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พระราชบัญญัติ
การผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การวางและจั ดท าผั งเมื องและการใช้ ประโยชน์ พื้ นที่ และที่ ดิ นในทุ กระดั บเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
อั นจะเป็ นประโยชน์ แก่ เศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งประโยชน์ แก่
สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(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” หมายความว่า การวาง จัดทา และการดาเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ส าหรั บ เป็ น กรอบชี้ น าการพั ฒ นาทางด้ า นกายภาพในระดั บ ประเทศ ระดั บ ภาค
ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เมื อ ง ระดั บ ชนบท และพื้ น ที่ เ ฉพาะควบคู่ กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือทาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ
การขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกัน
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี หรือบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าใน
ทางธรรมชาติ
“การพัฒนาเมือง” หมายความว่า การดาเนินการวางนโยบาย รวมทั้งการสร้าง ปรับปรุง
ฟื้นฟู บูรณะ ดารงรักษา หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กรอบของ
การผังเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของเมือง
บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านต่าง ๆ
“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดารงรักษาเมือง บริเวณ
ที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๒๙
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“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการดาเนินการเพื่อพัฒนาหรือดารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพื่อประโยชน์ใน
การสร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟื้นฟูเมือง
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
ทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต้ หรือผ่านเหนือพื้นดินหรือพื้นน้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
“ที่อุปกรณ์ ” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัด ให้เป็นที่เว้นว่าง หรือ
ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นด้วย เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหลังหรือข้างอาคาร ทางน้า
ทางระบายน้าหรือท่อระบายน้า
“ที่โล่ง” หมายความว่า บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่วา่ ง
เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
“ผังน้า” หมายความว่า ผังน้าตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า หรือผังแสดงเขตการพัฒนา
แหล่งน้าและพื้นที่น้าหลาก
“เจ้าพนักงานการผัง” หมายความว่า
(๑) เจ้าพนักงานการผังตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
เพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังในกรณีที่มี
การใช้บังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริห ารท้องถิ่น หรือหัว หน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้าหน้าที่ดาเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์กรซึ่งมีหน้าที่และอานาจ
หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และอานาจกระทากิจการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เป็นการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ ได้ ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายเพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทา
ผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการดาเนินการและการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอานาจในการวางและจัดทา
ผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาของพื้นที่ ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) วางและจัดทาผังเมืองในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน
(๒) วางกรอบและนโยบายการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๓) วางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) วางกรอบในการอนุรักษ์และรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
(๕) วางแนวทางเพื่อให้หน่วยงานของรั ฐนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและโครงการพัฒนา
ภายใต้หน้าที่และอานาจของตนให้สอดคล้องกับผังเมืองแต่ละระดับ
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(๖) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
มาตรา ๗ ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติจัดทา
ตามมาตรา ๗๕ (๘) เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรีใ ห้ ค วามเห็ นชอบแล้ ว มี ผ ลผู ก พั น หน่ ว ยงานของรัฐและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการต่อไปตามหน้าที่และอานาจของตน
หมวด ๒
การวางและจัดทาผังเมือง
มาตรา ๘ ผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
(๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ คือ การกาหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ แบ่งเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ผังนโยบายระดับประเทศ
(ข) ผังนโยบายระดับภาค
(ค) ผังนโยบายระดับจังหวัด
(๒) ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การกาหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และ
ชนบท แบ่งเป็นสองประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ผังเมืองรวม
(ข) ผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๙ การวางและจัดทาผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และ
ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยให้คานึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
ในผังแต่ละประเภท และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึง โดยมีข้อมูล
เพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแนวทางการเยียวยาความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชน
การวางและจัดทาผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานการดาเนินการกับหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มี
การทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ทุกห้าปี หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่ งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจะจัดให้มีการทบทวนผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยอย่างน้อยต้องสรุปผลการดาเนินการวางและจัดทาผังเมือง
ตามมาตรา ๘ และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคด้วย
มาตรา ๑๑ การวางและจัดทาผังนโยบายระดับจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ผังนโยบายระดับภาค ส่วนการวางและจัดทาผังนโยบายระดับภาคจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ผังนโยบายระดับประเทศ
มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือ
ผังนโยบายระดับจังหวัด ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
เพื่อให้ เป็น ไปตามผังนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
หน่วยงานของรัฐด้วย
หมวด ๓
ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่
ส่วนที่ ๑
ผังนโยบายระดับประเทศ
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
วางและจัดทาผังนโยบายระดับประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศใน
ด้านการใช้พื้นที่ การพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอื่น ๆ ที่จาเป็น เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ผังนโยบายระดับประเทศตามมาตรา ๑๓ ประกอบด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังนโยบายระดับประเทศ
(๒) กรอบนโยบาย เป้าหมาย แผนและแผนผังทางด้านกายภาพ เพื่อการพัฒนาหรือการอนุรักษ์
ของประเทศ ดังต่อไปนี้
(ก) การใช้ประโยชน์พื้นที่
(ข) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นต่ า ง ๆ ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย การจั ด การน้ า
การสาธารณสุข การศึกษา การพลังงาน การท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ง) พื้นที่พัฒนาพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อดาเนินการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลหรือกิจการ
เฉพาะที่รัฐจัดให้มีขึ้น
(จ) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(ฉ) ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(ช) การพัฒนาเมืองและชนบท
(ซ) การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
(ฌ) การอื่น ๆ ที่จาเป็น
(๓) มาตรการและวิธีดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับประเทศ
(๔) การบริ ห ารและพั ฒ นาการผั งเมื อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ และความร่ วมมือ ของหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ส่วนที่ ๒
ผังนโยบายระดับภาค
มาตรา ๑๕ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
วางและจัดทาผังนโยบายระดับภาคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขต
เกินหนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ผังนโยบายระดับภาคตามมาตรา ๑๕ ประกอบด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังนโยบายระดับภาค
(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน
(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(ฉ) แผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท
(ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ
(ซ) แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(ฌ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(ญ) แผนผังแสดงผังน้า
(ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
(ฏ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่ผังนโยบายระดับภาคไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)
(ช) (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (ฎ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบายระดับภาคนั้นด้วย
(๔) นโยบาย มาตรการ และวิ ธี ดาเนิ นการเพื่ อ ปฏิ บั ติต ามวัต ถุป ระสงค์ ของผั ง นโยบาย
ระดับภาค
(๕) การบริ ห ารและพั ฒ นาการผั งเมื อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ และความร่ วมมือ ของหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ส่วนที่ ๓
ผังนโยบายระดับจังหวัด
มาตรา ๑๗ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการผั ง เมื อ ง ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
วางและจัดทาผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาพื้นที่ระดับจังหวัด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม
เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ผังนโยบายระดับจังหวัดตามมาตรา ๑๗ ประกอบด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังนโยบายระดับจังหวัด
(๒) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับจังหวัด
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
(ค) แผนผังแสดงเขตส่งเสริมการพัฒนาเมือง
(ง) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย
การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย
(จ) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน
(ฉ) แผนผังแสดงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
(ช) แผนผังแสดงผังน้า
(ซ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(ฌ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ญ) แผนผังแสดงเขตการพัฒนาเกษตรกรรม
(ฎ) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ
(ฏ) แผนผังแสดงเขตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ระดับจังหวัด
(ฐ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่ผังนโยบายระดับจังหวัดไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) หรื อ (ฏ) จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผั ง เมื อ ง
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบายระดับจังหวัดนั้นด้วย
(๔) รายการประกอบแผนผังตามความจาเป็น
(๕) นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับ
จังหวัด
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(๖) การบริ ห ารและพั ฒ นาการผั งเมื อง วิ ธี ป ฏิ บั ติ และความร่ วมมือ ของหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
หมวด ๔
ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พื้นที่ใดสมควรวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตรา
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจเพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว้
ก็ได้
ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ
(๑) วัตถุประสงค์เพื่อการสารวจในการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) เจ้าพนักงานการผัง
(๓) เขตท้องที่ที่จะทาการสารวจพร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตสารวจแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
(๔) กาหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกินห้าปี
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้สิ้นผลการใช้บังคับเมื่อผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมีผล
ใช้บังคับ หรือเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตาม (๔) แล้วแต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจตามมาตรา ๑๙
ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานการผังมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อทาการสารวจในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
(๒) จัดทาข้อเสนอเบือ้ งต้นสาหรับบริเวณที่ประสงค์จะวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓) ทาเครื่องหมายแสดงระดับ ขอบเขต และแนวเขตตามความจาเป็น
(๔) แจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ส่งแผนที่หรือแผนผังแสดง
เขตที่ดินเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๓) หากจาเป็นต้องเข้าไปในอาคาร สถานที่พักอาศัย
สถานที่ทาการ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อทาการสารวจ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวต้องไม่กระทาการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้พักหรือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ใน
สถานที่นั้น และให้แสดงบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานการผังหรือบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง
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มาตรา ๒๑ ในระหว่างกาหนดระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
ตามมาตรา ๑๙ ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๑
ผังเมืองรวม
มาตรา ๒๒ ผังเมืองรวมประกอบด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
(๒) แผนที่แ สดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศ ระดับชั้นความสูง และ
พิกัดภูมิศาสตร์
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสมที่มี
ความละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงกับ
แผนที่ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากลตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย
การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
(จ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ฉ) แผนผังแสดงผังน้า
(ช) แผนผังอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ)
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย
(๔) รายการประกอบแผนผัง
(๕) ข้ อ ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ จ ะให้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมและแผนผังตาม (๓) ทุกประการ ดังต่อไปนี้
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(ก) ประเภทและขนาดกิจการ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคาร
(ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งอาคาร
(ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร หรืออัตราส่วน
พื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
(จ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร แหล่งทรัพยากรน้า
สาธารณะ และสถานที่อื่น ๆ ที่จาเป็น รวมทั้งพื้นที่แนวกันชนด้วย
(ฉ) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
(ช) ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนดตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
ผังเมือง
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อกาหนดประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองรวมนั้นด้วย
(๖) นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการปรับอัตราส่วนพื้นที่อาคารตาม (๕) (ค) แนวทางในการใช้มาตรการด้านการเงิน
การคลัง หรือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
หรือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
มาตรา ๒๓ ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม ให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ให้เป็นหน้าที่
และอานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด
โดยรวมเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด ให้เป็น
หน้าที่และอานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตทีจ่ ะวางและจัดทาผังเมืองรวมร่วมกัน หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมร่วมกันก็ได้ ทั้งนี้ วิธีดาเนินการ
และวิธีกาหนดค่าใช้จ่ายซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องจ่ายตามสัดส่วนของตนให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะวางหรือจัดทาผังเมืองรวม
ให้แจ้งอีกฝ่ายทราบก่อนวางและจัดทา ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการจะวางและจัดทา
ผังเมืองรวมและไม่อาจตกลงกันได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้ขาดตามคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
เมื่ อ เป็น ที่ยุ ติแ ล้ว ให้ ผู้ ว างและจั ด ทาผั งเมืองรวมดาเนิน การให้เป็ นไปตามคาชี้ ขาดนั้น และให้ น า
ความคิดเห็นของอีกฝ่ายมาประกอบในการพิจารณาดาเนินการด้วย
มาตรา ๒๔ การวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมืองหรือ
สาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร
การวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอื่น หากมีแนวเขตตามผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่
บางส่ ว นของจั งหวัด และองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด ผู้แทน
ส่ว นราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ที่เห็นสมควรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมืองหรือ
สาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดนั้น
การวางและจัดทาผังเมืองรวมที่มีพื้นที่ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว
ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมืองหรือสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับผังเมืองรวมในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวนั้น
มาตรา ๒๕ การวางและจัดทาผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับผังนโยบายระดับภาคและ
ผังนโยบายระดับจังหวัด ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
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มาตรา ๒๖ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทา ให้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๒๗ ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทา
ผังขอความเห็นไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไปยังคณะกรรมการผังเมืองจั งหวัดเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดเสนอประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นั้นให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาเป็นประการใดแล้ว ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง หรือไม่เหมาะสมด้วยเหตุอื่นใด
อันอาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอานาจสั่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแก้ไขพร้อมกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขในคราวเดียวกันด้วย หรือ
จะสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการวางและจัดทาผังเมืองรวมดังกล่าว และสั่งให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาแทนก็ได้
มาตรา ๒๘ ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันวางและจัดทา ให้ถือเป็นผังเมืองรวมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและจัดทา และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้ถือเป็นผังเมืองรวม
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทา และให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๒๙ ผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
สื่ออื่น ๆ และปิดประกาศแผนที่แสดงเขตและรายละเอียดของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเขต
หรือที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายในเขตของผังเมืองรวมนัน้ แล้วแต่กรณี
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศไว้ในประกาศนั้นด้วย
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ในการเผยแพร่หรือประกาศดังกล่าว ให้มีคาประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผัง
และข้อกาหนดของผังเมืองรวมได้ ณ กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมนั้น
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนด
ตามมาตรา ๒๒ (๕) ให้ยื่นคาร้องต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วาง
และจัดทาผังเมืองรวมนั้น
คาร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดตามมาตรา ๒๒ (๕) ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นไปตามที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคาร้องแสดงความเห็นไว้ เมื่อได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นตามมาตรา ๙
ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคาร้อง การยื่นคาร้อง และวิธีพิจารณาคาร้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
มาตรา ๓๑ หากภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๓๐ ต่ อ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ว างและจั ด ท า
ผังเมืองรวมนั้น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอคาร้องนั้นพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี
ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทา หากคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคาร้อง
ของผู้มีส่วนได้เสียแล้วไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่งยกคาร้องนั้น และให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผั งเมือ งเห็ น ชอบด้ว ยกับค าร้อ ง ให้ สั่ ง ให้ ก รมโยธาธิก ารและผั งเมืองแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมนั้น
ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณาคาร้องของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดส่งผลการพิจารณาคาร้องนั้น
ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้แจ้งให้
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทราบและให้ดาเนินการต่อไปตามนั้น แต่ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้กรมโยธาธิการและผังเมื องเสนอคาร้องนั้น
พร้อมกับความเห็ น ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว ให้ถือเป็นการยุติ
และให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผู้ยื่นคาร้องต่อไป
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มาตรา ๓๒ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๙ แล้วไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นคาร้อง
ตามมาตรา ๓๐ หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคาร้องดังกล่าว หรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดาเนินการ
เพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า ในการนี้
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนาประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่วางและจัดทาผังเมืองรวมไม่ดาเนินการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งภายในเวลาอันสมควร และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาว่า
สมควรที่จะมีการกาหนดผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่นั้น ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเสนอผังเมืองรวม
ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น วางและจั ด ท าให้ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งภายในหกสิ บวั น นั บแต่ วั น ที่
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีมติ
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมนั้น โดยไม่มีการแก้ไข
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ถือว่าผังเมืองรวมดังกล่าวเป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวาง
และจัดทา และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองไม่ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมหรือเห็นชอบ โดยมีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมตามความเห็นของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผังเมืองรวม
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นผู้วางและจัดทา และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนาเสนอผังเมืองรวมดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาผังเมืองรวมเฉพาะในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
ไปปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้นาความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑
วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับการดาเนินการตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่เป็นการดาเนินการตามวรรคสี่ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการปิดประกาศแล้ว และ
ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นคาร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)
หรือมีแ ต่คณะกรรมการผังเมืองสั่งยกคาร้องดังกล่าว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อไป
มาตรา ๓๓ ผังเมืองรวมให้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
ต้องมีสาระสาคัญตามมาตรา ๒๒
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหลายฉบับ
ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้ในภายหลัง
มาตรา ๓๔ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดทารายงาน
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกาหนด แล้วแต่กรณี แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้น
แล้วเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ
ทาให้ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาเมืองหรือการดารงรักษาเมืองต่อไป หรือจาเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุงโดยการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้เหมาะสมได้
การจัดทารายงานการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมือง
กาหนด ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรือ่ งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน ความหนาแน่น
ของประชากร นโยบายหรื อโครงการของรั ฐบาล สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม การคมนาคมและการขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การผังเมือง โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย
มาตรา ๓๕ การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
พิจารณา กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการแก้ไข ให้นาความในมาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย
ณ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตของ
ผังเมืองรวมนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกาศไว้ใน
ประกาศนั้นด้วย และในประกาศนั้นให้มีคาเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ
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ให้นาความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามวรรคสองด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ เพื่อให้การพัฒ นาเมืองและการดารงรักษาเมืองในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทา
ผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว การดาเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม
มาตรา ๓๗ ในเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้
กาหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นั้น และจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการ
ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบาย
ของผังเมืองรวมในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม
หรือประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังกล่าว
ให้คานึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน
ประโยชน์ หรือความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ประกอบด้วย
การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสอง หากเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิ
ที่ได้รับอยู่เดิมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ให้กาหนดค่าทดแทนอันเกิดแต่การนัน้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมือง
เมื่อได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสองและกาหนดค่าทดแทนตามวรรคสามแล้ว
ให้คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
โดยชอบด้วยกฎหมายทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๓๘ การใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หมายถึง การใช้ที่ดิน
เพื่อดาเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้น ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ประกอบกิ จ การในที่ ดิ น อยู่ ก่ อ นนั้ น มี ก ฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่ วยงานหรือองค์กร
ที่กาหนด หรือกาหนดให้ต้องดาเนินการเพื่อการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดิน
จะต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุมัติ หรือได้ดาเนินการตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศกาหนดเพื่อการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิ จการในที่ดินนั้นก่อน ในกิจการอันเป็น
สาระสาคัญของการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการนั้นโดยตรง
(๒) ในกรณีที่การใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดินอยู่ก่อนนั้น กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่ได้กาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรใด
ให้พิจารณาการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการในที่ดินเพื่อการนั้นตามความเป็นจริง
ส่วนที่ ๒
ผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๓๙ การวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ ให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๔๐ ผังเมืองเฉพาะประกอบด้วย
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(๓) แผนผังที่ทาขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจาแนกเป็นประเภทกิจการ พร้อมทั้ง
แนวเขตการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทและย่าน
(ข) แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง โดยแสดงการเชื่อมต่อโครงข่าย
การคมนาคมและการขนส่งไว้ด้วย พร้อมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ ตามโครงสร้างพื้นฐาน
(ง) แผนผังแสดงที่โล่ง
(จ) แผนผังแสดงการกาหนดระดับพื้นดิน
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(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ที่จะพึงส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือภูมิประเทศที่งดงาม
หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่จะพึงส่งเสริมหรือบารุงรักษา
(ซ) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์
ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไม่มีสาระสาคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
หรือ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุ
เหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองเฉพาะนั้นด้วย
(๔) รายการและคาอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคาร
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
(๕) ข้อกาหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
(ก) แนวเขตของทางและขนาดของที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์
(ข) ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง
(ค) ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดาเนินการ
(ง) ประเภท ชนิด ขนาด จานวนและลักษณะของอาคารที่ชารุดทรุดโทรม หรืออยู่ใน
สภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อหรือเคลื่อนย้าย
ตามคาสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕๗
(จ) การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
อั น ผิ ด ไปจากการใช้ ป ระโยชน์ ต ามที่ ไ ด้ ข อไว้ เ มื่ อ ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ฉ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กาหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้
(ช) การส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
(ซ) การดารงรักษาที่โล่ง
(ฌ) การส่งเสริมหรือบารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่
(ญ) การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
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(ฎ) การอื่นที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ
ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไม่มขี ้อกาหนดประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ)
(ฌ) (ญ) หรือ (ฎ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร และ
ให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังเมืองเฉพาะนั้นด้วย
(๖) รายละเอี ย ดที่ ดิ น ของเอกชนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การ
ตามผังเมืองเฉพาะ
(๗) รายละเอี ย ดและแผนที่ ระบุที่ ดินหรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์ อ ย่ า งอื่ นซึ่ง เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะนามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง
(๘) แผนที่ แผนผัง หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในกรณีที่จะมีการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะในพื้นที่ใด ถ้าพื้นที่นั้นไม่มีการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมหรือมีการวางและจัดทาผังเมืองรวมแต่ไม่ได้มีการกาหนดสาระสาคัญตามมาตรา ๒๒ (๕)
(ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ไว้ ถ้ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะจะกาหนด
สาระสาคัญตามมาตรา ๒๒ (๕) (ค) (ง) (จ) หรือ (ฉ) ไว้ด้วยก็ได้
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๓๙ อาจกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดรายละเอียดแห่งข้อกาหนดตาม (๕) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามผังเมืองเฉพาะด้วยก็ได้
มาตรา ๔๑ เมื่อได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องที่นั้นเห็นสมควรจะจัดให้มีการวางและจัดทา
ผังเมืองเฉพาะในท้องที่ของตนขึ้น หรือจะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
ก็ได้
ในท้องที่ใดไม่ว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
หรือไม่ก็ตาม หากรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็น
ที่จะต้องมีการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะขึ้น อาจสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะก็ได้
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะที่ไม่มีองค์ประกอบตามมาตรา ๔๐ (๕) (ก) (ง)
และ (ญ) (๖) และ (๗) หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นสมควรอาจสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองวาง
และจัดทาผังเมืองเฉพาะในบริเวณนั้นก็ได้
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ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอ
หลักการของผังเมืองเฉพาะให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบก่อน ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคาแนะนาเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะต่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองก็ได้
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและ
จั ดท าผั ง เมื อ งเฉพาะตามมาตรา ๔๑ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ปิ ด ประกาศแสดงเขตที่ ป ระมาณว่า
จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานเขตหรือที่ ว่าการอาเภอ และที่ทาการของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ภายในเขตที่จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้งในที่ที่สามารถ
มองเห็นได้โดยชัดเจนในเขตที่จะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ และให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน
เขตดังกล่าวทราบโดยเร็วด้วย รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๔๓ ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะตามมาตรา
๔๒ ให้เชิญชวนให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของผู้อื่น
เสนอความคิดเห็น ตลอดจนความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้แสดงไว้ โดยทาเป็นหนังสือ
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วแต่กรณี ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบ
กาหนดเวลาที่ประกาศไว้ตามมาตรา ๔๒
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองอาจแจ้งให้ผู้มีหนังสือแสดงความคิดเห็นและ
ความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้
มาตรา ๔๔ เมื่อได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ตามมาตรา ๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจะให้ ความเห็นชอบตามข้อเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเป็นหนังสือ
ให้ผู้แสดงความประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือก่อสร้างอาคารแก้ไขโครงการที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
ที่ จ ะก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การที่ ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งเห็น ชอบ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของผู้อื่นซึ่งไม่เห็นด้วยกับการปฏิเสธ
หรือการสั่งการให้แก้ไขมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๔๕ การวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และให้คานึงถึง
ความคิด เห็ น ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มี สิทธิโดยชอบด้ว ยกฎหมายในที่ดินของผู้ อื่ น
ตามมาตรา ๔๓ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๙ และการได้รับ
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อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ
เพื่อวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๔๑
ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็น ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง
ไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื องได้ ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทาผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๔๑
ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าไม่อาจแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
ให้ ส อดคล้อ งกับ ความเห็ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นได้ ให้ ก รมโยธาธิก ารและผั งเมืองเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
มาตรา ๔๘ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทาแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อ
รัฐมนตรี เพื่อดาเนินการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะนั้นต่อไป
ในกรณีที่ผังเมืองเฉพาะไม่มีองค์ประกอบตามมาตรา ๔๐ (๕) (ก) (ง) และ (ญ) (๖) และ (๗)
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๙ ในระหว่ า งที่ ใ ช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใด ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมในเขตของผังเมืองเฉพาะได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกาหนดหรือรายละเอียด
ของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหม่
ให้ เหมาะสม ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอขอแก้ไขปรับปรุง
ผังเมืองเฉพาะต่อคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๕๐ ในเขตท้ อ งที่ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ บั ง คั บ
ผังเมืองเฉพาะ ให้ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้
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ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐ ให้ใช้กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐ แทน
มาตรา ๕๑ ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ
ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจากที่ได้กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๕๒ ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ให้มีคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวนไม่เกินสี่คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสี่คน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกิน
สี่คนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของสานักงานอัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ นายอาเภอ
แห่ ง ท้ อ งที่ นั้ น อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และผู้ แ ทนหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวนไม่เกินสี่คน ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสามคน และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และ
ให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
(๓) ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวตัง้ แต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่น้อยกว่าสามคน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังเมืองเฉพาะร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
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มาตรา ๕๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
ตามมาตรา ๕๒ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒหิ รือกรรมการซึง่ เป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งได้รบั
การแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็น
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองที่พ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๕๔ ให้ น าความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่อานาจ
ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๕๕ ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ตามผังเมืองเฉพาะ
(๒) พิ จ ารณาการโอนที่ อุป กรณ์ ใ ห้เป็ นที่ส าธารณสมบัติข องแผ่ นดินในเขตผั งเมืองเฉพาะ
ตามมาตรา ๖๖
(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการดัด แปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่จะต้ อ ง
ดาเนินการดังกล่าวตามผังเมืองเฉพาะ
(๔) กาหนดเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทารายละเอียดแสดงการดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหตุผลและรายละเอียด
ดังกล่าวให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ หรือ
จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทารายละเอียดเสียใหม่ก็ได้
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้วและสั่งการประการใด
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกี่ยวข้องทราบคาสั่งของคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นและการดาเนินการตามคาสั่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่
จะต้องดาเนินการตามคาสั่งนั้น โดยให้ส่งรายละเอียดแสดงการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ที่เกี่ยวข้องไปด้วย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ได้
ตามมาตรา ๙๐
การแจ้งคาสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสอง ให้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ณ ภูมิลาเนาของผู้นั้น หรือจะทาเป็นบันทึกและ
ให้ บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ ในกรณีที่ ไม่อาจแจ้งด้วยวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศ
สาเนาคาสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารนั้น และให้ถือว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารได้ทราบคาสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๕๘ ถ้ า อาคารที่ จ ะต้ อ งดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยเป็ น สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐใด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดินทราบ และให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดข้องให้
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่ว นท้องถิ่นทราบ ถ้ามีปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย
มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นได้สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นกาหนด บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
การกาหนดเงินค่าตอบแทนมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
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มาตรา ๖๐ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับหนังสือแจ้งให้
จัดการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๙๐ หรือใช้สิทธิอุทธรณ์
แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคาสั่งหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ดาเนินการรื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคารภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ถ้าผู้นั้นยังคงละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ในคาเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้ าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ เจ้าหน้ าที่ดาเนินการมีอานาจเข้าไปในที่ดินและรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจาก
เงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นก็ได้ การรื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ดาเนินการต้องกระทาโดยประหยัดและค่าใช้จ่ายที่คิดจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙
เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
ให้ น าความในมาตรา ๕๗ วรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแจ้ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การ
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับหนังสือแจ้งให้
ดาเนินการดัดแปลงอาคารให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะแล้ว แต่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และหากผู้นั้น
ยังคงไม่ดาเนินการตามคาสั่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ในคาเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการมีอานาจในการดัดแปลงอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจากเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจ่ายให้แ ก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ก็ได้ การดัด แปลงอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ดาเนินการต้องกระทา
โดยประหยัดและค่าใช้จ่ายที่คิดจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทน
ตามมาตรา ๕๙
เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
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ให้ น าความในมาตรา ๕๗ วรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ กั บ การแจ้ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การ
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ได้รับคาสั่งให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
ตามมาตรา ๕๗ ไม่สามารถจัดหาที่อยู่ของตนเองได้ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวที่เหมาะสม
ให้อาศัยอยู่เป็นเวลาตามความจาเป็นแต่ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
จะผ่อนผันให้อาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่เกินหกเดือนก็ได้
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดหาที่ดินหรืออาคารให้บุคคลตามมาตรา ๖๒
เข้าอยู่ในที่ใหม่โดยการเช่าซื้อหรือเช่า และบุคคลนั้นสมัครใจเข้าอยู่ในที่ดิน หรืออาคารที่จัดหาให้ใหม่นั้น
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการกันเงินค่าตอบแทนที่จะพึงจ่ายตามมาตรา ๕๙ ไว้เพื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรือเช่า
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด
ในกรณีที่จัดที่ดินไว้ให้บุคคลดังกล่าวปลูกสร้างอาคารเอง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการช่วยเหลือและ
ให้ความสะดวกในการที่จะปลูกสร้างอาคารลงในที่ดินที่จัดให้
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นสั่ งให้จัดที่ดินเพื่อใช้เป็น
ที่อุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
กาหนดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวซึ่งต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้ที่ดนิ เนือ่ งจาก
การจัดที่ดินนั้นหรือต้องรับภาระที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดอันเกี่ยวกับที่ดินที่จัดนั้น
การกาหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาถึงความมากน้ อยแห่ งสิทธิที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องเสียหรือถูกจากัดหรือภาระ
ที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติ รวมทั้งประโยชน์ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพึงได้รับในการใช้
ที่อุปกรณ์ด้วย แต่ทั้งนี้เงินค่าตอบแทนที่กาหนดต้องไม่เกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชน์ในการคานวณ
ราคาที่ดินตามมาตรานี้ ให้ น าความในมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับกับการกาหนดเงินค่าตอบแทนด้วย
โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการกาหนดเงินค่าตอบแทนให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๖๕ เจ้าของที่ดินที่ถูกจัดให้เป็นที่อุปกรณ์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ถูกจัดนั้น
มาตรา ๖๖ เจ้าของที่อุปกรณ์ผู้ใดประสงค์จะโอนที่อุปกรณ์ให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
โดยมีเงินค่าตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าที่อุปกรณ์นั้นได้ใช้
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เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ก็ให้รับที่อุปกรณ์นั้นเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินได้และให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของที่อุปกรณ์ตามราคาที่พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว้ ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ให้กาหนดเท่ากับราคาที่ดินที่โอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่
ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จะยังคงใช้บังคับหรือไม่
ถ้าไม่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะทาการสารวจ หรือเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติ
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะใช้ บั ง คั บ ภายหลั ง ห้ า ปี นั บ แต่ วั น ใช้ บั ง คั บ พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า วและ
พระราชบัญ ญัติใ ห้ ใ ช้ บังคั บผั งเมือ งเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงิ นค่า ตอบแทนไว้เ ป็นอย่ างอื่ น ให้ กาหนด
เงินค่าตอบแทนเท่าราคาที่ดินที่โอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะนั้น
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่การโอนที่อุปกรณ์เกิดขึ้นภายหลังห้าปี
นับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถ้าพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะไม่ได้กาหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้เงินค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ตกลงกัน
ซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ดินตามความเป็นธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เจ้าของ
ที่อุปกรณ์ซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่อุปกรณ์ที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๖๗ ในการคานวณเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๖ ถ้าเจ้าของที่อุปกรณ์สร้างหรือ
จัดทาเพื่อให้เป็นที่อุปกรณ์ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ตามแบบและรายการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตก่อน
ที่จะมีการโอน ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัดทาดังกล่าวแก่
เจ้าของที่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนอันพึงจ่ายให้เนื่องในการโอน
เงินค่าตอบแทนอันจะพึงจ่ายให้เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมือง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณากาหนดให้ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สภาพของสิ่งที่ก่อสร้างหรือสิ่งที่จัดทา สิ่งที่สร้างในขณะที่มีการโอน หรือค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปแล้ว
ประกอบด้วย เจ้าของที่อุปกรณ์ซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๖๘ ในการจัดที่ดินให้เป็นที่อุปกรณ์ หากมีความจาเป็นต้องสร้างหรือจัดทาเพื่อให้
เป็น ไปตามแบบและรายการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินร้องขอ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจะสร้างหรือจัดทาให้ก็ได้เมื่อพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
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การคิดค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าการสร้างหรือจัดทาของเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็นไปเพียง
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ร้องขอนั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัดทานั้น
ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย เจ้าหน้าที่ดาเนินการจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนก็ได้ตามที่เห็นสมควร และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ
มาตรา ๖๙ เพื่อให้พื้นที่ในเขตผังเมืองเฉพาะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีความเชื่อมโยงกับ
เขตพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานการผังมีอานาจจัดระบบสาธารณูปโภคลงบน
ใต้หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้นได้ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้ง
แผนผังแสดงแนวทางการใช้ที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิ นที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวันที่จะมีการดาเนินการ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังกาหนดเงินค่าตอบแทนอันเป็นธรรมใน
การใช้ ที่ ดิ น นั้ น ที่ จ ะจ่ า ยให้ แ ก่ เจ้ า ของหรือ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ นและให้ แจ้ ง เป็ นหนัง สื อ ให้เ จ้ า ของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบโดยมิชักช้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งไม่เห็นด้วยกับการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือการกาหนด
เงินค่าตอบแทนตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในพื้นที่ดังกล่าวทราบพร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใช้ที่ดินก่อนดาเนินการ หากเกิดกรณีขัดแย้งกัน
ระหว่างเจ้าพนักงานการผังกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอคณะกรรมการผังเมืองชี้ขาด
มาตรา ๗๐ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งเฉพาะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการ
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการตามผังเมืองเฉพาะได้รับประโยชน์สูงสุดใน
ด้านการใช้พื้นที่ คณะกรรมการผังเมืองจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีองค์กรเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ
ภายในเขตผังเมืองเฉพาะและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยมีหน้าที่และอานาจเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการในท้องที่นั้นได้
หมวด ๕
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
มาตรา ๗๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
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(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผังเมือง
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวนไม่เกินสิบสามคน
ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และอธิ บ ดี เ ป็ น กรรมการแ ละ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณี ที่ ประธานกรรมการเห็ นว่าการพิ จ ารณาตามหน้า ที่และอ านาจของคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติตามที่กาหนดในมาตรา ๗๕ ในครั้งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่อยู่ในหน้าทีห่ รือ
ความรับผิด ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นที่ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งตาม (๓) แล้ว
ให้ประธานกรรมการแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเข้าร่วม
เป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการทุกคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
กาหนด
มาตรา ๗๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๗๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๒
มาตรา ๗๕ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ
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(๒) กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง
(๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงิน การคลัง และมาตรการอืน่
เพื่อส่งเสริมการลงทุน และสนั บสนุ น การดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองและ
เพื่อสร้างความเป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๔) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการและกาหนดระเบียบปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่ วยงานของรัฐใดไม่ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการผังเมืองอันอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
(๖) กากับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดทา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค
(๗) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีที่จัดทาโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองตามมาตรา ๑๐
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๘) จัดทาธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
พึงปฏิบัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๖ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมพิจารณาเรื่องนั้น
ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๗๗ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๗๘ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีอานาจเรียกให้บุคคลใดส่งเอกสาร
แผนงานโครงการหรือเอกสารอื่นใดที่เห็นว่ามีความจาเป็นหรือมีผลกระทบต่อนโยบายทางด้านการผังเมือง
ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
หมวด ๖
คณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๘๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี และเกษตรกรรม จานวนด้านละหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
จานวนไม่เกินสี่คนซึ่งต้องมาจากภาคประชาสังคมอย่างน้อยหนึ่งคน
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
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ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่าการพิจารณาตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการผังเมือง
ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๑ ในครั้งใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่หรือความรับผิด ชอบของ
ปลั ด กระทรวงอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง ตาม (๒) แล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการแจ้ ง ให้
ปลัดกระทรวงที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการโดยตาแหน่งด้วย ในกรณีนี้
ให้คณะกรรมการผังเมือง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการทุกคน
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นผู้วางและจัดทา
(๒) ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่มพี ื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ
(๓) ให้ความเห็นหรือคาปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองต่อ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๔) กากับดูแล เร่งรัดให้มีการวางและจัดทา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด
(๕) จัดทารายงานสรุปผลการวางและจัดทาผังเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผังเมือง
(๖) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหน้าที่และอานาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐในการวาง
และจัดทาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติมอบหมาย
มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองมอบหมายได้
มาตรา ๘๓ ให้ น าความในมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบัน และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกีย่ วข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการ
ผังเมืองด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๘๔ ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๗
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผัง เมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทน
กองบังคับการตารวจจราจร ผู้แทนสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกิน
สี่คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสี่คน
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
และให้ผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงานจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อานวยการโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ ผู้อานวยการสานักทางหลวงใน
เขตพื้นที่ ผู้อานวยการสานักทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ ผู้อานวยการสานักงานสถิติจังหวัด ผู้แทน
กรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนสานักงานทรัพยากรน้าภาค ผู้แทนสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่
ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองจานวนไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ
และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่เป็นการวางและจัดทา แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ในเขตพื้นที่
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ให้ผู้แทนกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีตาแหน่งในหน่วยงานตามที่กาหนดใน (๒) ให้ถือว่าคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
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ในจังหวัดใดที่ไม่มีผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ดังกล่าว ให้ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงหรือผู้แทนการประปานครหลวงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
เขตพื้นที่ แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองตามวรรคหนึ่ง
จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง
หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๘๖ ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการผังเมืองในส่วนที่เกีย่ วกับการวางและจัดทา
ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่ก รมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดทาผังเมืองรวมที่มี
พื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพาะ
(๓) ให้คาปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวมต่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
(๕) กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การควบคุมและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
(๖) จัดทารายงานสรุปผลการวางและจัดทาผังเมืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด
(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๗ ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมอบหมายได้
มาตรา ๘๘ ให้นาความในมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ที่เป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดด้วยโดยอนุโลม เว้น แต่อานาจ
ของคณะรัฐมนตรีตามกรณีมาตรา ๗๔ (๓) ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๘๙ ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
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หมวด ๘
อุทธรณ์
มาตรา ๙๐ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาสั่งหรือหนังสือแจ้ง
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา ๓๗
วรรคสอง
(๒) การกาหนดค่าทดแทนตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม
(๓) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือที่จะก่อสร้างอาคาร
ตามมาตรา ๔๔
(๔) การสั่งให้ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗
(๕) การกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอานาจกาหนด และมาตรา ๖๗
(๖) การคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๖๐
(๗) การคิดค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑
(๘) การจัด ทาระบบสาธารณูปโภคและการกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดิ น
ตามมาตรา ๖๙
(๙) การสั่งให้ระงับการกระทาที่ฝ่าฝืน หรือการสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือการสั่งให้ปฏิบัติให้ถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๙๗
การอุทธรณ์ตาม (๑) และ (๒) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ การอุทธรณ์ตาม (๓) (๔)
(๕) (๗) (๘) และ (๙) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และการอุทธรณ์ตาม (๖) ให้ยื่นต่อ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๙๑ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการผังเมือง นิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเศรษฐศาสตร์ จานวน
ด้านละหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาของรัฐจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
คณะกรรมการผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว
ในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทาการที่อยู่
ในอานาจของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้รับมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์
และคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ให้นาความในมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙๑ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๙๕ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้ง
คาวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานการผัง เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคาอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๖ ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร
ผู้มีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผู้อื่น เจ้าพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ แล้วแต่กรณี ยุติการดาเนินการหรือห้ามกระทาการใด ๆ
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ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่จะเป็นการดาเนินการตามคาสั่งหรือหนังสือแจ้ง หรือในกรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารจะเป็นอันตรายต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะที่ไม่อาจรอได้
หมวด ๙
หน้าทีแ่ ละอานาจของผูป้ ฏิบัติงาน
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดิน
ที่จะทาการสารวจเพื่อการวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๑ หรือข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกาหนดตามมาตรา ๓๗
วรรคสอง หรือข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๕๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานการผัง หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการ แล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งการให้เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ประโยชน์
ในที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืน หรือให้แก้ไขปรับปรุง
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
เจ้าของที่ดิน ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๙๘ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ องถิ่น เจ้ า พนั ก งานการผัง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีอานาจออกหนังสือเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติการตามหน้าที่มาประกอบ
การพิจารณาได้
มาตรา ๙๙ ในการปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ องถิ่น เจ้ า พนั ก งานการผัง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่มีประกาศใช้บังคับผังเมืองรวม
หรื อ ผั งเมื องเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิต ย์ ขึ้นถึงพระอาทิต ย์ ต ก เพื่ อ สอบถามข้อ เท็จจริงหรือ
ขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น
หรือเพื่อกระทาการใด ๆ เท่าที่จาเป็น และพยายามไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น
จากการกระทาดังกล่าว ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดาเนินการ หรือ
กรรมการบริห ารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี กาหนดเงินค่าตอบแทนความเสียหายและ
จ่ายให้แก่ผู้เสียหายนั้น
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ในกรณีที่จาเป็นต้องกระทาการเพื่อการสารวจ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง
หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกระทาการนั้น
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
แสดงบัตรประจาตัวที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดาเนินการมีอานาจเข้าไป
ในที่ดินหรืออาคารซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ เพื่อตรวจสอบ
ซ่อมแซม หรือบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค หรือเพื่อตรวจสภาพของที่โล่งในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจาตัวพร้อมทั้ง
หนังสือมอบหมายของเจ้าหน้าที่ดาเนินการให้ไปกระทาการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ดาเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่ งการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๑๐๓ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขสภาพของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ตามที่จ่ายจริง
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มาตรา ๑๐๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง ให้ รื้ อ ถอนหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอาคาร หรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์
ตามมาตรา ๖๐ หรือฝ่าฝืนคาสั่งให้ดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๖๑ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง หรือเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามมาตรา ๒๑
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๗๑ (๑) (๒) และ (๓) และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการผังเมือง ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๘๐
(๑) (๒) และ (๔) และให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๘๐
(๓) และ (๕) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๒)
ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการสานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร หรือโยธาธิการ
และผั งเมื องจั งหวัด เป็ น กรรมการและเลขานุการ แล้ วแต่กรณี เพื่ อ ปฏิ บัติหน้าที่คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
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มาตรา ๑๐๙ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสัง่
ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๐ บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยู่ระหว่างดาเนินการวางและจัดทา
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
การดาเนิ นการต่อไปสาหรับการนั้นให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนดโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๑ บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวัน ก่อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทยหรื อ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง การแก้ไข
หรือยกเลิกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือการยกเลิก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้งฉบับ ให้กระทาได้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบการผังเมืองของประเทศจาเป็นต้อง
มีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ โดยการนาไปสู่
การปฏิบัติในรูปแบบของผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพและการดารงรักษาเมื อง กรณีจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมี
กฎหมายเพื่อกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบ
การดาเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจายอานาจในการวางและจัดทาผั งเมืองให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน และโดยที่การกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการที่เป็นผู้กาหนด
นโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เป็นผู้กากับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการผังเมือง ประกอบกับในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองบางกรณีจาเป็นที่รัฐ
ต้องใช้สิทธิเหนือเคหสถานและทรัพย์สิน รวมถึงการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และการจากัดขอบเขตในการเลือกถิ่นที่อยู่หรือการประกอบกิจการของบุคคล อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาพื้นที่หรือการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศกับ
นานาประเทศ สมควรปรับปรุงเสียในคราวเดียวกัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

