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พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป3นป4ที่ ๗๐ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล0าฯ 

ให0ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรแก0ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว<าด0วยการผังเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว0โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห<งชาติ ดังต<อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว<า “พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให0ใช0บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต0นไป 
 
มาตรา ๓  ให0แก0ไขคําว<า “องคFการบริหารส<วนท0องถ่ิน” ในพระราชบัญญัติการผัง

เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เป3น “องคFกรปกครองส<วนท0องถ่ิน” ทุกแห<ง 
 
มาตรา ๔  ให0ยกเลิกความในบทนิยามคําว<า “เจ0าพนักงานท0องถ่ิน” ในมาตรา ๔ 

แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และให0ใช0ความต<อไปน้ีแทน 
““เจ0าพนักงานท0องถ่ิน” หมายความว<า 
(๑) นายกองคFการบริหารส<วนจังหวัด สําหรับในเขตองคFการบริหารส<วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคFการบริหารส<วนตําบล สําหรับในเขตองคFการบริหารส<วนตําบล 
(๔) ผู0ว<าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู0บริหารท0องถ่ินหรือหัวหน0าคณะผู0บริหารท0องถ่ินขององคFกรปกครองส<วน

ท0องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง สําหรับในเขตองคFกรปกครองส<วนท0องถ่ินน้ัน” 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน0า ๗๖/๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
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มาตรา ๕  ให0ยกเลิกบทนิยามคําว<า “องคFการบริหารส<วนท0องถ่ิน” ในมาตรา ๔ 
แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และให0ใช0ความต<อไปน้ีแทน 

““องคFกรปกครองส<วนท0องถ่ิน” หมายความว<า องคFการบริหารส<วนจังหวัด เทศบาล
องคFการบริหารส<วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคFกรปกครองส<วนท0องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง” 

 
มาตรา ๖  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

และให0ใช0ความต<อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๖  ให0มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว<า “คณะกรรมการผังเมือง” 

ประกอบด0วย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป3นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน<ง ได0แก< ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณF ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส<งเสริมการลงทุน 
และผู0อํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๓) กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังจากผู0มีความรู0ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณFเป3นท่ีประจักษFในด0านการผังเมือง สถาป7ตยกรรมศาสตรF 
วิศวกรรมศาสตรF นิติศาสตรF เศรษฐศาสตรF สิ่งแวดล0อม ประวัติศาสตรFหรือโบราณคดี หรือสังคม 
จํานวนไม<เกินเก0าคน ในจํานวนน้ีจะต0องแต<งต้ังจากผู0มีประสบการณFด0านการสอนในหลักสูตรเก่ียวกับ
การผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษาอย<างน0อยหน่ึงคน 

(๔) กรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสภาวิศวกร ผู0แทนสภาสถาปนิก ผู0แทนสภาหอการค0า
แห<งประเทศไทย ผู0แทนสภาอุตสาหกรรมแห<งประเทศไทย และผู0แทนสภาอุตสาหกรรมท<องเท่ียวแห<ง
ประเทศไทย 

(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังจากผู0แทนสถาบันหรือองคFการอิสระ และ
บุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0องกับการผังเมือง จํานวนไม<เกินสี่คน 

ให0อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป3นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่เป3นการวาง จัดทํา แก0ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร ให0ปลัดกรุงเทพมหานครเข0าร<วมเป3นกรรมการ หรือในเขตพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับความ
ม่ันคงทางทหาร ให0ปลัดกระทรวงกลาโหมเข0าร<วมเป3นกรรมการด0วย” 

 
มาตรา ๗  ให0 เ พ่ิมความต<อไปน้ี เป3นมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๖/๒ แห<ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“มาตรา ๖/๑  กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือ

องคFการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0องกับการผังเมือง ต0องมีคุณสมบัติและไม<มีลักษณะ
ต0องห0าม ดังต<อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม<ตํ่ากว<าสามสิบห0าป4บริบูรณF 
(๓) ไม<เป3นบุคคลล0มละลาย คนไร0ความสามารถ หรือคนเสมือนไร0ความสามารถ 
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(๔) ไม<เคยได0รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให0จําคุก เว0นแต<เป3นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได0กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม<เป3นผู0ดํารงตําแหน<งทางการเมือง สมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ิน 
กรรมการหรือผู0ดํารงตําแหน<งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ0าหน0าท่ีพรรคการเมือง 

มาตรา ๖/๒  กรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือองคFการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมี
ความเก่ียวข0องกับการผังเมืองจะต0องไม<เป3นข0าราชการหรือพนักงานส<วนท0องถ่ินซึ่งมีตําแหน<งหรือ
เงินเดือนประจํา” 

 
มาตรา ๘  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห<งพระราชบัญญัติการผัง

เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และให0ใช0ความต<อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๙  กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือองคFการ

อิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0องกับการผังเมืองมีวาระการดํารงตําแหน<งคราวละสามป4 
ในกรณีท่ีกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือองคFการ

อิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0องกับการผังเมืองพ0นจากตําแหน<งก<อนวาระ หรือในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีแต<งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว<างท่ีกรรมการซึ่งแต<งต้ังไว0แล0วยังมีวาระอยู<ในตําแหน<ง 
ให0ผู0ได0รับแต<งต้ังแทนตําแหน<งท่ีว<างหรือเป3นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู<ในตําแหน<งเท<ากับวาระท่ีเหลืออยู<ของ
กรรมการซึ่งได0แต<งต้ังไว0แล0ว 

เ ม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได0 มีการแต<ง ต้ังกรรมการ
ผู0ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือองคFการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0อง
กับการผังเมืองข้ึนใหม< ให0กรรมการซึ่งพ0นจากตําแหน<งตามวาระน้ันอยู<ในตําแหน<งเพ่ือดําเนินงาน
ต<อไปจนกว<ากรรมการซึ่งได0รับแต<งต้ังใหม<เข0ารับหน0าท่ี 

กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือองคFการอิสระและ
บุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0องกับการผังเมืองซึ่งพ0นจากตําแหน<งตามวาระ อาจได0รับการแต<งต้ังอีกได0 แต<
จะดํารงตําแหน<งติดต<อกันเกินสองวาระไม<ได0 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ0นจากตําแหน<งตามวาระ กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการซึ่งเป3นผู0แทนสถาบันหรือองคFการอิสระ และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข0องกับการผังเมืองพ0น
จากตําแหน<ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให0ออก เพราะบกพร<องต<อหน0าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย<อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต0องห0ามตามมาตรา ๖/๑ หรือมาตรา ๖/๒” 
 
มาตรา ๙  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

๒๕๑๘ และให0ใช0ความต<อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๑๗  ผังเมืองรวมประกอบด0วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑) วัตถุประสงคFในการวางและจัดทําผังเมืองรวมให0กําหนดโดยคํานึงถึงความเป3น
ระเบียบ ความสวยงาม การใช0ประโยชนFในทรัพยFสิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การดํารงรักษาสถานท่ีท่ีมีคุณค<าทางศิลปกรรม สถาป7ตยกรรม ประวัติศาสตรF
หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล0อมท่ีทุกคนสามารถเข0าถึงและใช0ประโยชนFร<วมกันได0อย<างเท<า
เทียมกัน 

(๒) แผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข0อมูลภูมิประเทศและระดับช้ันความ
สูง 

(๓) แผนผังซึ่งทําข้ึนเป3นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือ
บางประการ ดังต<อไปน้ี 

(ก) แผนผังกําหนดการใช0ประโยชนFที่ดินตามท่ีได0จําแนกประเภท 
(ข) แผนผังแสดงท่ีโล<ง 
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส<ง 
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

(๔) รายการประกอบแผนผัง 
(๕) ข0อกําหนดท่ีจะให0ปฏิบัติหรือไม<ให0ปฏิบัติเพ่ือให0เป3นไปตามวัตถุประสงคFของผัง

เมืองรวมทุกประการ ดังต<อไปน้ี 
(ก) ประเภทและขนาดกิจการท่ีจะอนุญาตหรือไม<อนุญาตให0ดําเนินการ 
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารท่ีจะอนุญาตหรือไม<

อนุญาตให0สร0าง 
(ค) อัตราส<วนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังต<อพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ี

ใช0เป3นท่ีต้ังอาคาร 
(ง) อัตราส<วนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินต<อพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินท่ีใช0เป3นท่ีต้ังอาคาร 
(จ) อัตราส<วนพ้ืนท่ีว<างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินท่ีอาคารต้ังอยู<ต<อ

พ้ืนท่ีใช0สอยรวมของอาคาร 
(ฉ) ระยะถอยร<นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตท่ีดิน อาคาร หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ 

ท่ีจําเป3น 
(ช) ขนาดของแปลงท่ีดินท่ีจะอนุญาตให0สร0างอาคาร 
(ซ) ข0อกําหนดอ่ืนท่ีจําเป3นโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการผังเมือง 
ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม<มีข0อกําหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 

และ (ซ) จะต0องได0รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร 
(๖) นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคFของผังเมือง

รวม” 
 
มาตรา ๑๐  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

๒๕๑๘ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให0ใช0ความ
ต<อไปน้ีแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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“มาตรา ๒๖  การใช0บังคับผังเมืองรวมให0กระทําโดยกฎกระทรวง และต0องมี
สาระสําคัญตามมาตรา ๑๗ 

ให0กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0าพนักงานท0องถ่ิน แล0วแต<กรณี จัดทํารายงาน
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณFและสิ่งแวดล0อมการใช0บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการผังเมืองกําหนด แต<ไม<เกินห0าป4นับแต<วันท่ีกฎกระทรวงให0ใช0บังคับผังเมืองรวมใช0บังคับ 
หรือนับแต<วันท่ีคณะกรรมการผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลคร้ังท่ีผ<านมาเสร็จสิ้น แล0ว
เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว<าสภาพการณFและสิ่งแวดล0อมมี
การเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญทําให0ผังเมืองรวมน้ันไม<เหมาะสมท่ีจะรองรับการพัฒนาหรือดํารง
รักษาเมืองต<อไปหรือจําเป3นต0องเปลี่ยนแปลงแก0ไขเพ่ือประโยชนFในการพัฒนาเมืองท้ังในด0าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล0อม ให0กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0าพนักงานท0องถ่ินดําเนินการ
ปรับปรุงโดยการวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนใหม<ให0เหมาะสมได0 

การจัดทํารายงานการประเมินผลตามวรรคสอง ให0 เป3นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการผังเมืองกําหนด ซึ่งต0องมีการแสดงข0อเท็จจริงให0ปรากฏท้ังในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงการ
ใช0ประโยชนFท่ีดิน ความหนาแน<นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณFทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล0อม การคมนาคมและขนส<ง การปQองกันการเกิดภัยพิบัติ ความม่ันคง
ของประเทศ และป7จจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข0องกับการผังเมืองโดยให0คํานึงถึงการมีส<วนร<วมของประชาชน
ประกอบด0วย” 

 
มาตรา ๑๑  ให0เพ่ิมความต<อไปน้ีเป3นมาตรา ๒๖/๑ แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“มาตรา ๒๖/๑  การแก0ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส<วนหน่ึงส<วนใดให0

เหมาะสมกับสภาพการณFและสิ่งแวดล0อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนFสาธารณะ ให0กรมโยธาธิ
การและผังเมืองหรือเจ0าพนักงานท0องถ่ิน แล0วแต<กรณี เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา เม่ือ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให0ความเห็นชอบแล0ว ให0กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0าพนักงาน
ท0องถ่ิน แล0วแต<กรณี จัดให0มีการประชาสัมพันธF ช้ีแจงให0ประชาชนและผู0เก่ียวข0องในเขตผังเมืองรวม
ได0รับทราบ และจัดให0มีการปRดประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมท่ีแก0ไขและรายละเอียดของ
การแก0ไขไว0ในท่ีเปRดเผย ณ สํานักงานเขตหรือท่ีว<าการอําเภอ ท่ีทําการขององคFกรปกครองส<วน
ท0องถ่ิน และสาธารณสถาน ภายในเขตของผังเมืองรวมน้ันเป3นเวลาไม<น0อยกว<าสามสิบวัน และใน
ประกาศน้ันให0มีคําเชิญชวนให0ผู0มีส<วนได0เสียแสดงข0อคิดเห็นเป3นลายลักษณFอักษรภายในระยะเวลาท่ีมี
การปRดประกาศ 

ภายในระยะเวลาท่ีมีการปRดประกาศตามวรรคหน่ึง ถ0ามีผู0มีส<วนได0เสียผู0ใดแสดง
ข0อคิดเห็นในการแก0ไขผังเมืองรวมน้ัน ให0กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0าพนักงานท0องถ่ิน แล0วแต<
กรณี เสนอข0อคิดเห็นของผู0มีส<วนได0เสียพร0อมด0วยความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0า
พนักงานท0องถ่ิน แล0วแต<กรณี ต<อคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีท่ีเจ0าพนักงานท0องถ่ินเป3นผู0เสนอ ให0
ดําเนินการผ<านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เ ม่ือคณะกรรมการผั ง เ มืองเ ห็นชอบกับข0อ คิดเ ห็นของผู0 มีส< วนได0 เสีย  ให0
คณะกรรมการผังเมืองสั่งให0กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0าพนักงานท0องถ่ิน แล0วแต<กรณี แก0ไขให0
เป3นไปตามข0อคิดเห็นของผู0 มีส<วนได0 เสียซึ่ งคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด0วยน้ัน แต<ถ0า
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คณะกรรมการผังเมืองไม<เห็นชอบกับข0อคิดเห็นของผู0มีส<วนได0เสีย ให0กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอ
ผังเมืองรวมต<อรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการออกกฎกระทรวงแก0ไขผังเมืองรวมต<อไป 

เม่ือพ0นกําหนดระยะเวลาท่ีมีการปRดประกาศตามวรรคหน่ึง หากไม<มีผู0มีส<วนได0เสีย
แสดงข0อคิดเห็นให0กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการตามวรรคสามต<อไป” 

 
มาตรา ๑๒  ให0คณะกรรมการผังเมืองซึ่ ง ดํารงตําแหน<งอยู< ในวันก<อนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ คงอยู<ในตําแหน<งต<อไปจนกว<าจะมีการแต<งต้ังคณะกรรมการผังเมืองตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งต0องไม<เกินเก0าสิบ
วันนับแต<วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ 

การนับวาระการดํารงตําแหน<งของกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให0นับวาระการดํารง
ตําแหน<งตามวรรคหน่ึงเป3นวาระแรก 

 
มาตรา ๑๓  การวาง จัดทํา และแก0ไขผังเมืองรวมท่ีอยู<ในระหว<างดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม ในวันก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช0
บังคับ ให0ถือว<าเป3นการวาง จัดทํา และแก0ไขผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๔  บรรดากฎกระทรวงให0ใช0บังคับผังเมืองรวมท่ีใช0บังคับอยู<ในวันก<อนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ ให0คงใช0บังคับต<อไปได0จนกว<าจะมีกฎกระทรวงให0ใช0บังคับผังเมืองรวมท่ี
ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ 

ให0กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ0าพนักงานท0องถ่ิน แล0วแต<กรณี จัดทํารายงาน
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณFและสิ่งแวดล0อมการใช0บังคับกฎกระทรวงให0ใช0บังคับผัง
เมืองรวมตามวรรคหน่ึง ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด แต<ไม<เกินห0าป4นับแต<วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ และให0นํามาตรา ๒๖ แห<งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง
แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช0บังคับโดยอนุโลม 

รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณFและสิ่งแวดล0อมท่ีจัดทําข้ึนตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และได0เสนอคณะกรรมการผังเมืองก<อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช0บังคับ ให0ถือว<าเป3นรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณFและสิ่งแวดล0อมตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๕  ให0รัฐมนตรีว<าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู0รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีบทบัญญัติในกฎหมายว<าด0วย
การผังเมืองซึ่งใช0บังคับอยู<ในป7จจุบันยังไม<มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอท่ีจะทําให0บรรลุ
วัตถุประสงคFของการผังเมืองได0 และไม<สามารถใช0บังคับกฎกระทรวงให0ใช0บังคับผังเมืองรวมได0อย<าง
ต<อเน่ือง อันเน่ืองมาจากการวางและจัดทําผังเมืองรวมมีข้ันตอนและรายละเอียดมาก ทําให0ไม<อาจ
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได0ทันกําหนดเวลาท่ีผังเมืองรวมเดิมสิ้นสุดลง เป3นเหตุให0มีการใช0
ประโยชนFที่ดินไม<สอดคล0องกับวัตถุประสงคFของการผังเมืองในระหว<างท่ียังไม<มีผังเมืองรวมฉบับใหม<ใช0
บังคับ ประกอบกับในป7จจุบันได0มีการใช0บังคับกฎหมายว<าด0วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให0แก<องคFกรปกครองส<วนท0องถ่ิน ซึ่งกฎหมายดังกล<าวมีบทบัญญัติท่ีกําหนดให0องคFกร
ปกครองส<วนท0องถ่ินมีภารกิจในการผังเมืองด0วย  ดังน้ัน เพ่ือให0การวางและจัดทําผังเมืองรวมและการ
ใช0บังคับกฎหมายเป3นไปอย<างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สมควรกําหนดกลไกทาง
กฎหมายท่ีสามารถผลักดันให0การวางและจัดทําผังเมืองรวมบรรลุวัตถุประสงคFของการผังเมือง รวมท้ัง
ปรับปรุงองคFประกอบของคณะกรรมการผังเมืองให0เหมาะสม  จึงจําเป3นต0องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช,ปุณิกา/ผู0จัดทํา 
ป7ญญา/ผู0ตรวจ 

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 


