
กฎหมายผังเมืองกับการใช้บังคับ
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 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ แบ่งเป็น 3 ประเภท 

กรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ประเทศ 
ด้านการใช้พื้นที่ การพัฒนาเมืองและชนบท 
โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก  การพัฒนาพื้นที่พิเศษ ฯลฯ

แผนผัง นโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาค
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและด ารงรักษาพื้นที่ระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและชนบท ฯลฯ

แผนผัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและชนบท 
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด ารงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทของผัง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

ผังนโยบายระดับประเทศ

ผังนโยบายระดับจังหวัด

ผังนโยบายระดับภาค
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 ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ

แผนผัง มาตรการ ข้อก าหนด ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โล่ง โครงการคมนาคมขนส่ง กิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

แผนผังและโครงการด าเนินการ
เพื่อพัฒนาหรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
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ผังประเทศ พ.ศ.2600

การวางผังเมือง

เป็นประเทศชั้นน าของโลกในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยี
ด้านอาหาร  การบริการด้านสุขภาพ

และการท่องเที่ยว                       
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ประเทศชาติมั่นคงและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน

ผังภาค พ.ศ.2600

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต้ ผังภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล

ผังเมืองรวม

ผังเมืองรวมจังหวัด

ผังเมืองรวมเมิอง/ชุมชน

ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับ 73 จังหวัด
ยกเว้น
• กทม. 
• นนทบุรี 
• สมุทรปราการ 
• และภูเก็ต

ด าเนินการ 538 แห่ง

-ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว 
234 ผัง
-อยู่ระหว่างด าเนนิการ 273 ผัง

ผังเมืองเฉพาะ



ผังนโยบายระดับประเทศ 
ผังนโยบายระดับภาค
ผังนโยบายระดับจังหวัด
ผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ   

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง
กรณีมีเหตุจ าเป็น หรือ

- คณะกรรมการผังเมืองสั่งในบางกรณี

ผังเมืองรวม
ผังเมืองเฉพาะ

(ทั้งนี้ ภายใต้การตรวจสอบ
และการถ่วงดุลของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้มีอ านาจจัดท าผัง  

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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ผังนโยบาย
ระดับประเทศ

ผังนโยบายระดับภาค

ผังนโยบายระดับ
จังหวัด

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติ

ประกาศ
คณะกรรมการผังเมือง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย        
(โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี)

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

พระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา
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รูปแบบการใช้บังคับผงัเมืองรวม



คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

คณะกรรมการผังเมือง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธาน)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการและเลขานุการ)

 ก าหนดนโยบาย/เป้าหมายการผังเมืองของประเทศ
 ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและ  

ผังนโยบายระดับภาค
นายกรัฐมนตรี (ประธาน)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรรมการและเลขานุการ)

 ให้ความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด
ผังเมืองรวมที่กรมฯ จัดท า และผังเมืองเฉพาะ

 ให้ความเห็นด้านวิชาการผังเมือง ต่อคณะกรรมการ  
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

จังหวัดอ่ืน
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ประธาน)
โยธาธิการและผงัเมอืงจังหวัด
(กรรมการและเลขานุการ)

 ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ อปท.เป็นผู้จัดท า
 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  

ผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับผังนโยบายระดับจังหวัด 
ผังเมืองรวม  (กรมฯ จัดท า) ผังเมืองรวมที่คาบเกี่ยว
ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้น ไป และผังเมืองเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ประธาน)
ผู้อ านวยการส านักผังเมอืง กทม. 
(กรรมการและเลขานกุาร)
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การวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการของจังหวัด เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
ประกอบด้วยผู้แทนกรมฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นที่เหน็สมควร ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านการผังเมือง
หรือสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 
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ความเชื่อมโยงของผังแต่ละระดับ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
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ผังนโยบายระดับประเทศ

ผังนโยบายระดับภาค

ผังนโยบายระดับจังหวัด

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ



คณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติจัดท า 

เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และมีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐ
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ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

การบังคับใช้

ความหมาย/วัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง         
กับการผังเมืองพึงปฏิบัติ
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น ารายงานประจ าปีที่กรมฯ จัดท า             
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเหน็ชอบ ก่อน

เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
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การจัดท ารายงานประจ าปี

คณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแห่งชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 
90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนด
กรณีปิดประกาศ 90 วัน มีเงื่อนไข ดังนี้

• เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• ได้แสดงความเห็นไว้เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 9
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ผลการใช้บังคับ

ใช้บังคับกับผู้ใชป้ระโยชน์ที่ดิน

จะใช้ให้ผิดไปจากข้อก าหนดในผังเมืองไม่ได้ เว้นแต่
กรณีที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนมีกฎกระทรวงฯ

และจะใช้ประโยชน์เช่นนั้นต่อไป

ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน



1. กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัตจิากหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ก าหนด

กรณีที่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนผงัเมืองรวมจะใชบ้ังคับ

2. กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจาก
หน่วยงานหรือองค์กรใด



ศาลอาจสั่งให้ผู้กระท าผิดแก้ไขสภาพของ  
อสังหาริมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตาม       

ผังเมืองรวม/ผังเมืองเฉพาะ หรือให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดการแก้ไขแทน

13

บทก าหนดโทษ

นิติบุคคลกระท าผิด
นิติบุคคลกระท าผิด 

ผู้สั่งการต้องรับโทษด้วย

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท และปรับไม่เกิน

วันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นร้องขอ

ฝ่าฝืนผังเมืองรวม/
ผังเมืองเฉพาะ
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บทเฉพาะกาล

 ความมุ่งหมาย
 ประกอบด้วย 6 มาตรา (มาตรา 106 - มาตรา 111)
 สาระส าคัญของแต่ละมาตรา
 คณะกรรมการ (มาตรา 106 – มาตรา 108)
 รองรับกฎหมายลูกบทที่ออกตาม พรบ.เดิม (มาตรา 109)
 ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (มาตรา 110)
 ผังเมืองรวมที่ยังมีผลบังคับใช้ (มาตรา 111)



ผังนโยบายระดับประเทศ

ผังนโยบายระดับภาค

ผังนโยบายระดับจังหวัด

เสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ด าเนินการวางผัง
ประเทศ

เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

ให้ความเห็นชอบ

ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ด าเนินการวางผังภาค
ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ด าเนินการวางผังจังหวัด

กระบวนการวางผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่

รับฟังความคิดเห็น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการผังเมือง

ก าหนด (มาตรา 9)

รับฟังความคิดเห็น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการผังเมือง

ก าหนด (มาตรา 9)

ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

รับฟังความคิดเห็น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการผังเมือง

ก าหนด (มาตรา 9)

เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

ให้ความเห็นชอบ



กรณีวางโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมโยธาธิ
การ        

และผังเมือง        
วางและ

จัดท าผังเมือง
รวม

เสนอ
คณะกรรมการ    

ผังเมือง                 
ให้ความ
เห็นชอบ

ปิด 90 วัน

(มาตรา 29)

จัดท าประกาศ
กระทรวงมหาดไทย

โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

อปท. ไม่เห็นด้วย
และไม่อาจตกลง

กันได้

รมต.ชี้ขาด 
ตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการผังเมือง

คณะกรรมการ
ผังเมือง        
ให้ความ
เห็นชอบ

รับฟังความคิดเห็น
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการ

ผังเมืองก าหนด
(มาตรา 9)

แจ้งอปท.                         
ให้ความเห็น                
ผังเมืองรวม

ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

กระบวนการวางผงัเมืองรวม



องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวางและ

จัดท า
ผังเมืองรวม

กรมฯ ไม่เห็นด้วย
และไม่อาจตกลง

กันได้

รมต.ชี้ขาด 
ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการผัง

เมือง

ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

คณะกรรมการ
ผังเมืองจังหวัด

แจ้งกรมฯ 
ให้ความเห็น      
ผังเมืองรวม

กรณีวางโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง
พร้อมเหตุผล

รับฟังความคิดเห็น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการผังเมือง
ก าหนด (มาตรา 9)

กระบวนการวางผงัเมืองรวม

เห็นชอบ

ปิด 90 วัน

จัดท าข้อบัญญัตทิ้องถิ่น

ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด พิจารณา

ไม่เห็นด้วย เสนอคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณา

ปิด 90 วัน

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการผังเมือง 
พิจารณา

เสนอกรมฯ 



ผังเมืองเฉพาะ

กระบวนการวางผังเมืองเฉพาะ

อปท. ท า /
อปท. ขอให้กรมฯ ท า 

/รมต. สั่งให้กรมฯ ท า /
คกก. ผม. สั่งให้กรมฯ 

ท า

เสนอ คกก.
ผังเมืองให้

ความ
เห็นชอบ

เสนอ อปท.
พิจารณา

รับฟังความคิดเห็น
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ 

ที่อธิบดีก าหนด
(มาตรา 9)

ปิดประกาศ
ให้เจ้าของ/

ผู้ครอบครองแสดง
ความคิดเห็น 
(มาตรา 43)

เสนอ คกก.       
ผังเมือง              
ชี้ขาด

เสนอ รมต.
มท.เห็นชอบ

ออก พ.ร.บ. /
พ.ร.ฎ.



การจัดท าอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการผงัเมือง

วิธีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนฯ 
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง (จ านวน 2 ฉบับ)

1 กนต./สคก.ผม.
สปภ./สผม.

การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางและจัดท าผัง (จ านวน 5 ฉบับ)

2 กนต./สปภ./สผม.
ปชส./กผฉ.

การจัดท าผังเมืองรวมและการก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าผังเมืองรวม (จ านวน 4 ฉบับ)

3 กนต./สปภ./สผม.
สวผ./สวป./สคก.ผม.

การก าหนดค่าทดแทนความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ (จ านวน 3 ฉบับ)

4 กนต./สผม./กผฉ.
สวผ./กมร.

กฎกระทรวงฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ การยื่นอุทธรณ์และ
วิธีพิจารณาอุทธรณ์ (จ านวน ฉบับ)

5 กนต./สคก.ผม./สผม.
กผฉ./สวผ./สนอ./กมร.

หมายเหตุ อนุบัญญัติฯ จะด ำเนินกำรต่อไปได้ และจะประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมำยได้ เมื่อพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองมีผลใช้บังคบัเป็นกฎหมำยแล้ว



กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย
www.dpt.go.th


