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พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น”  ในพระราชบัญญัติการผังเมือง  

พ.ศ.  ๒๕๑๘  เป็น  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ทุกแห่ง 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(๕) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า   “องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน”  ในมาตรา   ๔   

แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี 
กฎหมายจัดตั้ง” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการผังเมือง”  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการผังเมือง  สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  นิติศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี  หรือสังคม  จํานวนไม่เกินเก้าคน  ในจํานวนนี้
จะต้องแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับการผังเมืองในสถาบันอุดมศึกษา 
อย่างน้อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนสภาวิศวกร  ผู้แทนสภาสถาปนิก  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ  และบุคคลอื่นที่มี
ความเก่ียวข้องกับการผังเมือง  จํานวนไม่เกินสี่คน   

ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่เป็นการวาง  จัดทํา  แก้ไข  หรืออนุมัติผังเมืองรวม  หรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  

ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นกรรมการ  หรือในเขตพื้นที่ที่ เ ก่ียวกับความม่ันคงทางทหาร 
ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย”   

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖/๑  และมาตรา  ๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
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“มาตรา  ๖/๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ  
และบุคคลอื่นที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมือง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

มาตรา  ๖/๒  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ  และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการผังเมืองจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ   
และบุคคลอื่นที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมืองมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ   
และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ  และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอื่น 
ที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้   

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ  และบุคคลอื่นที่มีความเก่ียวข้องกับการผังเมืองพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖/๑  หรือมาตรา  ๖/๒” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๗  ผังเมืองรวมประกอบด้วย 
(๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมให้กําหนดโดยคํานึงถึงความเป็นระเบียบ  

ความสวยงาม  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  ความปลอดภัยของประชาชน  การเศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ  
การดํารงรักษาสถานท่ีที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  ประวัติศาสตร์  หรือโบราณคดี  และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน 

(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 
(๓) แผนผังซึ่งทําขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือบางประการ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท 
 (ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 
 (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
 (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
(๔) รายการประกอบแผนผัง 
(๕) ข้อกําหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

ทุกประการ   ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดําเนินการ 
 (ข) ประเภท  ชนิด  ขนาด  ความสูง  และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้สร้าง 
 (ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็น 

ที่ตั้งอาคาร 
 (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 
 (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ 

ใช้สอยรวมของอาคาร 
 (ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ  ถนน  แนวเขตที่ดิน  อาคาร  หรือสถานที่อื่น ๆ  ที่จําเป็น 
 (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 
 (ซ) ข้อกําหนดอื่นที่จําเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผังเมือง 
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 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อกําหนดบางประการตาม  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  และ  (ซ)  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง  โดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๖) นโยบาย  มาตรการ  และวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม” 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๖  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  และต้องมีสาระสําคัญ 

ตามมาตรา  ๑๗ 
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดทํารายงานการประเมิน 

ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ผังเมืองกําหนด  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ  หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลคร้ังที่ผ่านมาเสร็จสิ้น  แล้วเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา  หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ทําให้ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมท่ีจะรองรับการพัฒนาหรือดํารงรักษาเมืองต่อไปหรือจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการปรับปรุงโดยการวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนใหม่ให้เหมาะสมได้ 

การจัดทํารายงานการประเมินผลตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด  
ซึ่งต้องมีการแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ความหนาแน่น
ของประชากร  นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  การคมนาคม
และขนส่ง  การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ  ความม่ันคงของประเทศ  และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องกับการผังเมือง  
โดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย” 

มาตรา ๑๑ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง   
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“มาตรา  ๒๖/๑  การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสม 
กับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์  ชี้แจงให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้องในเขตผังเมืองรวมได้รับทราบ  และจัดให้มีการปิดประกาศ
แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สํานักงานเขต 
หรือที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสาธารณสถาน  ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และในประกาศนั้นให้มีคําเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ 
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ภายในระยะเวลาท่ีมีการปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดแสดงข้อคิดเห็น 
ในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้น  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เสนอข้อคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียพร้อมด้วยความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  
ต่อคณะกรรมการผังเมือง  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  ให้ดําเนินการผ่านกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

เม่ือคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  ให้คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  แก้ไขให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของผู้มี 
ส่วนได้เสียซึ่งคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองไม่เห็นชอบกับข้อคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวง
แก้ไขผังเมืองรวมต่อไป 

เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาที่มีการปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง  หากไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการตามวรรคสามต่อไป” 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการผังเมืองซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้นับวาระการดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึง
เป็นวาระแรก 

มาตรา ๑๓ การวาง  จัดทํา  และแก้ไขผังเมืองรวมที่อยู่ในระหว่างดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการวาง  
จัดทํา  และแก้ไขผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ บรรดากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดทํารายงานการประเมินผล
การเปล่ียนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามวรรคหน่ึง  
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการผังเมืองกําหนด  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้นํา
มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
เป็นรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองได้  
และไม่สามารถใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมได้อย่างต่อเน่ือง  อันเน่ืองมาจากการวางและจัดทํา 
ผังเมืองรวมมีขั้นตอนและรายละเอียดมาก  ทําให้ไม่อาจดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมได้ทันกําหนดเวลา 
ที่ผังเมืองรวมเดิมสิ้นสุดลง  เป็นเหตุให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
ในระหว่างที่ยังไม่มีผังเมืองรวมฉบับใหม่ใช้บังคับ  ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติที่กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการผังเมืองด้วย  ดังน้ัน  เพ่ือให้การวางและจัดทําผังเมืองรวมและการใช้
บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  สมควรกําหนดกลไกทางกฎหมายที่สามารถ
ผลักดันให้การวางและจัดทําผังเมืองรวมบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการผังเมืองให้เหมาะสม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


