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พระราชบัญญัติ 
การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
----------------  

 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน  

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๓๕/๑๐/๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  
๒๕๑๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๑๙  เมื่อสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองที่ใด  
ใหสํานักผังเมืองแจงใหเจาพนกังานทองถ่ินของทองท่ีน้ันทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 
มาแสดงความคิดเห็นตอสํานกัผังเมืองดวย 
  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟง
ขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกาํหนดโดย
กฎกระทรวง” 
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  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  
๒๕๑๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๒๑  เม่ือมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่ของจังหวัดใด  
ใหผูวาราชการจังหวัดแหงจังหวัดนั้นแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมข้ึนคณะหน่ึงในแตละทองท่ี 
ท่ีวางผังเมืองรวมน้ัน ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทน 
สวนราชการตาง ๆ ในทองท่ีท่ีวางผังเมืองรวมนัน้ และบุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควร มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
ไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกินย่ีสิบเอ็ดคน มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ผังเมืองรวมที่สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําข้ึน 
  ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่คาบเกี่ยวกันต้ังแตสอง 
จังหวัดข้ึนไป ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
  ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและ 
การปฏิบัติหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว 
  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ 
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  
๒๕๑๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๒๖  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับได 
ไมเกินหาป 
  ในระหวางท่ีกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงใชบังคับ ถาสํานักผังเมืองหรือ 
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสม 
กับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความ
ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง  
ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและส่ิงแวดลอม 
ในการใชผังเมืองรวมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอม 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี  
จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตาม 
มาตรา ๑๙ วรรคสอง และถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 
ไดอีกหาป แตในกรณีที่เห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  
ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรงุผังเมืองรวมเสียใหมให 
เหมาะสมได 
  ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ไดอกีสองคร้ัง  
คร้ังละไมเกินหน่ึงป 
  การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดย 
กฎกระทรวง” 
 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.  
๒๕๑๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๒๙  เม่ือไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใดแลว  
ถาเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะข้ึน  
หรือจะขอใหสํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลอง 
กับผังเมืองรวม 
  ถาทองท่ีใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะส่ังใหสํานัก 
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได 
  ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
เสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน  
ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทํา 
ผังเมืองเฉพาะตอสํานักผังเมืองก็ได” 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท ปนยารชุน 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่ม 
บทบัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลา 
การใชบังคับผังเมืองรวม กับเพิ่มจํานวนและหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น  
รวมทั้งแกไขบทบัญญัติเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมือง 
เฉพาะไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้ เพื่อใหการวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตาม 
วัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวด 
ลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมืองยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี ้

        พรพิมล/แกไข   
๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

        A+B (C) 


