได 

การจัดทํารายงานการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมือง

กําหนด  ซึ่งตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเรือ่งการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทีด่ิน  ความหนาแนน

ของประชากร  นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม  การคมนาคมและการขนสง  การปองกันการเกิดภัยพิบัติ  และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับ  

การผังเมือง  โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 

มาตรา ๓๕ การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดใหเหมาะสมกับ

สภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

พิจารณา  กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไข  ใหนําความในมาตรา  ๒๗  วรรคสองและวรรคสาม  

มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว   

ใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แกไขและรายละเอียดของการแกไขไวในที่เปดเผย  

ณ  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ  และที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายในเขตของ  

ผังเมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ  โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศไวใน

ประกาศนั้นดวย  และในประกาศนั้นใหมีคําเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร

ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ 
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ใหนําความในมาตรา  ๓๑  มาใชบังคับกับการพิจารณาขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียตามวรรคสองดวย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ เพ่ือใหการพัฒนาเมืองและการดํารงรักษาเมืองในพ้ืนที่ที่มีการวางและจัดทํา 

ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  การดําเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางดานกายภาพจะตอง

สอดคลองกับนโยบายและการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม  

มาตรา ๓๗ ในเขตที่ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ได

กําหนดไวในผังเมืองรวม  หรือปฏิบัติการใด ๆ  ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดิน  

มากอนที่ผังเมืองรวมจะใชบังคับในพ้ืนที่นั้น  และจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป  แตถาคณะกรรมการ

ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดนิเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบาย

ของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัยของประชาชน  สวัสดิภาพของสังคม  

หรือประโยชนสาธารณะ  คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินแกไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กําหนด  

หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขดังกลาว 

ใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน  สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน  การลงทุน   

ประโยชน  หรือความเดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการผังเมือง

หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็น

ประกอบดวย 

การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคสอง  หากเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิ 

ที่ไดรับอยูเดิมของเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน  ใหกําหนดคาทดแทนอันเกิดแตการนัน้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามวรรคสองและกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามแลว  

ใหคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน

โดยชอบดวยกฎหมายทราบ  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณได

ตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๓๘ การใชประโยชนที่ดินมากอนตามมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  หมายถึง  การใชที่ดิน

เพื่อดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในพื้นที่นั้น  ในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่การใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินอยูกอนนั้น  มีกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศกําหนดใหตองไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติจากหนวยงานหรือองคกร 

ที่กําหนด  หรือกําหนดใหตองดําเนินการเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดิน  

จะตองไดรับอนุญาต  หรือไดรับอนุมัติ  หรือไดดําเนินการตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือ

ประกาศกําหนดเพ่ือการไดสิทธิการใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินนั้นกอน  ในกิจการอันเปน

สาระสําคัญของการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง 

(๒) ในกรณีที่การใชประโยชนหรือประกอบกิจการในที่ดินอยูกอนนั้น กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  หรือประกาศที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหตองไดรับอนุญาตหรืออนุมัติจากหนวยงานหรือองคกรใด  

ใหพิจารณาการใชประโยชนหรือการประกอบกิจการในที่ดินเพื่อการนั้นตามความเปนจริง  

สวนที ่ ๒ 

ผังเมืองเฉพาะ 
 
 

มาตรา ๓๙ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหตราเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  

แลวแตกรณี 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ  ใหการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

มาตรา ๔๐ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย 

(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 

(๓) แผนผังที่ทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ  โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 (ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภทกิจการ  พรอมทั้ง

แนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน 

 (ข) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสง  โดยแสดงการเชื่อมตอโครงขาย

การคมนาคมและการขนสงไวดวย  พรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ 

 (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการ

สาธารณะ  ตามโครงสรางพื้นฐาน 

 (ง) แผนผังแสดงที่โลง 

 (จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน  
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 (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม  

สถาปตยกรรม  และประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  ที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ 

 (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หรือภูมิประเทศที่งดงาม

หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ  รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา 

 (ซ) แผนผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ 

 ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีสาระสําคัญประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  

หรือ  (ซ)  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  โดยมีเหตุผลอันสมควร  และใหระบุ

เหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองเฉพาะนั้นดวย 

(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม  (๓)  รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคาร 

ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง  

(๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ  

ดังตอไปนี้ 

 (ก) แนวเขตของทางและขนาดของที่ดินของเอกชนเพ่ือใชเปนที่อุปกรณ 

 (ข) ประเภท  ชนิด  ลักษณะ  ขนาด  ความสูง  และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือ 

ไมอนุญาตใหกอสราง 

 (ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินการ 

 (ง) ประเภท  ชนิด  ขนาด  จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม  หรืออยูใน

สภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อหรือเคลื่อนยาย

ตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา  ๕๗ 

 (จ) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม  หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง  

อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจาก  

เจาพนักงานทองถิ่น 

 (ฉ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่กอสรางอาคารที่ใชเพ่ือประโยชนตาง ๆ  

ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ  รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุไว 

 (ช) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง

ศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

 (ซ) การดํารงรักษาที่โลง 

 (ฌ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู 

 (ญ) การดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 
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 (ฎ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ 

 ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมขีอกาํหนดประการใดตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  (ซ)  

(ฌ)  (ญ)  หรือ  (ฎ)  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผังเมอืง  โดยมีเหตุผลอนัสมควร  และ

ใหระบุเหตุผลดังกลาวไวในผังเมืองเฉพาะนั้นดวย 

(๖) รายละเอียดที่ดินของเอกชนเพ่ือใชเปนที่อุปกรณ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 

ตามผังเมืองเฉพาะ 

(๗) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณสมบัติ 

ของแผนดิน  หรือซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานของรฐั

เปนเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูดูแลรักษา  ซึ่งจะนํามาใชเพื่อประโยชนแกการผังเมือง 

(๘) แผนที่  แผนผัง  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามความจําเปน 

ในกรณีที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะในพ้ืนที่ใด  ถาพ้ืนที่นั้นไมมีการวางและจัดทํา  

ผังเมืองรวมหรือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแตไมไดมีการกําหนดสาระสําคัญตามมาตรา  ๒๒  (๕)  

(ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ไว  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะจะกําหนด

สาระสําคัญตามมาตรา  ๒๒  (๕)  (ค)  (ง)  (จ)  หรือ  (ฉ)  ไวดวยก็ได 

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๓๙  อาจกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดแหงขอกําหนดตาม  (๕)  รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไป

ตามผังเมืองเฉพาะดวยก็ได  

มาตรา ๔๑ เมื่อไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวม  

ณ  ทองที่ใดแลว  ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทํา  

ผังเมืองเฉพาะในทองที่ของตนขึ้น  หรือจะขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

ก็ได 

ในทองที่ใดไมวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวม

หรือไมก็ตาม  หากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปน 

ที่จะตองมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น  อาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได  

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะที่ไมมีองคประกอบตามมาตรา  ๔๐  (๕)  (ก)  (ง)  

และ  (ญ)  (๖)  และ  (๗)  หากคณะกรรมการผังเมอืงเหน็สมควรอาจสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวาง

และจัดทําผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได 
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ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอ

หลักการของผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน  ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่น 

จะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองก็ได 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและ 

จัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๔๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวา 

จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไวในที่เปดเผย  ณ  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ  และที่ทําการของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น  รวมทั้งในที่ที่สามารถ

มองเห็นไดโดยชัดเจนในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้นไมนอยกวาหนึ่งแหงเปนเวลาไมนอยกวา

เกาสิบวันนับแตวันปดประกาศ  และใหมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยที่อยูใน

เขตดังกลาวทราบโดยเร็วดวย  รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทราบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๔๓ ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  

๔๒  ใหเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินของผูอื่น 

เสนอความคิดเห็น  ตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไว  โดยทําเปนหนังสือ

เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  แลวแตกรณี  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบ

กําหนดเวลาที่ประกาศไวตามมาตรา  ๔๒  

เจาพนักงานทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนงัสือแสดงความคิดเห็นและ

ความประสงคตามวรรคหนึ่ง  มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกก็ได 

มาตรา ๔๔ เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา  ๔๓  เจาพนักงานทองถิ่นหรือ

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนหนังสือ  

ใหผูแสดงความประสงคจะใชประโยชนที่ดินหรือกอสรางอาคารแกไขโครงการที่จะใชประโยชนที่ดินหรือ 

ที่จะกอสรางอาคารหรือดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบ 

ตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค  เจาของ

หรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินของผูอื่นซึ่งไมเห็นดวยกับการปฏิเสธ  

หรือการสั่งการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๔๕ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม  และใหคํานึงถึง

ความคิดเห็นของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินของผูอื่น  

ตามมาตรา  ๔๓  การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา  ๙  และการไดรับ
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อนุญาตใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ

เพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๔๑  

ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็น  ถากรมโยธาธิการและผังเมือง

ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ  

ใหสอดคลองกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองได  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๔๑  

ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาใหความเห็น  ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ  และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ

ใหสอดคลองกับความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ

คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

มาตรา ๔๘ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําแลว  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอ

รัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป 

ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไมมีองคประกอบตามมาตรา  ๔๐  (๕)  (ก)  (ง)  และ  (ญ)  (๖)  และ  (๗)  

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือดําเนินการออกเปนพระราชกฤษฎีกา

ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  

มาตรา ๔๙ ในระหวางที่ ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ 

ผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด  ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นวาสภาพการณ

และสิ่งแวดลอมในเขตของผังเมืองเฉพาะไดเปลี่ยนแปลงไป  สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียด

ของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหม

ใหเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแกไขปรับปรุง  

ผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๕๐ ในเขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ 

ผังเมืองเฉพาะ  ใหขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใช
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ประโยชนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่น  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน  ซึ่งขัดหรือแยงกับ

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๐  ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๐  แทน 

มาตรา ๕๑ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  

หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไว  

ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๔๐  

มาตรา ๕๒ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  ใหมีคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูแทนกรมธนารักษ  ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผูแทน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนการเคหะแหงชาติ  และผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวนไมเกินสี่คน  ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา

ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสี่คน  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกิน

สี่คนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง  เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ใหผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  อัยการจังหวัดซึ่งเปน  

ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของสํานักงานอัยการจังหวัด  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษพ้ืนที่  นายอําเภอ

แหงทองที่นั้น  อุตสาหกรรมจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และผูแทนหนวยงานอื่น  

ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวนไมเกินสี่คน  ผูทรงคุณวุฒิ

ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสามคน  และบุคคลอื่น  

ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง  เปนกรรมการ  และ  

ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) ในเขตพ้ืนที่คาบเกี่ยวตัง้แตสองจังหวดัขึ้นไป  ใหคณะกรรมการผังเมอืงแตงตัง้ประธานกรรมการ  

และกรรมการอกีไมนอยกวาสิบหาคนแตไมเกนิยี่สิบเอ็ดคน ประกอบดวย  ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวของ  ผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมนอยกวาสามคน  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน

ไมเกินสามคน  เปนกรรมการ  โดยใหเจาพนักงานทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองเฉพาะรวมเปนกรรมการดวย  

กรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่งตองไมเปนขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
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มาตรา ๕๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

ตามมาตรา  ๕๒  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวฒุหิรอืกรรมการซึง่เปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งไดรบั

การแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้น  ในระหวางที่กรรมการ

ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพ่ิมขึ้น  

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือ

กรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองขึ้นใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปน

บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไป

จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองซึ่งไดรับแตงตั้งใหม

เขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองที่พนจากตําแหนง

อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๕๔ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับคุณสมบัติและ

ลักษณะตองหาม  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่น  

ที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดวยโดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา  ๗๔  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๕๕ ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นดวยโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพ่ือใชเปนท่ีอุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ 

(๒) พิจารณาการโอนที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินในเขตผังเมืองเฉพาะ 

ตามมาตรา  ๖๖ 

(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารที่จะตอง

ดําเนินการดังกลาวตามผังเมืองเฉพาะ 

(๔) กําหนดเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๖ และมาตรา  ๖๗ 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕๗ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการดัดแปลง  รื้อถอน  หรือ

เคลื่อนยายอาคารเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผลและรายละเอียด

ดังกลาวใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ  ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได  หรือ

จะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได 

เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและสั่งการประการใด   

ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของทราบคําสั่งของคณะกรรมการ 

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นและการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่

จะตองดําเนินการตามคําสั่งนั้น  โดยใหสงรายละเอียดแสดงการดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ที่เกี่ยวของไปดวย เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว  มีสิทธิอุทธรณได 

ตามมาตรา  ๙๐ 

การแจงคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง  ใหสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ณ  ภูมิลําเนาของผูนั้น  หรือจะทําเปนบันทึกและ

ใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได  ในกรณีที่ ไมอาจแจงดวยวิธีดังกลาวได  ใหปดประกาศ 

สําเนาคําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารนั้น  และใหถือวาเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศดังกลาว 

มาตรา ๕๘ ถาอาคารที่จะตองดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายเปนสาธารณสมบัติ 

ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  หรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ  หรือเปนทรัพยสินของแผนดินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของหนวยงานของรัฐใด  

ใหผูวาราชการจังหวัดแจงเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดินหรือ

ทรัพยสินของแผนดินทราบ  และใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดของให

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นทราบ  ถามีปญหาโตแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับ

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 

มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง

ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๕๗  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนด  บุคคลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนซึ่งไมเห็นดวยกับ 

การกําหนดเงินคาตอบแทนมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐  

บุคคลผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและวิธีการจายเงินคาตอบแทนการดัดแปลง   รื้อถอน  หรือ

เคลื่อนยายอาคารใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด  
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มาตรา ๖๐ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให

จัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารแลว  ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา  ๙๐  หรือใชสิทธิอุทธรณ   

แตคณะกรรมการอุทธรณไมเห็นดวยกับการอุทธรณ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่ง

ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นหรือคําวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน  

นับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารไมดําเนินการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร  ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวา

สิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาไปในที่ดินและรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  คาใชจายจะคิดหักเอาจาก  

เงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  ที่จะพึงจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นก็ได  การรื้อถอน

หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น  เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙ 

เมื่อไดคิดคาใชจายแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารทราบ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

ใหนําความในมาตรา  ๕๗  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการแจงของเจาหนาที่ดําเนินการ 

ตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับหนังสือแจงให

ดําเนินการดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะแลว  แตดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา 

ที่กําหนดไว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  และหากผูนั้น

ยังคงไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตผุล

อันสมควร  ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจในการดัดแปลงอาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือ  

ผูครอบครองอาคาร  คาใชจายจะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  ที่จะพึงจายใหแก

เจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นก็ได  การดัดแปลงอาคารนั้น  เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทํา 

โดยประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารจะตองไมมากกวาเงินคาตอบแทน

ตามมาตรา  ๕๙ 

เมื่อไดคิดคาใชจายแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารทราบ  เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 
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ใหนําความในมาตรา  ๕๗  วรรคสาม  มาใชบังคับกับการแจงของเจาหนาที่ดําเนินการ 

ตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไดรับคําสั่งใหรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย

ตามมาตรา  ๕๗  ไมสามารถจัดหาที่อยูของตนเองได  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสม

ใหอาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตไมเกินหนึ่งป  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการ  

จะผอนผันใหอาศัยอยูตอไปอีกไมเกินหกเดือนก็ได 

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่ดินหรืออาคารใหบุคคลตามมาตรา  ๖๒  

เขาอยูในที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา  และบุคคลนั้นสมัครใจเขาอยูในที่ดิน  หรืออาคารที่จัดหาใหใหมนั้น  

ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายตามมาตรา  ๕๙  ไวเพ่ือจายในการเชาซื้อหรือเชา  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่จัดที่ดินไวใหบุคคลดงักลาวปลูกสรางอาคารเอง  ใหเจาหนาที่ดําเนินการชวยเหลือและ

ใหความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัดที่ดินเพ่ือใชเปน

ที่อุปกรณ  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น

กําหนดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดงักลาวซึ่งตองเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกบัการใชที่ดนิเนือ่งจาก

การจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น 

การกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น

พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัดหรือภาระ  

ที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ  รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใช 

ที่อุปกรณดวย  แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่กําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน  และเพ่ือประโยชนในการคํานวณ

ราคาที่ดินตามมาตรานี้  ใหนําความในมาตรา  ๖๖  มาใชบังคับกับการกําหนดเงินคาตอบแทนดวย 

โดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการกําหนดเงินคาตอบแทนใหเจาของ

หรือผูครอบครองที่ดินทราบ  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๖๕ เจาของที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ  ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรางในสวนที่ถูกจัดนั้น 

มาตรา ๖๖ เจาของที่อุปกรณผูใดประสงคจะโอนที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน

โดยมีเงินคาตอบแทน  หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาที่อุปกรณนั้นไดใช
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เพ่ือประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินไดและให

เจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของที่อุปกรณตามราคาที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับ  

ผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว  ถาไมไดบัญญัติไวใหกําหนดเทากับราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยู

ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ  ทั้งนี้  ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

จะยังคงใชบังคับหรือไม 

ถาไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ  หรือเปนกรณีที่พระราชบัญญัติ  

ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใชบังคับภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและ

พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น  ใหกําหนด  

เงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดินที่โอนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับ

ผังเมืองเฉพาะนั้น 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การโอนที่อุปกรณเกิดขึ้นภายหลังหาป

นับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับ  

ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น  ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่ตกลงกัน 

ซึ่งจะตองไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  เจาของ  

ที่อุปกรณซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่อุปกรณที่ไดรับมาตามวรรคหนึ่ง  ใหไดรับยกเวน

คาธรรมเนียมทั้งปวง 

มาตรา ๖๗ ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๖๖  ถาเจาของที่อุปกรณสรางหรือ

จัดทําเพ่ือใหเปนที่อุปกรณดวยคาใชจายของตนเอง  ตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตกอน 

ที่จะมีการโอน  ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนคาใชจายในการสรางหรือจัดทําดังกลาวแก

เจาของที่อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเงินคาตอบแทนอันพึงจายใหเนื่องในการโอน  

เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง  

สวนทองถิ่นพิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของหรือผูครอบครอง  

สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา  สิ่งที่สรางในขณะที่มีการโอน  หรือคาตอบแทนที่ไดจายไปแลว

ประกอบดวย  เจาของที่อุปกรณซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๖๘ ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ  หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพ่ือให

เปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรองขอ  

เจาหนาที่ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการสมควร 

้หนา   ๕๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียง  

เพ่ือประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น  ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้น

ทั้งหมด  แตถาเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชนดวย  เจาหนาที่ดําเนินการจะออกคาใชจายทั้งหมดหรือ 

แตบางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร  และใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ 

มาตรา ๖๙ เพ่ือใหพ้ืนที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยงกับ 

เขตพ้ืนที่ตอเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ  ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดระบบสาธารณูปโภคลงบน   

ใตหรือเหนือพ้ืนดินของบุคคลนั้นไดในเมื่อพ้ืนดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือน  โดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้ง

แผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวา

สามสิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทนอันเปนธรรมใน  

การใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินและใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ  

ผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา 

เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งไมเห็นดวยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือการกําหนด

เงินคาตอบแทนตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานการผังแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ในพ้ืนที่ดังกลาวทราบพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใชที่ดินกอนดําเนินการ  หากเกิดกรณีขัดแยงกัน

ระหวางเจาพนักงานการผังกับเจาพนักงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ  ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด 

มาตรา ๗๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาที่

ดําเนินการ 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือใหการบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะไดรับประโยชนสูงสุดใน  

ดานการใชพ้ืนที่  คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมีองคกรเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ

ภายในเขตผังเมืองเฉพาะและพ้ืนที่ตอเนื่อง  โดยมีหนาที่และอํานาจเปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต ิ
 
 

มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาต”ิ  

ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 

้หนา   ๕๖
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(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม   รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ประธานสภาหอการคา 

แหงประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ  นายกสมาคม

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  และ  

นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมือง  

เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  ภูมิศาสตร  หรือสาขาวิชาการดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  จํานวนไมเกินสิบสามคน 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการและเลขานุการ  และอธิบดีเปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นวาการพิจารณาตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ 

นโยบายการผังเมืองแหงชาติตามที่กําหนดในมาตรา  ๗๕  ในครั้งใดเกี่ยวของกับเรื่องใดที่อยูในหนาทีห่รอื

ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นที่ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงตาม  (๓)  แลว   

ใหประธานกรรมการแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่มีหนาที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเขารวม  

เปนกรรมการโดยตําแหนงดวย  ในกรณีนี้  ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  ประกอบดวย  

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการทุกคน 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี

กําหนด 

มาตรา ๗๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๑  (๔)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

้หนา   ๕๗
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(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด  

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรฐั  รัฐวิสาหกิจ  หรอื

หนวยงานของเอกชนเพราะทุจริตตอหนาที่  ประพฤติชั่วอยางรายแรง  หรือถือวากระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

มาตรา ๗๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๑  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สามป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวยังมีวาระอยูในตําแหนง   

ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ  

ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๗๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก  

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือ 

หยอนความสามารถ  

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗๒ 

มาตรา ๗๕ ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ  

้หนา   ๕๘
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(๒) กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหวาง

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

(๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดานการเงิน  การคลัง  และมาตรการอืน่  

เพ่ือสงเสริมการลงทุนและสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองและ  

เพื่อสรางความเปนธรรมจากการใชประโยชนที่ดิน  

(๔) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการและกําหนดระเบียบปฏิบัติราชการ  

ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานของรัฐใดไมปฏิบัติ ใหสอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับ

เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(๕) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 

(๖) กํากับดูแล  เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการ

ใหเปนไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 

(๗) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปที่จัดทําโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรา  ๑๐  

และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  และเผยแพร

ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป    

(๘) จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนหลักการพื้นฐานที่ผูที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

พึงปฏิบัติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องดงักลาว  

กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมพิจารณาเรื่องนั้น 

ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติประชุมอยางนอยปละสองครั้ง 

มาตรา ๗๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๕๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๗๘ ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจเรียกใหบุคคลใดสงเอกสาร

แผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นวามีความจําเปนหรือมีผลกระทบตอนโยบายทางดานการผังเมือง  

ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการผงัเมือง 
 
 

มาตรา ๘๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการผังเมือง”  ประกอบดวย 

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณดานการผังเมือง  สถาปตยกรรมศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  นิติศาสตร  เศรษฐศาสตร  

สังคมศาสตร  สิ่งแวดลอม  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  และเกษตรกรรม  จํานวนดานละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนสภาวิศวกร  ผูแทนสภาสถาปนิก  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง  

จํานวนไมเกินสี่คนซึ่งตองมาจากภาคประชาสังคมอยางนอยหนึ่งคน 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

้หนา   ๖๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นวาการพิจารณาตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการผังเมอืง

ตามที่กําหนดในมาตรา  ๘๑  ในครั้งใดเกี่ยวของกับเรื่องใดที่อยูในหนาที่หรือความรับผิดชอบของ

ปลัดกระทรวงอื่นที่ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงตาม  (๒)  แลว  ใหประธานกรรมการแจงให

ปลัดกระทรวงที่มีหนาที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเขารวมเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย  ในกรณีนี้  

ใหคณะกรรมการผังเมือง ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการทุกคน 

มาตรา ๘๑ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด  หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปนผูวางและจัดทํา 

(๒) ใหความเห็นชอบผังเมอืงรวมที่มพ้ืีนที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  และผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองตอ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

(๔) กํากับดูแล  เรงรัดใหมีการวางและจัดทํา  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการ

ใหเปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด 

(๕) จัดทํารายงานสรุปผลการวางและจัดทําผังเมืองที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผังเมือง  

(๖) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหนาที่และอํานาจและความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐในการวาง

และจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาติมอบหมาย 

มาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได 

มาตรา ๘๓ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับ

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม  การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

กรรมการซึ่งเปนผูแทนสถาบัน  และกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกีย่วของกับการผังเมืองในคณะกรรมการ

ผังเมืองดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๔ ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองดวยโดยอนุโลม 

้หนา   ๖๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 

คณะกรรมการผงัเมืองจังหวดั 
 
 

มาตรา ๘๕ ใหมีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนประธานกรรมการ  ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูแทนกรมธนารักษ  

ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนการเคหะแหงชาติ  ผูแทน 

กองบังคับการตํารวจจราจร  ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และผูแทนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกิน 

สี่คน  ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสี่คน 

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสี่คน  ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้ง  เปนกรรมการ  

และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ใหผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เกษตรและ

สหกรณจังหวัด  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  ทองถิ่นจังหวัด  

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ธนารักษพ้ืนที่  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  พลังงานจังหวัด  

อุตสาหกรรมจังหวัด  ผูอํานวยการโครงการชลประทานในเขตพ้ืนที่  ผูอํานวยการสํานักทางหลวงใน 

เขตพ้ืนที่ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบทในเขตพ้ืนที่  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติจังหวัด  ผูแทน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค  ผูแทน  

การประปาสวนภูมิภาค  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด  ผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ผูแทนสํานักงาน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค  ผูแทนหอการคาจังหวัด  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเขตพ้ืนที่  

ผูแทนสภาเกษตรกรจังหวัด  และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  

และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวนไมเกินสิบคน  เปนกรรมการ  

และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทํา  แกไข  หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ในเขตพ้ืนที่

ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร  ใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวมเปนกรรมการดวย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใน  (๒)  ใหถือวาคณะกรรมการผังเมือง

จังหวัดประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

้หนา   ๖๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทนการประปาสวนภูมิภาคปฏิบัติหนาที่

ในพ้ืนที่ดังกลาว  ใหผูแทนการไฟฟานครหลวงหรือผูแทนการประปานครหลวงซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใน

เขตพ้ืนที่  แลวแตกรณี  เปนกรรมการแทน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่ง  

จะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  หรือกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  

หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันมิได 

มาตรา ๘๖ ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนที่เกีย่วกับการวางและจดัทาํ

ผังนโยบายระดับจังหวัด  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มี

พ้ืนที่คาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป  และผังเมืองเฉพาะ 

(๓) ใหคําปรึกษาและความคิดเหน็เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมตอกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 

(๕) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผล  ใหคําแนะนาํหรอืขอเสนอแนะเกีย่วกบั

การควบคุมและการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง 

(๖) จัดทํารายงานสรุปผลการวางและจัดทําผังเมืองที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผังเมืองจังหวัด 

(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๗ ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได 

มาตรา ๘๘ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๓  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ

และลักษณะตองหาม  การดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ

ที่เปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดดวยโดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา  ๗๔  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง 

มาตรา ๘๙ ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

้หนา   ๖๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๘ 

อุทธรณ 
 
 

มาตรา ๙๐ ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง  

ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา  ๓๗  

วรรคสอง 

(๒) การกําหนดคาทดแทนตามมาตรา  ๓๗  วรรคสาม 

(๓) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะมีการใชประโยชนที่ดิน  หรือที่จะกอสรางอาคาร

ตามมาตรา  ๔๔ 

(๔) การสั่งใหดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๕๗ 

(๕) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๖  ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนด  และมาตรา  ๖๗ 

(๖) การคิดคาใชจายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๖๐ 

(๗) การคิดคาใชจายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา  ๖๑ 

(๘) การจัดทําระบบสาธารณูปโภคและการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดิน  

ตามมาตรา  ๖๙  

(๙) การสั่งใหระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือการสั่งใหแกไขปรับปรุง  หรือการสั่งใหปฏิบัติใหถกูตอง

ตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา  ๙๗ 

การอุทธรณตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ  การอุทธรณตาม  (๓)  (๔)  

(๕)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ใหยื่นตอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  และการอุทธรณตาม  (๖)  ใหยื่นตอ

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 

มาตรา ๙๑ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ  ประกอบดวย  รัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ  

อัยการสูงสุด  และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณดานการผังเมือง  นิติศาสตร  สิ่งแวดลอม  สาธารณสุข  และเศรษฐศาสตร  จํานวน

ดานละหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาของรัฐจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๖๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งจะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  

คณะกรรมการผังเมือง  หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  หรือเปนอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาว

ในขณะเดียวกันมิได 

มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการที่อยู

ในอํานาจของคณะกรรมการ  หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับมอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ

และคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๓ ใหนําความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๔  มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหาม  และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณดวยโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙๑  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  อยูในตําแหนงเทากับ

วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตจะดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระไมได 

มาตรา ๙๕ ใหคณะกรรมการอุทธรณ  คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  หรือคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  มีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ  แลวแจง  

คําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานการผัง  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือ

เจาหนาที่ดําเนินการ  แลวแตกรณี 

หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙๖ ในระหวางอุทธรณ  ใหผูอุทธรณ  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคาร   

ผูมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น  เจาพนักงานการผัง  คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาหนาที่ดําเนินการ  แลวแตกรณี  ยุติการดําเนินการหรือหามกระทําการใด ๆ  

้หนา   ๖๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ  เวนแตจะเปนการดําเนินการตามคําสั่งหรือหนังสือแจง  หรือในกรณีที่มี  

ความจําเปนเรงดวนเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือการใชประโยชนที่ดินหรืออาคารจะเปนอันตรายตอ

บุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะที่ไมอาจรอได 

หมวด  ๙ 

หนาทีแ่ละอํานาจของผูปฏบิัติงาน 
 
 

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขตที่ดิน

ที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๒๑  หรือขอกําหนด 

การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  หรือหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

การใชประโยชนที่ดินที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนดตามมาตรา  ๓๗  

วรรคสอง  หรือขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา  ๕๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

เจาพนักงานการผัง  หรือเจาหนาที่ดําเนินการ  แลวแตกรณี  มีอํานาจสั่งการใหเจาของที่ดิน  ผูใชประโยชน

ในที่ดิน  หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการกระทําที่เปนการฝาฝน  หรือใหแกไขปรับปรุง  

หรือใหปฏิบัติใหถูกตอง 

เจาของที่ดิน  ผูใชประโยชนในที่ดิน  หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเห็นดวยมีสิทธิ

อุทธรณไดตามมาตรา  ๙๐ 

มาตรา ๙๘ ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  

เจาหนาที่ดําเนินการ  และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคล 

ที่เกี่ยวของมาชี้แจง  หรือใหสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนเพ่ือการปฏิบัติการตามหนาที่มาประกอบ 

การพิจารณาได 

มาตรา ๙๙ ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  

เจาหนาที่ดําเนินการ  กรรมการบริหารการผังเมอืงสวนทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย

จากบุคคลดังกลาว  มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร  ซึ่งอยูในทองที่ที่มีประกาศใชบังคับผังเมืองรวม

หรือผังเมืองเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  เพ่ือสอบถามขอเท็จจริงหรือ  

ขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น  

หรือเพ่ือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน  และพยายามไมใหเกิดความเสียหาย  ถามีความเสียหายเกิดขึ้น

จากการกระทําดังกลาว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  เจาหนาที่ดําเนินการ  หรือ

กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและ 

จายใหแกผูเสียหายนั้น 

้หนา   ๖๖
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ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพ่ือการสํารวจ  ใหแจงเปนหนังสือใหเจาของ  ผูครอบครอง  

หรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนั้น 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  เจาหนาที่ดําเนินการ  

กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว  

แสดงบัตรประจําตัวที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

มาตรา ๑๐๐ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาไป 

ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  เพ่ือตรวจสอบ  

ซอมแซม  หรือบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  หรือเพ่ือตรวจสภาพของที่โลงในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น

ถึงพระอาทิตยตก 

ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวพรอมทั้ง

หนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

มาตรา ๑๐๑ เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

เจาพนักงานการผัง  เจาหนาที่ดําเนินการ  กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 
 
 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ งการ

หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้น ๆ ดวย 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ  ศาลอาจสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขสภาพของ

อสังหาริมทรัพยที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดให  หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือเปลี่ยนแปลงแกไข

ใหเปนไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น  และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง

อสังหาริมทรัพยตามที่จายจริง 
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มาตรา ๑๐๔ ผูใดฝาฝนคําสั่งใหรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร  หรือคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ตามมาตรา  ๖๐  หรือฝาฝนคําสั่งใหดัดแปลงอาคารตามมาตรา  ๖๑  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง

ของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานการผัง  หรือเจาหนาที่ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๐๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสินตามมาตรา  ๒๑  

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามรายละเอียดหรือหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๔๐  

หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๕๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือ 

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามยังตองระวางโทษปรับอีก 

วันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๑๐๖ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ  ประกอบดวย  

กรรมการตามมาตรา  ๗๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการและ

เลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติไปพลางกอน  จนกวาจะมี  

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๑  (๔)  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการผังเมือง  ประกอบดวย กรรมการตามมาตรา  ๘๐  

(๑)  (๒)  และ  (๔)  และใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหนาที่

คณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน  จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา  ๘๐  

(๓)  และ  (๕)  ทั้งนี้  ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๐๘ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา  ๘๕  (๑)  และ  (๒)  

ประกอบดวย  กรรมการโดยตําแหนง  และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  หรือโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ  แลวแตกรณี  เพ่ือปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ 

ผังเมืองจังหวัดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ

กรรมการซึ่งเปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง  ทั้งนี้  ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๐๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรอืคาํสัง่

ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตกิารผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมที่ใชบังคับอยู

ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  

จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๐ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทํา 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แกไขเพ่ิมเตมิ  ในวันกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบงัคบั  

การดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๑ บรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมีผลใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพื้นที่เดียวกัน 

ในระหวางที่ยังไมมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  การแกไข

หรือยกเลิกกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด  หรือการยกเลิก

กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ  ใหกระทําไดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติ

ทองถิ่น 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ระบบการผังเมืองของประเทศจําเปนตอง 
มีกรอบนโยบายการใชประโยชนพ้ืนที่ตั้งแตระดับประเทศ  ระดับภาค  และระดับจังหวัด  เพ่ือเปนกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพ้ืนที่เพ่ือใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ  โดยการนําไปสู
การปฏิบัติในรูปแบบของผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ซึ่งเปนแนวทางและแผนงานการใชประโยชนที่ดิน 
ในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือการพัฒนาทางดานกายภาพและการดํารงรักษาเมือง  กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมี
กฎหมายเพ่ือกําหนดรูปแบบการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับ  พรอมทั้งบริหารจัดการผังเมืองใหมีรูปแบบ
การดําเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม  สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ  ระดับภาค  
ระดับจังหวัด  ระดับเมือง  และระดับชนบท  ตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน  และโดยที่การกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนพ้ืนที่และการใชประโยชนที่ดินตองสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ  กรณีจึงมีความจําเปนที่จะตองมีคณะกรรมการที่เปนผูกําหนด
นโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการผังเมือง  ประกอบกับในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองบางกรณีจําเปนที่รัฐ
ตองใชสิทธิเหนือเคหสถานและทรัพยสิน  รวมถึงการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยของเอกชนเพื่อประโยชนสาธารณะ  
และการจํากัดขอบเขตในการเลือกถิ่นที่อยูหรือการประกอบกิจการของบุคคล  อีกทั้งกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาพ้ืนที่หรือการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับ
นานาประเทศ  สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๗๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


