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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริก ารสาธารณะที่ ดีขึ้น หรือ ไมต่ํ ากวาเดิม มีคุ ณภาพมาตรฐาน การบริห ารจัดการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตาม
ตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ (ว.
ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการวางผังเมือง พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิด
ประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใด
ของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การวางผังเมือง เปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน ในดานที่อยูอาศัย และดานสิ่งแวดลอม ภารกิจดังกลาวเปนภารกิจที่แผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
ถายโอนงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดังนี้
1) ผั ง เมื อ งที่ มี ข อบเขตผั ง ในเขตเทศบาล เมื อ งพั ท ยา อบต. และ กทม. ใด ให เ ทศบาล
เมืองพัทยา อบต. และ กทม. นั้นดําเนินการ
2) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (เทศบาล
เมืองพัทยา และ อบต.) มากกวาหนึ่งแหง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล เมืองพัทยา และ
อบต.) ในเขตผังดําเนินการรวมกัน หรือมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดองคการปกครอง
สวนทองถิ่นหนึ่งดําเนินการ
3) ผังเมืองรวมจังหวัด ใหถายโอนให อบจ.
4) ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
เปนผูดําเนินการ รวมทั้งใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวิชาการ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผังเมืองที่องคการปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
5) ให ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ด ทํ า แผนการจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นตามความเหมาะสมและจําเปน และใหดําเนินการปรับปรุงใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองดวย
นอกจากนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง โดยกําหนด
ไวตามกฎหมาย ดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
“มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(13) การผังเมือง”
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• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
“มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมายเทศบาลนคร มี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2512
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(25) การผังเมือง”
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(24) จั ด ทํ า กิ จ การใดอั น เป น อํ า นาจและหน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามคณะกรรมการประกาศกําหนด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได ดํ า เนิ น ภารกิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ ไ ด อ ย า งมี
มาตรฐาน และประชาชนมีหลักประกันการไดรับบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน จึงได
จัดทํามาตรฐานการวางผังเมืองขึ้น

1.2 วัตถุประสงค
การจัดทํามาตรฐานการวางผังเมืองมีวัตถุประสงคดังนี้
1.2.1 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นทราบถึงเหตุผลและความจําเปนในการวางและดําเนินการทาง
ผังเมือง
1.2.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถวางและดําเนินการทางผังเมืองอยางมีมาตรฐาน
1.2.3 เพือ่ ใหประชาชนไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการวางและดําเนินการทางผังเมือง
ไดอยางถูกตอง

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานการวางผังเมืองมีขอบเขตตามการสํารวจ การวาง และจัดทํา และการใชบังคับผังเมืองรวม
ซึ่งหมายถึง "แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการ
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พัฒนาและดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสินการคมนาคม
และขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง"
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ทั้งนี้ขอบเขตของมาตรฐานการวางผังเมืองจะ
ครอบคลุมถึงความเชื่อมโยงระหวางผังภาคกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมและระหวางผังเมืองรวมกับ
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

1.4 นิยามศัพท
ภาค หมายถึง พื้นที่การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของการใชทรัพยากรธรรมชาติประกอบดวย
พื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่การตั้งถิ่นฐาน
อนุภาค หมายถึง พื้นที่ตามการจําแนกยอยของภาคโดยความแตกตางของสภาพภูมิประเทศ
และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
เมือง หมายถึง พื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนมากกวา 3,000 คนตอตาราง
กิโลเมตร และมีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเปนพื้นฐาน
ชนบท หมายถึง พื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่มีประชากรอยูอาศัยเบาบาง และมีการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในดานเกษตรกรรมเปนพื้นฐาน
พื้นที่ทางธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ ที่ยังคงดํารงสภาพทางธรรมชาติ หรือควรสงวนรักษาไวซึ่ง
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและสภาพทางธรรมชาติ
การวางผังภาค หมายถึง การสํารวจ การวางและจัดทํา และการใชบังคับแผนผังที่ครอบคลุม
พื้นที่ภาคหรืออนุภาคที่ประกอบดวยพื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่การตั้งถิ่นฐาน
การวางผังเมือง หมายถึง การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม
หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใหประโยชนในทรัพยสินความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
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ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
โครงการ หมายถึง โครงการดําเนินการพัฒนาเมืองหรือฟนฟูเมือง
การวางผังโครงการ หมายถึง การสํารวจ การวางและจัดทํา และการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
เพื่อพัฒนาเมืองหรือฟนฟูเมือง
การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น หมายถึ ง การพั ฒ นาของภาคเอกชนเพื่ อ เป น พื้ น ที่ เ พื่ อ การอยู อ าศั ย
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
การคมนาคมและขนสง หมายถึง การจัดการหรืออํานวยความสะดวกใหแกการเดินทางหรือการ
เคลื่อนยายคน สัตว หรือสิ่งของโดยยานพาหนะทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
สาธารณู ป โภค หมายถึ ง โครงสร า งพื้ น ฐานที่ มี ลั ก ษณะเป น โครงข า ยการให บ ริ ก ารได แ ก
ประปา ไฟฟา โทรศัพท การระบายน้ํา การรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การเก็บขนและกําจัดขยะ เปนตน
แหลงน้ํา หมายถึง แหลงน้ําทางธรรมชาติและแหลงน้ําที่สรางขึ้น ไดแก แมน้ํา คลอง หนอง
บึง ทะเล ทะเลสาบ เขื่อน อางเก็บน้ํา เปนตน

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
1.5.2 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2525
1.5.3 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
1.5.4 คูมือการเสริมประสิทธิภาพการวางแผนและจัดการเมืองของทองถิ่น, กรมการปกครอง
1.5.5 คูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานโครงสรางพื้นฐาน เลม 6 การวางผังเมืองรวม, กรมโยธาธิการและผังเมือง
1.5.6 คูมือปฏิบัติการวางผังเมืองรวม, กรมโยธาธิการและผังเมือง
1.5.7 เกณฑและมาตรฐานการวางผังเมือง, กรมโยธาธิการและผังเมือง
1.5.8 แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง, กรมการปกครอง
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บทที่ 2
การกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาเมือง
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการพัฒนาเมือง เพื่อใหเกิดเปนผลตอการแกไข
ปญหาและรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร ใหเปนไปในทิศทาง
ที่ถูกตองเหมาะสม และนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น จําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองกําหนดและแสดงใหประชาชนไดรับทราบถึงวิสัยทัศนในการพัฒนาเมือง เพื่อใหการ
วางผังเมืองและดําเนินการทางดานผังเมืองไดรับการสนับสนุน โดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อให
เปนไปตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ วิสัยทัศนในการพัฒนาเมืองยอมหมายถึงการกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตที่มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของเมืองในอนาคต และเพื่อใหวิสัยทัศนในการพัฒนาเมืองที่ได
กําหนดขึ้นนั้นมีความชัดเจนและสามารถสรางความเขาใจไดเปนอยางดีตอประชาชน การกําหนดวิสัยทัศน
จึงสมควรเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
1) มีความเปนไปไดที่จะบรรลุวิสัยทัศนภายใตเงื่อนไขของสภาพแวดลอมและขอจํากัดที่มีอยู
2) มีความทาทายและสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการดําเนินการ
ใหบรรลุตามเปาหมาย
3) สะทอนถึงสภาพการณหรือบทบาทใหมของเมืองในอนาคตอยางรอบดานภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณและสภาพแวดลอม
4) เปนสิ่งเห็นพองตองกันระหวางผูบริหารทองถิ่น ประชาคม และผูมีสวนไดเสียทั้งหมด
5) สามารถสื่อความเขาใจถึงทิศทางการพัฒนาใหแกชุมชนในทองถิ่นไดอยางชัดเจน
ในการวางผังเมืองผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาเมือง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองพิจารณาถึงเปาประสงคของรัฐ (Top-Down) ประกอบกับความตองการ
ของทองถิ่น (Bottom-Up) ดังนี้
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แนวนโยบายของรัฐ
(Top – Down)

การกําหนดวิสยั ทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย

ความตองการของทองถิ่น
(Bottom – Up)
แผนภูมิ 2-1 การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย

2.1 การสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ
แนวนโยบายของรัฐจะกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งแตละฉบับจะมี
ระยะเวลา 5 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุถึงโครงสรางการตั้งถิ่นฐานที่จะมีผล
สนองตอบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน การกําหนดใหมีการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง
เมืองชายแดน รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการผลิตทางอุตสาหกรรมและการสงออก
ตลอดจนการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน
แนวนโยบายของรัฐตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอาจถายทอดเปน
ผังภาค อนุภาค หรือจังหวัด ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่เปนเมืองและชนบท การสงวน
รักษาพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ และโครงขายการคมนาคมและขนสง ซึ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดรับกับ
ผังภาค อนุภาค หรือจังหวัดดังกลาว
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2.2 การสนองตอบตอความตองการของทองถิ่น
โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผูบริหารที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงยอมสนองตอบตอความตองการของทองถิ่นนั้นๆ
อยางไรก็ตาม ทั้งในการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมโดยการจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตท องที่ นั้ นๆ การดํ าเนิ นการดั งกล าวย อมทํ าให ได รั บทราบถึ งความต องการของ
ประชาชน อีกทั้งยังเปนโอกาสใหเกิดเวทีสาธารณะสําหรับทุกภาคสวนในการแสดงออกและตอรองเพื่อให
เกิดความสมดุลของความตองการ เชน การสรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรเพื่อสรางสรรค
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการสงวนรักษาทรัพยากรนั้นๆ ใหคงอยูตอไป เปนตน
ในการจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนควรได รั บ การกํ า หนดขอบเขตที่
ประชาชนจะให ข อ คิ ด เห็ น ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด เป น ประโยชน ต อ สั ง คมโดยรวม ซึ่ ง ได แ ก ป ญ หา สาเหตุ
ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแกไขปญหานั้นๆโดยอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานของ
ภาครัฐและประชาชน การกําหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต
กรอบแนวนโยบายของรัฐและความตองการของประชาชนในทองถิ่น อยางไรก็ตาม เพื่อใหการจัด
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนเวทีสาธารณะที่มีความถูกตองสมบูรณไดนั้น จะตอง
ปองกันการเรียกรองรวมทั้งการกระทําอื่นใดในลักษณะที่เปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูจัดทําผังเมืองรวมและ ผังเมืองเฉพาะ จึงควรใชโอกาสในการมี
สวนรวมของประชาชนนี้ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใหไดรับทราบและสนองตอบตอความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นไดอยางกวางขวางและแทจริง นอกจากนี้ถึงแมวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะ
ระบุถึงการที่สามารถกําหนดผูแทนของประชาชนใหเขารวมในการประชุมไดก็ตาม การกําหนดผูแทน
ของประชาชนดังกลาว ควรพิจารณาใหครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหสามารถสะทอนตอ
ความตองการของทองถิ่นไดอยางครบถวน ซึ่งกอนการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
จะตองประชาสัมพันธ โดยสื่อตางๆ ซึ่งมีระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และตามความเหมาะสมเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง ควรกําหนดสถานที่ประชุม วันเวลาในการประชุมใหเกิดความ
สะดวกตอประชาชนผูเขารวมการประชุม และสรุปผลการประชุมเผยแพรใหประชาชนทราบโดยทั่วถึง
กันดวย
บทที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาเมือง
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บทที่ 3
มาตรฐานการผังเมือง
3.1 การจัดทําแผนผังทางกายภาพ
มนุษยมีการตั้งถิ่นฐาน โดยอาศัยเงื่อนไขและปจจัยจากสภาพทางธรรมชาติและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต และสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานจําแนกเปนชนบทและเมือง โดยที่ชนบทจะเปนพื้นที่สรางผลผลิตทางการเกษตร
ในขณะที่เมืองเปนพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม การคาและบริการ การดําเนินการเพื่อผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายที่กําหนดในอนาคตจะประกอบดวยการจัดทําแผนผังทางกายภาพ
ตามลําดับ ดังนี้
3.1.1 ผังภาค (Regional Plan)
ผังภาค เปนการวางผังทางกายภาพ ซึ่งประกอบดวย แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย ทั้ ง ในเมื อ งและชนบท ผั ง ภาคอาจจํ า แนกเป น ภาค คื อ ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต และสามารถแยกยอยเปนภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ
ตอนลาง ฯลฯ หรืออาจกําหนดตามทรัพยากร เชน พื้นที่ลุมน้ําหรือเขตจังหวัด
การวางผังภาคจะเปนเครื่องมือเพื่อใชกําหนดความสมดุลระหวางการสงวนรักษาความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ การวางผังภาคเปนหนาที่สวน
ทองถิ่นตองรวมมือกัน

บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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สัญลักษณ

รูปที่ 3-1 ผังภาคใตตอนลาง
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ในการที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะวางผังจังหวัดหรือรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดอื่นๆ วางผังภาคหรืออนุภาคนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจะตองศึกษาวิเคราะหถึงพื้นที่ ที่
จําเปนตอการสงวนรักษาความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก พื้นที่ปาไม ปาชายเลน ซึ่งเชื่อมโยง
กับสภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินและน้ํา จากนั้นจึงทําการกําหนดเขตพื้นที่ปาไม ปาชายเลน
ทั้งเพื่อการสงวนรักษาและเพื่อการปรับปรุงฟนฟูโดยการปลูกปาไมและปาชายเลน ทดแทนความเสื่อมโทรม
และความเสียหายที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
นอกเหนือจากพื้นที่การสงวนรักษาความอุดมสมบูรณของสภาพทางธรรมชาติดังกลาว
การวางผังจังหวัด ภาค หรืออนุภาคจะตองประมาณการจํานวนประชากรในพื้นที่จังหวัด ภาคหรืออนุภาค
นั้นๆ ในอนาคตทั้งโดยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก การเกิดและการตาย และการอพยพยาย
ถิ่นซึ่งประกอบดวยการยายเขาและการยายออก โดยจํานวนประชากรในอนาคตจะใชเปนพื้นฐานในการ
กําหนดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ประกอบดวยเมืองและชุมชนในระดับตางๆ และพื้นที่ชนบทซึ่งเปน
แหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบปอนการผลิต ตลอดจนการคาและการบริการในเขตเมืองและชุมชน ทั้งนี้
การเชื่อมโยงระหวางเมืองและชุมชนจําเปนตอการวางแผนผังดานการคมนาคมและขนสง ทั้งทางบก
ทางน้ํ า และทางอากาศให ส ามารถต อ เชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง ภายในจั ง หวั ด ภาคและอนุ ภ าค และกั บพื้ น ที่
ภายนอกไดโดยสะดวก
3.1.2 ผังเมือง (City Plan, Town Plan หรือ Urban Plan)
การวางผังเมือง คือการวางผังทางภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและ
พื้นที่เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหประโยชนสูงสุด และ
สามารถเชื่อมโยงในแตละบริเวณดวยโครงขายการคมนาคมและขนสงที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณ เหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท การวางผัง
เมืองจะเปนการเตรียมการเพื่อรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มขึ้น
การวางผังเมืองจะเปนเครื่องมือในการกํากับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหเปนไป โดย
อาศัยอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ประกอบกับการชี้นําดวยการดําเนินการ
ตามบทบาทหน า ที่ ใ นการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ซึ่ ง ได แ ก การคมนาคมและขนส ง ตลอดจน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปนตางๆ จึงยอมเปนบทบาทหนาที่ของหนวยราชการสวนกลาง
ซึ่งไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีสภาพความ
เปนเมือง
บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดแก เทศบาล และ/หรือองคการบริหารสวนตําบลอาจ
ดําเนินการวางผังเมืองตามกรอบการพัฒนาที่ไดกําหนดในผังจังหวัด ผังภาคหรืออนุภาค ทั้งนี้เทศบาล
และ/หรื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจะต อ งคาดประมาณจํ า นวนประชากรในอนาคตทั้ ง ที่ เ ป น การ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก การเกิดและการตาย และการเปลี่ยนแปลงจากการยายถิ่นทั้งการยายเขา
และการยายออก การคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคตหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ตามที่กําหนดในผังจังหวัด ผังภาคหรืออนุภาค จะทําใหทราบถึงความจําเปนในการกระตุนหรือชะลอ
การเติบโตของเมืองเพื่อใหเมืองหรือชุมชนนั้นๆ สามารถตอบรับการพัฒนาในระดับจังหวัด ภาคหรือ
อนุภาค ไดอยางมีเอกภาพ
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รูปที่ 3-2 ผังเมืองรวมกระบี่
จํานวนประชากรเปาหมายในอนาคต จะใชสําหรับการคาดคะเนลักษณะการใชประโยชน
ที่ดินที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สังคม ไดแก ยานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริหารปกครอง
ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ซึ่งจะกําหนดในบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตาม
บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนธรณีและอุทกวิทยา นอกจากนี้เพื่อใหการใชประโยชนที่ดินในแตละบริเวณมี
การเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบไดนั้น จะตองวางผังโครงขายการคมนาคมขนสงโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
วางโครงขา ยถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย อ ยหรือ ถนนซอย รวมทั้ง การเชื่อ มโยงกั บ
โครงขายการคมนาคมขนสงในระดับจังหวัด ระดับภาคและอนุภาค ซึ่งไดแก โครงขายทางหลวงหรือทาง
ดวน การขนสงระบบราง การขนสงทางอากาศ และการขนสงทางน้ํา เปนตน
3.1.3 ผังโครงการ (Project Plan)
ผังโครงการ หมายถึง แผนผังทางกายภาพเพื่อการอนุรักษ ปรับปรุงฟนฟู หรือพัฒนา
พื้นที่เมืองในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เชน การขยายบริเวณที่อยูอาศัยยานชานเมืองเพื่อรองรับจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น การวางและดําเนินการใหเปนไปตามผังโครงการจึงเปนบทบาทหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่องที่มีสภาพความ
เปนเมือง รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประสานการดําเนินการกอสรางโครงขายคมนาคม
และขนสง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่เอื้อตอการดําเนินการพัฒนาที่ดินและอาคารโดย
การลงทุนในสวนของภาคเอกชนใหเปนไปตามผังโครงการ จะตองอาศัยอํานาจทางกฎหมายในการเวนคืน
หรือการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย และความรวมมือขององคกรเอกชน (NGO) และ
ความเห็นชอบของชุมชนเปนไปอยางสอดคลองกัน และประสานสัมพันธกับโครงขายการคมนาคมและ
ขนสง รวมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเดิมที่ไดจัดสรางขึ้นในบริเวณพื้นที่นั้นแลว
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการวางผังโครงการขึ้นในพื้นที่ตางๆ
ตามความเหมาะสม การวางผังโครงการในพื้นที่อนุรักษ จะเปนการปรับปรุงสภาพโบราณวัตถุสถาน
ตลอดจน การปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ สําหรับในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีสภาพความ
เสื่อมโทรม เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลควรวางผังโครงการปรับปรุงฟนฟูชุมชนโดยการ
ปรับปรุงดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสรางในบริเวณพื้นที่นั้น
สวนในบริเวณพื้นที่ชานเมืองซึ่งตองการการวางผังโครงการพัฒนายานที่อยูอาศัย อาจประยุกตใชเทคนิค
วิธีการพัฒนาเมือง เชน การจัดรูปที่ดินในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
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ลําดับของการวางแผนกายภาพ (Physical Plan)
ผังภาค (Regional Plan)

ผังเมือง (Urban Plan)

ผังโครงการ (Project Plan)

ผังเมือง

ผังภาค

ผังโครงการฟนฟูเมือง

ผังโครงการพัฒนาเมือง

รูปที่ 3-3 ความเชื่อมโยงระหวางผังภาค ผังเมืองและผังโครงการ
บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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3.2 การถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กฎหมายผังเมือง ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการวางและจัดทํา “ผังเมืองรวม” และ
“ผังเมืองเฉพาะ”
มาตรา 4 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดบัญญัติให
ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชน ใ นทรั พ ย สิ น การคมนาคมและการขนส ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะและ
สภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
ผังภาค

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

ผังเมือง

ผังเมืองรวม

ผังโครงการ

ผังเมืองเฉพาะ

แผนภูมิ 3-1 การวางแผนผังกายภาพโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ภารกิจดานการผังเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนการดําเนินการโดย
กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเปนหนวยงานราชการสวนกลาง และมีเพียงกรุงเทพมหานครที่ไดดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนเอง กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดถายโอนภารกิจดานการผัง
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางและจัดทําผังเมืองรวมเพื่อให เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่มี
สภาพความเปนเมืองใหเขามามีบทบาทในการวางและจัดทํา ผังเมืองรวม รวมทั้งการวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดไวแตเดิมใหเปนบทบาทหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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นอกเหนือจากภารกิจในการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะของเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลแลว องคการบริหารสวนจังหวัดอาจวางและจัดทําผังจังหวัด หรือรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดอื่น ในการวางและจัดทําผังอนุภาคหรือผังภาค เพื่อใหการวางแผนผังทางกายภาพทั้งระบบเปน
การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดซึ่งยอมจะกอใหเกิดเปนการพัฒนา และเปน
ประโยชนตอประชาชนอยางสมบูรณ
การสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(ม.14-ม.16)
การวางและจัดทําผังเมืองรวม
(ม.17-ม.24)
การดําเนินการออกกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวม
(ม.25)

ภารกิจดานการวางผังเมืองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

การใชบังคับผังเมืองรวม
(ม.26-27)
แผนภูมิ 3-2 การถายโอนภารกิจดานการวางผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3.3 การวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมในการวางผังเมือง
เนื่องดวย “การผังเมือง” ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนด
ความหมาย “การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองขึ้นใหมที่ไดรับความ
เสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม
การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคา
ในทางศิลปกรรม สภาพปญหาประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ” โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยอมเปนไป
บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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ภายใตกรอบนโยบายการตั้งถิ่นฐานตามที่กําหนดในผังภาค และการพิจารณาถึงความจําเปนหรือความ
เหมาะสมในการวางผังเมือง โดยดัชนีตัวชี้วัดทั้งทางดานกายภาพ ดานสังคมและประชากร และดาน
เศรษฐกิจในทองที่ตางๆ ดังนี้
3.3.1 ดัชนีตัวชี้วัดดานกายภาพ
ประกอบดวย
- การมีสภาพความเปนเมืองหรือมีแนวโนมที่จะเกิดสภาพความเปนเมืองโดยมี
อาคารและสิ่งกอสรางหนาแนน
- การมีปญหาหรือแนวโนมที่จะเกิดปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ
- การมีปญหาการสูญเสียหรือมีแนวโนมในการสูญเสียหรือมีความจําเปนในการ
“ดํารงรักษาหรือบูรณะ สถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี”
- การมีปญหาการสูญเสียหรือมีแนวโนมในการสูญเสีย หรือมีความจําเปนในการ
“บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ”
- การมีความเสี่ยงตอการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และความเสียหายจาก
อุบัติภัยและภัยทางธรรมชาติ
3.3.2 ดัชนีตัวชี้วัดดานสังคมและประชากร
ประกอบดวย
- การเปนชุมชนเมืองขนาดกลางขึ้นไปที่มีจํานวนประชากร หรือมีแนวโนมที่จะมี
จํานวนประชากรเกินกวา 10,000 คน
- การมี ค วามหนาแน น ของประชากรหรื อ มี แ นวโน ม ที่ จ ะมี ค วามหนาแน น ของ
ประชากรเกินกวา 3,000 คน ตอตารางกิโลเมตร
- การมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเกินกวารอยละ 2.5 ตอปในพื้นที่หรือมีอัตรา
สูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งจังหวัดและทั้งประเทศ
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ตาราง 3-1 ดัชนีตัวชี้วัดดานสังคมและประชากร
พ.ศ.

จํานวนประชากร
(1)

ความหนาแนน
(คน/ ตร.กม.) (2)

อัตราการเพิ่มประชากร
(รอยละตอป) (3)

หมายเหตุ
(1) จํานวนประชากรทะเบียนราษฎรหรือสํามะโนประชากร
(2) ความหนาแนนประชากร
=
จํานวนประชากร
พื้นที่
(3) อัตราการเพิ่มประชากร
=
จํานวนประชากรเพิ่ม x 100
จํานวนประชากร x จํานวนป
3.3.3 ดัชนีตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
- การมีฐานทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรม และ/หรือการคาและการบริการ
- การมีสวนแบงทางเศรษฐกิจ หรือมีแนวโนมที่จะมีสวนแบงทางเศรษฐกิจในดาน
อุตสาหกรรม และ/หรือการคา และการบริการเกินกวารอยละ 20 ของจังหวัด
- การมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมเกินกวารอยละ 5 ตอป หรือมีอัตราสูง
กวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ตาราง 3-2 ดัชนีตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ
พ.ศ.

อุตสาหกรรม
จํานวน
รอยละของจังหวัด

พาณิชยกรรม
จํานวน
รอยละของจังหวัด

3.4 การวิเคราะหศักยภาพและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4.1 มาตรฐานดานบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงคจะวางและจัดทําผังจังหวัด หรือรวมกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดอื่นๆ ในการวางและจัดทําผังอนุภาคหรือผังภาคควรมีบุคลากรหลัก ในดานตางๆ ดังนี้
บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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ตาราง 3-3 บุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังอนุภาคหรือผังภาค
องคกรทองถิ่น
องคการบริหาร
สวนจังหวัด รวมกับ
องคการบริหาร
สวนจังหวัดอื่นๆ

บุคลากร
นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาค)
นักภูมิศาสตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร)
นักเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรมหภาค)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง)
นักธรณี-อุทกวิทยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา หรืออุทกวิทยา)
นักสังคมสงเคราะห (รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร)

เทศบาลรวมกับองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ตอเนื่องของสภาพความเปนเมือง
อาจดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดยมีบุคลากรหลักในดานตางๆ ดังนี้
ตาราง 3-4 บุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
องคกรทองถิ่น
เทศบาลขนาดใหญ
เทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลขนาดเล็ ก / อบต.

บุคลากร
นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสํารวจ)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล)
นักเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)
นิติกร (นิติศาสตรบัณฑิต)
นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง)
วิศวกรโยธา
นักผังเมือง (การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง)
หรือ วิศวกรโยธา

ในการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งเฉพาะเทศบาล หรื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลควรมี
บุคลากรหลักในดานตางๆ ดังนี้
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ตาราง 3-5 บุคลากรหลักในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
องคกรทองถิ่น

เทศบาลขนาดใหญ

-

เทศบาลขนาดกลาง
เทศบาลขนาดเล็ก/
อบต.

-

บุคลากร
นักผังเมือง (สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง)
สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
ภูมิสถาปนิก (ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา)
นักเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรจุลภาค)
นิติกร (นิติศาสตรบัณฑิต)
นักผังเมือง (สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง)
หรือ สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา)
นักผังเมือง (สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง)
หรือ สถาปนิก (สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
หรือ วิศวกร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา)

ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหนวยงาน (โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหรือองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีบุคลากร) กรณีไมมีบุคลากรเฉพาะดานตามที่
กําหนดไวตามมาตรฐานนี้
3.4.2 มาตรฐานดานวัสดุและครุภัณฑ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะวางและจัดทําผังภาค ผังเมืองรวม หรือผังเมือง
เฉพาะควรมีเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและโปรแกรมการสรางภาพ
3 มิติ ทั้งนี้โปรแกรมที่จําเปนตอการใชงานวางผังเมือง ไดแก MS Word ,MS Excel และ MapInfo
3.4.3 มาตรฐานดานงบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการวางแผนทางกายภาพใน
ระดับตางๆ ดังนี้
- ผังภาค
งบประมาณ
5-15 ลานบาท
- ผังเมืองรวม งบประมาณ
1.5-3.5 ลานบาท
- ผังเมืองเฉพาะ งบประมาณ
5-50 ลานบาท (รวมการออกแบบรายละเอียด)

บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
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งบประมาณเพื่อการวางแผนทางกายภาพในระดับตางๆ ดังกลาวขางตนจะประกอบดวย
ค าจ าง ค าใช สอย ค าจั ดทํ าแผนที่ /แผนผั ง ค าวั สดุ อุ ปกรณ ค าดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนกฎหมาย และ
คาดําเนินการ ภาษีมูลคาเพิ่มและคาประกันความเสี่ยงโดยมีความแตกตางกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเอง หรือกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวาจางที่ปรึกษา ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจใชขอบเขตวาจางที่ปรึกษา (TOR) ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนมาตรฐานในการวางและจัดทํา
ผังในแตละระดับ

3.5 มาตรฐานตัวชี้วัดดานการมีสวนรวมของประชาชน
การวางผังเมืองและการวางผังโครงการ หรือการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
โดยอาศั ยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผั งเมื อง พ.ศ.2518 ไดกํ าหนดถึ งบทบาทหนา ที่ขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในแตละขั้นตอนการดําเนินการ
ในลักษณะตางๆ ไดแก การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหการวาง จัดทํา และ
ดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะสามารถสนองตอบตอการแกไขปญหาและการ
สะทอนตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประสงค
จะวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะควรพิจารณาถึงตัวชี้วัดดานการมีสวนรวมของประชาชน
ซึ่งประกอบดวย
- การมีจํานวนผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อการเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 50
ของจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้นในทองถิ่น
- การมีจํานวนผูใชสิทธิในการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ไมนอยกวารอยละ 60 ของ
จํานวนประชากรผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง
- การมีประชากรในทองถิ่นเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนประชากรทั้งสิ้นในทองถิ่น
- การมีจํานวนประชากรในทองถิ่นเขารวมกิจกรรมทางสังคมไมนอยกวารอยละ 60
ของจํานวนประชากรทั้งสิ้นในทองถิ่น
- การมีองคกรภาคประชาชน องคกรชุมชน และองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นอยางถาวร
ในทองถิ่น
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บทที่ 4
การสํารวจและจัดเก็บขอมูล
4.1 ขอมูลดานกายภาพ
ขอมูลดานกายภาพจําแนกเปนสภาพทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สภาพทางธรรมชาติ
ไดแก สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรณีสันฐาน อุทกวิทยา แหลงน้ําและทรัพยากรทางธรรมชาติ สวนสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้นไดแก อาคารและสิ่งกอสราง โครงขายการคมนาคมและขนสง และสาธารณูปโภค ตลอดจน
การแกไขปรับปรุงสภาพทางธรรมชาติในลักษณะตางๆ เชนการขุดหรือถมดิน เปนตน
ขอมูลดานกายภาพอาศัยแผนที่แสดงรายละเอียดในมาตราสวนตางๆ ตามความเหมาะสม
กับขนาดพื้นที่และการใชงาน การวางผังภาค อนุภาคหรือจังหวัดอาจใชแผนที่มาตราสวน1: 50,000 ถึง
1: 250,000 สวนการวางผังเมืองรวมควรใชแผนที่มาตราสวนระหวาง 1:4,000 ถึง 1: 10,000 และการวางผัง
โครงการหรือผังเมืองเฉพาะควรใชแผนที่มาตราสวนระหวาง 1: 500 ถึง 1: 2,000 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจใชแผนที่มาตราสวน 1: 50,000 (ลําดับชุด L7017) และแผนที่มาตราสวน 1: 250,000 (ลําดับชุด 1501S)
ของกรมแผนที่ทหารในการวางผังภาค อนุภาคหรือจังหวัด สวนการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ซึ่งตองอาศัยแผนที่ที่มีมาตราสวนซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดตางๆ โดยเฉพาะนั้น อาจใชแผนที่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System หรือ GIS) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรืออาจกระทําไดดวยการแปลภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร หรือการแปลภาพถายดาวเทียม
ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ประกอบกับการสํารวจภาคสนาม
ตามความจําเปนในการใชงานและโดยเงื่อนไขขอจํากัดทางดานบุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา
แผนที่แสดงขอมูลทางกายภาพที่สําคัญไดแก การใชประโยชนที่ดิน ซึ่งจําแนกเปนการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อ เปนที่อ ยูอ าศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และคลังสินคา เกษตรกรรม รวมทั้ง
สถาบั น ราชการ และสาธารณู ป โภคต า งๆ ได แ ก สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน และสถานนั น ทนาการ
(สวนสาธารณะและสนามกีฬา) และที่วางที่ปราศจากการใชประโยชน นอกจากนี้ยังอาจแสดงถึงแหลง
น้ํา ซึ่งไดแก แมน้ํา คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และอางเก็บน้ํา รวมทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก
ปาไม ปาชายเลน ฯลฯ โดยใชสีสัญลักษณสําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดินตางๆ
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รูปที่ 4-1 แผนที่มาตราสวน 1: 50,000

รูปที่ 4-1 แผนที่มาตราสวน 1: 250,000

รูปที่ 4-2 แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000
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รูปที่ 4-3 รูปถายทางอากาศ

ที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม
ศาสนสถาน
สถานศึกษา
ราชการ
อุตสาหกรรม
นันทนาการ
เกษตรกรรม

รูปที่ 4-4 แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน
บทที่ 4 การสํารวจและจัดเก็บขอมูล

25

มาตรฐานการวางผังเมือง

ขอมูลดานกายภาพในลักษณะของแผนที่ดังกลาวขางตน หากดําเนินการจัดทําเองโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีการแกไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมขอมูลใหเปนไปตามสภาพ การเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให ส ามารถแสดงข อ มู ล ป จ จุ บั น เช น หากมี ก ารให อ นุ ญ าตก อ สร า งอาคารและผู ข ออนุ ญ าตได
ดําเนินการกอสรางอาคารดังกลาวแลวเสร็จก็ควรนําขอมูลดังกลาวบันทึกลงในแผนที่ดวย เพื่อบันทึก
ขอมูลดานกายภาพที่เปนปจจุบัน หากเพิ่มเติมขอมูลที่มีความสําคัญอื่นๆ เชน ระวางโฉนดที่ดิน รวมทั้ง
ขอมูลทางทะเบียนอื่นๆ ก็อาจใชประโยชนเปนแผนที่ภาษี ชําระสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากขอมูลทางดานกายภาพที่บันทึกโดยอาศัยแผนที่ดังกลาวแลวการวางผังจังหวัด
ผังภาค หรืออนุภาค ตลอดจนการวางผังเมืองและผังโครงการ หรือการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ จะประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ และการสํารวจภาคสนามเพื่อประมวลขอมูล
ทางดานกายภาพ ซึ่งไดแก การใชประโยชนที่ดินและอาคาร ฯลฯ เพื่อใชประกอบขอมูลเชิงแผนที่
ดังกลาว ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเขาถึงขอมูลเชิงแผนที่จากหนวยงานตางๆ ตามสถานที่
ติดตอและคาใชจายดังนี้
- กรมแผนที่ทหาร
www.rtsd.mi.th
ตารางที่ 4-1 รายการราคาแผนที่เชิงเลขและขอมูลแผนที่เชิงเลข
รายการ
1. ขอมูลภาพถายมี 3 ประเภท
1.1 ภาพถายเชิงเลข ( Digital Photo) ขนาด 9 x 9 นิ้ว
- Scan Pixel Size 30 Micron
- Scan Pixel Size 22 Micron
- Scan Pixel Size 15 Micron
- Scan Pixel Size 7.5 Micron
1.2 ภาพถายดัดแกเชิงเลข (Digital Ortho Photo)
- ขนาด 7.5 x 7.5 ลิปดา
- ขนาด 15 x 15 ลิปดา
1.3 ภาพตอโมเสกเชิงเลข (Digital Mosaic)
- ขนาด 15 x 15 ลิปดา
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หนวยนับ

ราคาปรับปรุงใหม ป พ.ศ. 2548
(บาท)
ราชการ
เอกชน

ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ

200
300
400
800

300
400
600
1,200

ระวาง

ประมาณราคา
ตามงานจาง
1,000
ประมาณราคา
ตามงานจาง

ประมาณราคา
ตามงานจาง
1,200
ประมาณราคา
ตามงานจาง

ระวาง
ระวาง
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ตารางที่ 4-1 รายการราคาแผนที่เชิงเลขและขอมูลแผนที่เชิงเลข (ตอ)
ราคาปรับปรุงใหม ป พ.ศ.2548
(บาท)
ราชการ
เอกชน

รายการ

หนวยนับ

2. แผนที่เชิงเลข (Digital Map) มาตราสวน 1 : 50,000
L7017/L7018
2.1 แผนที่เชิงเลขที่ไดจากการแปลงขอมูลแผนที่
จากเอกสารการพิมพ (Map Conversion)

ระวาง
ชั้นขอมูล

1,000
100

1,500
150

ระวาง
ชั้นขอมูล
ระวาง
ระวาง
ระวาง

1,000
100
10,000
10,000
2,500
ลูกคา
จัดหามาเอง

1,500
150
3,000
ลูกคา
จัดหามาเอง

ระวาง
ระวาง
ระวาง
ชั้นขอมูล

100
100
1,000
ไมขายแยกชั้น
ขอมูล

200
200
1,000
ไมขายแยกชั้น
ขอมูล

2.2 แผนที่เชิงเลขที่ไดจากการประกอบแผนที่
จากรูปถายทางอากาศ Map Compilation)
2.3 คาโมเดลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) **
2.4 คาโมเดลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DTED2) **
2.5 คาโมเดลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM1,2)
2.6 คาสื่อขอมูล(ทุกชนิด)
3. แผนที่แบบจุดภาพ (Raster Map)
มาตราสวน 1: 50,000
- ชุด L 7017
- ชุด L 7018
4. DIGITAL MAP กทม. มาตราสวน 1:20,000

5. โปรแกรม Map RTSD 1.0 a
(รวม 20ระวางใน 1 แผนซีดี)
6. คาพิมพ(PLOT)แผนที่ ขนาด A1 (Inkjet)

แผนซีดี
แผน

500
450

500
450

ที่มา : ศูนยขอมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

บทที่ 4 การสํารวจและจัดเก็บขอมูล
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ตาราง 4-2 บัญชีกําหนดราคาคาบริการภาพถายทางอากาศ ตั้งแต 1 ส.ค. 45
ลําดับ
1

2

3

4

5

28

รายการ
ภาพถายฯ พิมพลงบนกระดาษโบรไมด
1.1 ขนาด 9” x 9”
1.2 ขนาด 10” x 10” (ขยาย)
1.3 ขนาด 20” x 20” (ขยาย)
1.4 ขนาด 20” x 24” (ขยาย)
1.5 ขนาด 30” x 30” (ขยาย)
1.6 ขนาด 36” x 36” (ขยาย)
1.7 ขนาด 40” x 40” (ขยาย)
ภาพถาย ฯ พิมพลงบนฟลม (ไดอาพอซิตีฟ)
2.1 ขนาด 9” x 9”
2.2 ขนาด 20” x 24”
2.3 ขนาด 30” x 30”
2.4 ขนาด 24” x 36”
2.5 ขนาด 36” x 36”
ภาพถายฯ ตอโมเสค
3.1 ขนาด 9” x 9” ตอบนผา ภาพละ
3.2 ขนาด 9” x 9” ตอบนไม
คาฟลมและคาลางฟลมถายภาพทางอากาศ
4.1 คาฟลมถายภาพทางอากาศ (ขาว-ดํา) มวนละ
4.2 คาฟลมถายภาพทางอากาศ (สี) มวนละ
4.3 คาลางฟลมขนาด 9 ½ x 250’ มวนละ
4.4 คาลางฟลมขนาด 9 ½ x 500’ มวนละ
คาถายสําเนาสารบัญภาพถายทางอากาศ
5.1 ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.กระดาษขาว
5.2 ขนาด 80 ซม. x 120 ซม.กระดาษไข
5.3 ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. ฟลมถาย
บทที่ 4 การสํารวจและจัดเก็บขอมูล

ราชการ
ขาว-ดํา
สี
(บาท) (บาท)

เอกชน
ขาว-ดํา
สี
(บาท) (บาท)

110
230
460
980
1,260
1,380

580
1,150
1,840

140
290
520
1,040
1,330
1,440

700
1,400
1,950

290
1,380
1,780
2,180
2,760

800
-

340
1,490
2,300
2,800

920
-

30
-

-

40
-

-

-

-

-

-

-

-

40
80
260

-

60
100
280

-

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

กรมโยธาธิการและผังเมือง
www.dpt.go.th
ตาราง 4-3 รายการบริการแผนที่ดิจิตอลของกรมโยธาธิการและผังเมือง
บัญชีราคาจําหนายแผนที่ดิจิตอล
1. แผนที่ฐานเพื่อการวางผังในรูปแบบ MapInfo หรือ Arc/Info
ราคาสําหรับหนวยงานราชการ
ราคาสําหรับเอกชนทั่วไป หรือ
ขนาดขอมูลตอ 1 ผัง (MB)
(บาท)
รัฐวิสาหกิจ (บาท)
0-5
750
1,400
5-10
1,200
2,000
10-15
1,600
2,600
15-20
2,000
3,200
20-30
2,500
3,900
30-40
3,000
4,600
40-60
4,100
6,200
60-80
5,600
8,400
80-100
7,200
10,600
100-120
7,600
12,000
120-160
10,400
16,000
65 บาท x จํานวน MB + 500 บาท 90 บาท x จํานวนMB+1,600 บาท
>160
2. แผนที่ อบต. รูปแบบ DXF และหรือ MapInfo
ขนาดขอมูลตอ 1 อบต. (MB)
ราคา (บาท)
300
< หรือ = 1
จํานวน MB (เศษของ MB คิดเปน 1MB)x300 บาท
> 1 MB
ราคาที่จําหนายไมรวมสื่อบันทึกแผนที่ ใหผูสั่งซื้อสงมอบสื่อบันทึกแผนที่ใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วันสั่งซื้อ

บทที่ 4 การสํารวจและจัดเก็บขอมูล
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-

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
www.gisda.or.th
ตาราง 4-4 รายการบริการภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOSในคลังขอมูล สทอภ. แกหนวยงาน
ของรัฐ (โดยไมคิดมูลคาขอมูล)
ขอมูลเชิงเลข
ขอมูลขนาด 10-100 ตารางกิโลเมตร
คิดราคา 100 บาทตอตารางกิโลเมตร
ขอมูลขนาด 101-300 ตารางกิโลเมตร
คิดราคา 75 บาทตอตารางกิโลเมตร
ขอมูลที่มีขนาดตั้งแต 301 ตารางกิโลเมตร
คิดราคา 50 บาทตอตารางกิโลเมตร

1
2
3

ขนาด
A0
A1
A2

ภาพพิมพมาตราสวน 1: 4,000 โดยประมาณ
ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.กม.)
คาดําเนินการ (บาท)
12
1,200
6
600
3
300

ตาราง 4-5 ตัวอยางการคํานวณราคาขอมูลเชิงเลข (คิดเหมือนวิธีการคิดภาษี)
ตัวอยางที่ 1 : สั่งขอมูลขนาด 150 ตร.กม.จะคิดคาดําเนินการ ดังนี้
100 ตร.กม.แรก x 100 บาท
=
10,000 บาท
50 ตร.กม. ถัดมา x 75 บาท
=
3,750 บาท
รวมเปนเงิน
=
13,750 บาท
ตัวอยางที่ 2 : สั่งขอมูลขนาด 350 ตร.กม.จะคิดคาดําเนินการ ดังนี้
100 ตร.กม.แรก x 100 บาท
=
10,000 บาท
200 ตร.กม. ถัดมา x 75 บาท
=
15,000 บาท
50 ตร.กม.สุดทาย x 50 บาท
=
2,500 บาท
รวมเปนเงิน
=
27,500 บาท
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รายละเอียดขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในคลังขอมูล สทอภ.
1) เปนขอมูลจากดาวเทียม IKONOS ชนิด GEO Archive 1 m. color
2) มีเมฆปกคลุมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่ภาพ
3) บันทึกภาพชวงป พ.ศ.2543 ถึง 2547 บริเวณประเทศไทย
4) มุมถายภาพระหวาง 60-90 องศา
5) ขอมูลบันทึกในแฟมขอมูลที่จัดเรียงตามแบบมาตรฐานสากล GeoTiff
รายละเอียดการขอรับบริการ
1) ผูสนใจตรวจสอบพื้นที่จาก Index ภาพ หรือสงพิกัดภูมิศาสตรบริเวณที่ศึกษาให
สทอภ. ตรวจสอบและคํานวณคาดําเนินการ
2) สงหนังสือราชการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นถึง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อแจงความจํานงในการขอรับบริการโดยระบุ
วัตถุประสงคของการนําขอมูลดาวเทียมไปใชงานพรอมรายละเอียดขอมูลที่ตองการ
3) สทอภ. ดําเนินการและแจงผลใหทราบพรอมสง ความตกลงในการใชขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมรายละเอียดสูงในคลังขอมูล สทอภ. (pdf file) (doc file) เพื่อลงนามในความ
ตกลงและสงคืนสํานักพัฒนาธุรกิจ สทอภ.
การวิเคราะหขอมูลดานกายภาพโดยนักผังเมือง หรือนักภูมิศาสตรจะเปนการพิจารณาสภาพ
ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา เพื่อวิเคราะหถึงความเหมาะสมของบริเวณพื้นที่ ที่
จําเปนตอการสงวนรักษาความอุดมสมบูรณของสภาพทางธรรมชาติ และบริเวณพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม
ตอการใชประโยชนที่ดินสําหรับการตั้งถิ่นฐานที่เปนเมืองและชนบท

4.2 ขอมูลดานสังคมและประชากร
ขอมูลดานสังคมและประชากรที่ใชในการวางแผน ไดแก จํานวนประชากรและการจําแนก
ตามกลุ ม อายุ แ ละเพศ จํ า นวนประชากรเฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ น การเปลี่ ย นแปลงและองค ป ระกอบการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ไดแก จํานวนหรืออัตราการเกิด การตาย การยายเขาและการยายออก ระดับ
การศึกษา การนับถือศาสนา การจําแนกตามกลุมชนชาติพันธุ เปนตน
การเก็บรวบรวมขอมูลดานสังคมและประชากรจะใชขอมูลที่เปนปจจุบัน ประกอบกับขอมูล
ในอดีตโดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป การเก็บรวบรวมขอมูลอาจใชขอมูลจากทะเบียนราษฎรซึ่งเปน
ขอมูลรายป ซึ่งจัดเก็บโดยสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ประกอบกับขอมูลจากการ
บทที่ 4 การสํารวจและจัดเก็บขอมูล
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แจงนับโดยสํามะโนประชากรและเคหะซึ่งจัดเก็บทุกรอบระยะ 10 ป โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ผูนําใช
ขอมูลจะตองตระหนักถึงขอจํากัดของขอมูลแตละประเภท เชน ขอมูลทะเบียนราษฎรจะเปนขอมูลรายป
(ถึงวันที่ 31 ธันวาคม) ที่มีรายละเอียดระดับตําบลและเทศบาล แตจะมีความคลาดเคลื่อนจากจํานวน
ประชากรแฝงซึ่งไดแก ประชากรซึ่งไมไดแจงการยายเขา ในขณะที่ขอมูลจากสํามะโนประชากรและ
เคหะเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจแจงนับ (กําหนดเปนวันที่ 1 เมษายน) ในปสํามะโน จึงเปนขอมูลที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงตามการยอมรับทางสถิติ แตจะเปนขอมูลระดับอําเภอและจังหวัดและมีรอบ
ระยะของขอมูลเปนเวลา 10 ป องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรองขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติแจกแจง
ขอมูลดิบ ในระดับตําบลและระดับเทศบาลได แตจะตองนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเองโดยใช
ขอมูลคอมพิวเตอรทางสถิติดานสังคมศาสตร (SPSS) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชขอมูลทะเบียน
ราษฎรประกอบกับขอมูล สํามะโนประชากรและเคหะในเชิงเปรียบเทียบ และอาจทําการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลดานสังคมและประชากรเองตามกําลังความสามารถและเงื่อนไขขอจํากัดดานบุคลากร
งบประมาณและระยะเวลา ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเขาถึงขอมูลดานสังคมและประชากร
จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
- กรมการปกครอง
www.dopa.go.th
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทําการสํารวจและแจงนับขอมูลดานสังคมและประชากรเอง
โดยจัดทําแบบสํารวจขอมูลตางๆ ไดแก
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
อายุ
- เพศ
สถานภาพสมรส
- สัญชาติ
ศาสนา
- ระดับการศึกษา
การประกอบอาชีพ
- รายไดและรายจายของครัวเรือน สถานที่เกิด
- สถานที่อยูเดิม
สาเหตุการยาย
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4.3 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
ข อ มู ล พื้ น ฐานด า นเศรษฐกิ จ เพื่ อ การวางผั ง จั ง หวั ด ผั ง อนุ ภ าค หรื อ ผั ง ภาค ได แ ก ข อ มู ล
ผลิตภัณฑภาค (Gross Regional Product หรือ GRP) และผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product
หรือ GPP) ตามราคาป(Current Market Price) และตามราคาคงที่ (Constant Price) ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนี้ยังมีขอมูลดานเศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม
ซึ่งโดยทั่วไปเปนขอมูลทางทะเบียนที่มีการรวบรวมและจัดเก็บโดยหนวยราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาจ
มีการสํารวจแจงนับโดยการทําสํามะโนในทุกรอบระยะ 5 หรือ 10 ป เชน สํามะโนเกษตร สํามะโน
อุตสาหกรรม สํามะโนธุรกิจ การคาและการบริการ ฯลฯ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรรวบรวมขอมูลที่มีอยูลาสุดและขอมูลในอดีตไมนอยกวา
10 ป เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจประมวลขอมูลทะเบียนเปรียบเทียบกับขอมูลจากสํามะโนเพื่อขจัดขอจํากัดของขอมูลใน
แต ละแหลง หรือ อาจทํ าการสํา รวจแจงนับ เองตามกํา ลัง ความสามารถและเงื่อ นไขข อจํ ากั ดในด า น
บุคลากร งบประมาณและระยะเวลา นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังอาจรวบรวมขอมูลดาน
เศรษฐกิจเฉพาะสาขา เชน สถิติการทองเที่ยวซึ่งจัดเก็บและรวบรวมขอมูลโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เพื่อการวางผังจังหวัด ผังอนุภาคหรือผังภาค และการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณที่มี
บทบาทดานการทองเที่ยว
ขอ มูลดานเศรษฐกิจนอกเหนือจากที่ไดกลาวแลว ยังครอบคลุมถึงสภาพการมีงานทําการ
ประกอบอาชีพและรายไดของประชากร ซึ่งขอมูลดังกลาวเหลานี้จะเปนขอมูลที่ปรากฏในสํามะโน
ประชากรและเคหะ และขอมูลการสํารวจอื่นๆ เชน รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลดังกลาวนี้เปนขอมูลภาพรวมระดับจังหวัด ซึ่งจําเปนตอการ
ใชขอมูลเพื่อจําแนกรายละเอียดของขอมูลในระดับตําบลและเทศบาลตําบลและเทศบาล ทั้งนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจเขาถึงขอมูลดานเศรษฐกิจจากหนวยงานตางๆ ดังนี้
- สํานักงานสถิติแหงชาติ
www.nso.go.th
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
www.nesdb.go.th
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นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจทําการสํารวจและแจงนับขอมูลดานเศรษฐกิจเอง
โดยจัดทําแบบสํารวจขอมูลตางๆ ไดแก
- เกษตรกรรม
พื้นที่ถือครองการเกษตร ผลผลิต แรงงาน
- อุตสาหกรรม
จํานวนโรงงาน เงินทุน แรงงาน
- พาณิชยกรรม
จํานวนรานคา/สํานักงาน แรงงาน
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บทที่ 5
การประมวลและวิเคราะหขอมูล
ในการวางแผนผังทางกายภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําขอมูลทั้งทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและประชากร ที่ไดสํารวจและจัดเก็บมาทําการประมวลและวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
สภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบัน และคาดการณถึงแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
นอกจากนี้การประมวลและวิเคราะหขอมูลจะทําใหไดทราบถึงศักยภาพ ตลอดจนเงื่อนไขและขอจํากัด
ในการพัฒนา ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาในอนาคตได
อยางถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการประมวลและวิเคราะหขอมูลจะประกอบดวยการวิเคราะห
ทางกายภาพสําหรับขอมูลทางกายภาพทั้งที่เปนสภาพทางธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามการสรางสรรค
ของมนุษยซึ่งไดแกอาคาร สิ่งกอสราง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สวนขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม
และประชากรจะเปนการวิเคราะหทางสถิติโดยอาศัยขอมูลเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดวิธีการวิเคราะห
ในแตละดานดังนี้

5.1 การวิเคราะหทางกายภาพ
การวิเคราะหทางกายภาพอาศัยขอมูลจากแผนที่หรือจากสารสนเทศภูมิศาสตร(Geographical
Information System หรือ GIS) เพื่อการศึกษาวิเคราะหสภาพที่ตั้งถิ่นฐาน เงื่อนไขขอจํากัด ตลอดจน
แนวโนมและศักยภาพของการพัฒนาในแตละบริเวณ การศึกษาวิเคราะหอาจกระทําไดโดยเทคนิคการ
ซอนทับขอมูล (Overlay Technique) หรือโดยการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ (Potential Surface
Analysis หรือ PSA) โดยใชขอมูลการวิเคราะหประกอบดวย
- สภาพความลาดชันของพื้นที่
- บริเวณพื้นที่ที่มีอาคารและสิ่งกอสราง
- บริเวณที่ลุมที่มีปญหาน้ําทวมและการระบายน้ํา
- บริเวณพื้นที่การอนุรักษคุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดี
- บริเวณพื้นที่การสงวนรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
- บริเวณที่มีคุณภาพดินเหมาะสมตอการเกษตร
- แหลงน้ํา
บทที่ 5 การประมวลและวิเคราะหขอมูล
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ในการวิเคราะหทางกายภาพเบื้องตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจอาศัยขอมูลจากแผนที่
ที่ไดจัดทําขึ้นไวแลวโดยกรมแผนที่ทหารหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือจัดทําขึ้นใหมโดยใช
ภาพถายทางอากาศหรือภาพถายดาวเทียมประกอบสํารวจภาคสนาม เพื่อใหสามารถจําแนกบริเวณที่มี
ความเหมาะสม ในการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
บริเวณการใชประโยชนที่ดิน เพื่อการตั้งถิ่นฐานนี้ควรเปนบริเวณพื้นที่ราบ หรือมีความลาดชันของพื้นที่
นอยถึงปานกลาง และตองไมเปนพื้นที่ลุมหรือพื้นที่ ที่มีปญหาน้ําทวมและการระบายน้ํา นอกจากนี้
บริเวณที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเปนพื้นที่เมืองควรเปนบริเวณพื้นที่ตอเนื่องกับบริเวณการตั้งถิ่นฐาน
ซึ่งประกอบดวยอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิม และควรหลีกเลี่ยงการบุกรุกทําลายพื้นที่การอนุรักษคุณคา
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ตลอดจนบริเวณที่มีความจําเปนตอการสงวนรักษาทรัพยากรและ
สิ่ง แวดล อ มทางธรรมชาติ หรื อ บริ เ วณที่ มี ความอุ ด มสมบู รณ ข องคุ ณภาพดิ น และน้ํ าที่ เ หมาะสมต อ
การเกษตร
ในการวิเคราะหทางกายภาพโดยอาศัยขอมูลขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจระบุ
ขอมูลแตละประเภทรวมลงในแผนที่ 5-1 หรือแยกการระบุขอมูลแตละประเภท (รูปที่ 5-1 ถึง 5- 2) แลว
นําแผนที่ดังกลาวมาประมวลโดยเทคนิคการซอนทับขอมูล (Overlay Technique) ก็จะสามารถวิเคราะห
ใหเห็นถึงบริเวณที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนาเมืองโดยการใชประโยชนที่ดินเปนยานที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมตามความแตกตางของเงื่อนไขความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดิน
แตละประเภท

ระดับความลาดชันของพื้นที่เมือง
ความลาดชันมาก
ความลาดชันปานกลาง
ความลาดชันนอย

รูปที่ 5-1 ระดับความลาดชันของพื้นที่เมือง
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บริเวณพื้นที่น้ําทวม
พื้นที่มีปญหาน้ําทวม

รูปที่ 5-2 บริเวณพื้นที่น้ําทวม

ระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการขยายตัว
มีความเหมาะสมมาก
มีความเหมาะสมปานกลาง
มีความเหมาะสมนอย

รูปที่ 5-3 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการขยายตัวของเมือง
บทที่ 5 การประมวลและวิเคราะหขอมูล
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ทั้งนี้ในการวิเคราะหทางกายภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชวิธีการวิเคราะหศักยภาพ
ของพื้นที่ (Potential Surface Analysis หรือ PSA) โดยการแบงพื้นที่ออกเปนตารางกริด (grid) โดยมีระยะ
ไมนอยกวา 100 เมตร และทําการวิเคราะหโดยใหคาคะแนนตามขอมูล ซึ่งไดมีการปรับคามาตรฐาน
และการใหคาน้ําหนักความสําคัญของขอมูลแตละประเภทโดยผลรวมของคาคะแนนในแตละตารางกริด
จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินเปนที่อยูอาศัยพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมไดอยางชัดเจน

มีศักยภาพในการพัฒนามาก
มีศักยภาพในการพัฒนาปานกลาง
มีศักยภาพในการพัฒนานอย

รูปที่ 5-4 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง
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การวิเคราะหทางกายภาพดังกลาวขางตน จะใชแผนที่พื้นฐานมาตราสวนระหวาง1: 4,000 ถึง
1: 10,000 ในกรณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางและขนาดใหญอาจดําเนินการสํารวจและ
จัดทําแผนที่เชิงเลข (Digital Map) ซึ่งสามารถจําแนกชั้นขอมูล (Layer) ตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(Geographical Information System หรือ GIS) เพื่อใชในการวิเคราะหทางกายภาพไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง

5.2 การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหทางสถิติอาศัยขอมูลเชิงปริมาณซึ่งตองมีการเก็บรวบรวม โดยวิธีการทางทะเบียน
หรือโดยวิธีการสํารวจแจงนับ (สํามะโน) อยางตอเนื่องในระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป การวิเคราะหทาง
สถิติเพื่อการวางผังเมืองโดยทั่วไปจะเปนการหาคาเฉลี่ย การแจกแจงความถี่และการแสดงแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีวิธีการดังนี้
1) การหาคาเฉลี่ย
การหาคาเฉลี่ยกระทําโดยการนําผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูลโดย
สูตรการคํานวณ
X = ∑X
n
X = คาเฉลี่ย
∑X = จํานวนรวมของขอมูล
n = จํานวนขอมูล
ตาราง 5-1 ตัวอยางการหาคาเฉลี่ย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
รวม

จํานวน
4,728
3,674
4,112
3,876
4,389
20,779

บทที่ 5 การประมวลและวิเคราะหขอมูล
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คาเฉลี่ย (X)

=

4,728+3,674+4,112+3,876+4,389

=

4,156

5

2) การแจกแจงความถี่
การแจกแจงความถี่กระทําโดยการจําแนกขอมูลออกเปนอันตรภาคชั้น (Interval) และ
เปรียบเทียบดวยอัตราสวนรอยละ ตัวอยางเชน
ตาราง 5-2 ตัวอยางการแจกแจงความถี่แสดงโครงสรางอายุและเพศของประชากร
อายุ (ป)
60 ปขึ้นไป
45-59
30-44
15-29
0-14
รวม

ชาย
จํานวน (คน)
897
1,253
1,670
1,368
1,112
6,300

หญิง
รอยละ
6.70
9.35
12.47
10.21
8.30
47.03

จํานวน (คน)
981
1,416
1,845
1,576
1,278
7,096

รอยละ
7.32
10.57
13.77
11.76
9.54
52.97

3) การแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
การแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงกระทําโดยการเปรียบเทียบคาความแตกตางของ
ขอมูลในแตละชวงเวลาโดยสูตรการคํานวณ
r
= 1 n t – n 0 x 100
t n0
r
= อัตราการเปลี่ยนแปลง
n 0 = จํานวนที่เวลา 0
n t = จํานวนที่เวลา t
t
= ระยะเวลาระหวาง 0 ถึง t
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ตาราง 5-3 ตัวอยางการแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ป พ.ศ.
2525
2530
2535
2540
2545

อัตราการเปลี่ยนแปลง ( r )

จํานวนประชากร(คน)
12,467
13,856
15,348
17,464
18,202

=

1 18,202 – 12,467 x 100

20

12,467

=
2.30 % ตอป
4) การคาดการณการเปลี่ยนแปลง
การคาดการณ ซึ่ง มี ส าระสํา คั ญ ในการประมาณการจํา นวนประชากรในอนาคตอาจ
กระทําไดดวยวิธีการตางๆ ตามแนวโนมและสมมุติฐานการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- Linear Model หรือ Straight Line
ใชกับกรณีที่สภาพการเปลี่ยนแปลงในอดีตมีคาคอนขางคงที่และดวยสมมุติฐานที่การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตคงที่
P t + n = Pt + bn
P
= จํานวนประชากร
t
= ปฐาน
n
= จํานวนป
b
= คาการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ยตอป
ตัวอยางการคาดการณการเปลี่ยนแปลง Linear Model
ประชากร 2565 = 18,202 + (287 x 20 )
= 23,942 คน
- Exponential Curve Projection
ใชกับกรณีที่สภาพการเปลี่ยนแปลงในอดีตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงที่ และ
ดวยสมมุติฐานที่สภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเปนไปตามแนวโนมเดิม การคาดการณในอนาคตจะ
เปนไปตามสมการ
บทที่ 5 การประมวลและวิเคราะหขอมูล
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P t + n = P t (1+r)n
P
= จํานวนประชากร
t
= ปฐาน
n
= จํานวนป
r
= อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ยตอป
ตัวอยางการคาดการณการเปลี่ยนแปลง Exponential Curve Projection
ประชากร 2565
= 18,202 + (1 + 0.023 ) 20
= 28,683 คน
- Comparative Method
เปนการคาดประมาณจํานวนประชากรโดยการเปรียบเทียบกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของจํานวนประชากรของเมืองหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งของเมืองที่มีลักษณะโดยพื้นฐานที่คลายคลึงกัน
และเมืองหรือสวนของเมืองดังกลาวไดมีการพัฒนาการกอนหนา เมืองหรือสวนของเมืองที่จะทําการคาด
ประมาณจํานวนประชากร การเปรียบเทียบจะเปนไปตามสมการ
AP t + n = pBPt + n
AP = จํานวนประชากร A
BP = จํานวนประชากร B
t
= ปฐาน
n
= จํานวนป
p
= อัตราสวนระหวางจํานวนประชากร A และ B
ตัวอยางการคาดการณการเปลี่ยนแปลง Comparative Method
ประชากรเมือง 2565 = 0.08 ประชากรจังหวัด 2565
= 0.08 x 376,433
= 30,115 คน
- Ratio Method
เป น การคาดประมาณจํ า นวนประชากรโดยการเปรี ย บเที ย บด ว ยอั ต ราส ว นระหว า ง
จํ า นวนประชากรของเมื อ งกั บ จํ า นวนประชากรของอนุ ภ าคหรื อ ภาคที่ เ มื อ งนั้ น ๆ ตั้ ง อยู ทั้ ง นี้ โ ดย
สมมุติฐานที่วาการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของเมืองและของอนุภาคหรือภาคดังกลาวจะเปนไปใน
ลักษณะที่มีอัตราสวนคงที่ การคาดการณโดยอัตราสวนจะเปนไปตามสมการ
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RP t + n

CP t + n
RPt
CP t + n
RP t + n
CP t
RP t

= CPt
=
=
=
=

จํานวนประชากรของเมืองในป t+n
จํานวนประชากรของภาคในป t+n
จํานวนประชากรของเมืองในป t
จํานวนประชากรของภาคในป t

ตัวอยางการคาดการณการเปลี่ยนแปลง Ratio Method
ประชากรเมือง 2565 = ประชากรเมือง 2545
ประชากรเมือง 2565 = ประชากรจังหวัด 2545
ประชากรเมือง 2565 = ประชากรเมือง2545 x ประชากรจังหวัด 2565
ประชากรจังหวัด 2545
= 28,346 x 376,433
354,319
= 30,115 คน
- Cohort-Survival Model
เปนการคาดประมาณจํานวนประชากรโดยพิจารณาองคประกอบของการเปลี่ยนแปลง
จํานวนประชากร ซึ่งไดแก การเกิด การตาย การยายเขาและการยายออก ภายในโครงสรางอายุและเพศ
ของประชากร จํานวนประชากรโดยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งไดแก การเกิดและการตายสามารถ
คาดประมาณได จ ากอั ต ราการเกิ ด และมี ชี วิ ต รอดจากจํ า นวนประชากรที่ เ ป น หญิ ง ในวั ย เจริ ญ พั น ธุ
ประกอบกับการคํานวณจํานวนประชากรในแตละชวงอายุดวยอัตราการมีชีวิตรอด สวนการคาดประมาณ
จํานวน ผูอพยพยายถิ่นอาจกระทําไดโดยอาศัยแบบจําลองที่ประกอบดวยตัวแปรตางๆ ที่เปนสาเหตุของ
การอพยพยายถิ่น เชน อัตราการวางงาน ระดับรายไดและคาครองชีพ เปนตน
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การวิ เ คราะห ท างสถิ ติ จ ะทํ า ให ท ราบถึ ง สภาพการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงและแนวโน ม
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและประชากร ซึ่งการคาดการณจํานวนประชากร และสภาวการณทางเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต จะเปนพื้นฐานสําคัญในการคํานวณถึงความตองการดานพื้นที่เพื่อรองรับจํานวน
ประชากร ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การวิเคราะห
ทางกายภาพที่ทําใหทราบถึงศักยภาพตลอดจนเงื่อนไขและขอจํากัดในการรองรับการพัฒนาซึ่งจะทําให
การวางแผนทางกายภาพที่ประกอบดวย การกําหนดยานการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทที่
อยู อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม อุ ต สาหกรรม และเกษตรกรรม เป น ไปในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพดวยการวางแผนผังและการดําเนินการดานการคมนาคมและขนสง ตลอดจนสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหเปนไปอยางพอเพียงและไดมาตรฐาน
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บทที่ 6
แนวทางการวางผังเมือง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการวางผังเมือง โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง
คณะกรรมการผังเมืองซึ่งกําหนดโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกิน
เจ็ดคน และผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคนเปน
กรรมการ และมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผังเมืองจะ
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และมีหนาที่
แนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง
การวางและจัดทําผังเมืองรวมอาจกําหนดและดําเนินการใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดตามความจําเปน แตตองจัดใหมีการประชุม
เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในท อ งที่ ที่ จ ะวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมไม น อ ยกว า 1 ครั้ ง
นอกจากนี้ ยั ง ควรจั ด ประชุ ม คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยผู ว า ราชการจั ง หวั ด และมี
องคประกอบของคณะกรรมการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติฯ และภายหลังจากที่ไดวางและจัดทําผัง
เมืองรวมแลวเสร็จ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเสนอผังเมืองรวมดังกลาวตอ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเพื่อใหความเห็นกอนเสนอใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการผั งเมื องได ใหความเห็นชอบกั บผัง เมือ งรวมแลว องค กรปกครองสว น
ทองถิ่นจะตองนําผังเมืองรวมนั้นไปปดประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนไปตรวจสอบแผนผัง
และขอกําหนดเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน ในระยะเวลาของการปดประกาศดังกลาวใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถรองขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําคํารองที่ไดรับพรอมความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาใหแกไขหรือยกคํารองขอนั้นกอนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมืองรวมตอ
รัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวง
บทที่ 6 แนวทางการวางผังเมือง
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ดําเนินการใหมีประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตทีด่ ินที่จะทําการสํารวจเพื่อ
การวางและจัดทําผังเมืองรวม
(ม.14-16)

เจาพนักงานทองถิ่นขออนุมัติเปน
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมจาก
คณะกรรมการผังเมือง
(ม.18)

โฆษณาใหประชาชนทราบและจัดการประชุมเพือ่ รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 ครั้ง
(ม.19)

ผูวาราชการจังหวัด
แตงตัง้ คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
1 เดือน
(ม.21)

ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
จากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
1 เดือน

วางและจัดทําผังเมืองรวม

ดําเนินการสํารวจเพื่อการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม

3 เดือน
สงผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการและผังเมืองให
ความเห็นและแกไขหรือแจงเหตุผลหากไมเห็นดวยกับ
การใหแกไข
(ม.20)

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวม
ใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบ
(ม.22)

หมายเหตุ :
ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
ตามที่กําหนดในกฎหมาย
ขั้นตอนการดําเนินการ
ตามกระบวนการวางแผน
ขั้นตอนที่อาจจะดําเนินการ
ตามที่กําหนดในกฎหมาย

1 เดือน

ปดประกาศใหผูมีสวนไดเสียยื่นรองขอใหแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ
การใชประโยชนที่ดนิ ของผังเมืองภายใน 90 วัน
(ม.23)

3 เดือน

เสนอคํารองพรอมความคิดเห็นตอคณะกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาใหแกไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนด ตามคํารองขอหรือสั่งใหยกคํารองขอ
(ม.24)

1 เดือน

กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวง
(ม.25)

แผนภูมิที่ 6-1 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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การวางผังเมืองจะประกอบดวยการวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน แผนผังการคมนาคมและ
ขนสง แผนผังสาธารณูปโภค และแผนผังสาธารณูปการโดยมีแนวทางในการวางแผนผังในแตละ
องคประกอบตางๆ ดังนี้

6.1 การวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
ในการวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจอางอิงจากทฤษฎีตางๆ
เชน ทฤษฎี Concentric Zone ซึ่งอธิบายถึงการที่เมืองจะมียานการใชประโยชนที่ดินตางๆ กระจายออก
จากยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง ( Central Business District หรือ CBD) โดยมียานการเปลี่ยนแปลง
(Zone in Transition) ซึ่งไดแกยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ประกอบกับยานโรงงาน
อุตสาหกรรม ลอมรอบดวยยานที่อยูอาศัยหนาแนนมากและหนาแนนปานกลางซึ่งเปนที่อยูอาศัยของ
ประชาชนที่เปนแรงงาน โดยมียานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและยานที่อยูอาศัยของประชาชนที่เดินทางเขา
มาทํางานในยานศูนยกลางเมืองกระจายตัวอยูโดยรอบตามลําดับ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง
พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

รูปที่ 6-1 ทฤษฎี Concentric Zone
นอกเหนือจากการวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน โดยทฤษฎี Concentric Zone ดังกลาวแลว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจวางแผนผังการใชประโยชนที่ดินโดยทฤษฎี Sector ซึ่งแสดงถึงแนวแกน
การพัฒนายานอุตสาหกรรมและการคารวมทั้งยานที่อยูอาศัยของประชาชนที่เปนแรงงาน โดยอิทธิพล
ของโครงขายถนนรัศมีที่กระจายออกจากยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง และมียานที่อยูอาศัยหนาแนน
มากและหนาแนนปานกลางกระจายตัวในพื้นที่โดยรอบตามลําดับ โดยมียานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
เกาะตัวอยูในแนวแกนถนนรัศมี
บทที่ 6 แนวทางการวางผังเมือง

47

มาตรฐานการวางผังเมือง
ถนนสายหลัก
2 3

4
3

3

1
2

3

5

3
3

1
2
3
4
5

4

พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง
อุตสาหกรรมเบาและการคาสง
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย

รูปที่ 6-2 ทฤษฎี Sector
ในกรณีที่เมืองหรือชุมชนมีรูปแบบหลายศูนยกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจวางแผน
การใชประโยชนที่ดินโดยทฤษฎี Multiple Nuclei โดยใหยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมืองตอเนื่องกับพื้นที่
ยานอุตสาหกรรมและการคา และยานที่อยูอาศัยหนาแนนมากและหนาแนนปานกลางสําหรับประชาชนที่
เปนแรงงานตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ตอเนื่อง ยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยและเปนบริเวณที่ตั้งอยูในระยะที่
หางออกไปจากยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง โดยมียานพาณิชยกรรมชานเมืองใหบริการแกยานที่อยู
อาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอย สวนยานอุตสาหกรรมหนักและนิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู
บริเวณชานเมืองตอเนื่องกับยานที่อยูอาศัยหนาแนนมากซึ่งเปนที่อยูอาศัยของประชาชนที่เปนแรงงาน
หรือตั้งอยูในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปองกันปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชนเมือง
3
2

4
1

3

5
7
3

4

6
8

9

รูปที่ 6-3 ทฤษฎี Multiple Nuclei
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พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง
อุตสาหกรรมเบาและการคา
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
อุตสาหกรรมหนัก
พาณิชยกรรมชุมชน
ชุมชนบริวาร
นิคมอุตสาหกรรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําผลการคาดการณ
ดานประชากรทั้งที่เปนประชากรที่อยูอาศัยและประชากรที่เปนแรงงานหรือประชากรกลางวัน (Day-time
Population) ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหรือชุมชนนั้นๆในระยะเวลาประมาณ
20 ปในอนาคต ดวยจํานวนประชากรและแรงงานดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถกําหนด
ขนาดพื้ นที่ของการใช ประโยชน ที่ดิ นประเภทต างๆ ซึ่ง จําแนกออกเปนย านการใช ประโยชน ที่ดิ น
ประเภทที่สําคัญไดแก ยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม และยานเกษตรกรรมจะ
กํ า หนดโดยการพิ จ ารณาจากสภาพการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ป จ จุ บั น ประกอบกั บ การศึ ก ษาวิ เ คราะห
แนวโนมและศักยภาพตลอดจนเงื่อนไขและขอจํากัดในการพัฒนาในแตละบริเวณดังนี้
6.1.1 ยานที่อยูอาศัย
ยานที่อยูอาศัย จะกําหนดใหมีพื้นที่พอเพียงตอการรองรับจํานวนประชากรของเมือง
โดยมีที่ตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดวยคุณภาพสิ่งแวดลอม มีสภาพพื้นที่ที่ไมลาดชันจนเกินไป
และเปนบริเวณที่มีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติอยางอื่น ยานที่อยูอาศัยอาจจําแนกเปน
ประเภทตามความหนาแนนที่แตกตางกันเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ยานที่อยูอาศัยหนาแนนปาน
กลางและยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอยตามระยะการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และโดยความแตกตาง
ของระดับทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองนั้นๆ ทั้งนี้ยานที่อยูอาศัยอาจจําแนก
โดยอาศัยเกณฑความหนาแนนประชากรกลางคืน (Night-time Population) ซึ่งไดแก ประชากรที่อยูอาศัย ดังนี้
ตาราง 6-1 ประเภทที่อยูอาศัยจําแนกตามความหนาแนนของประชากร
ประเภทที่อยูอาศัยตามความหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ความหนาแนนประชากร (คน/ไร)
4-16
17-48
49-80

ในการกําหนดการกระจายตัวของประชากรในยานที่อยูอาศัยตามความหนาแนนตางๆ นี้
องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น อาจนํ าผลจากการศึ ก ษาสํ า รวจทางด า นเศรษฐกิจ และสัง คมหรือ อาศั ย
อัตราสวนรอยละของจํานวนประชากรตามเกณฑโดยทั่วไปดังนี้
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ตาราง 6-2 ประเภทที่อยูอาศัยจําแนกตามรอยละของจํานวนประชากร
ประเภทที่อยูอาศัยตามความหนาแนน
ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

รอยละของจํานวนประชากร
30
40
30

หมายเหตุ : ในกรณีของเมืองและชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กอาจพิจารณายานที่อยูอาศัยหนาแนน
มากและยานพาณิชยกรรมเนื่องจากสภาพการพัฒนาของยานดังกลาวมีรูปแบบเปนอาคาร
พาณิชยพักอาศัยเปนสวนใหญ
6.1.2 ยานพาณิชยกรรม
ยานพาณิชยกรรมจะกําหนดใหมีพื้นที่พอเพียงตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ดานธุรกิจการคา และการบริการ จึงควรมีที่ตั้งที่สะดวกตอการเขาถึงจากบริเวณพื้นที่อื่นๆของเมือง
นอกจากนี้ยังควรเปนบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ไมลาดชัน และมีความปลอดภัยจากอุทกภัย และภัยทาง
ธรรมชาติอยางอื่น ยานพาณิชยกรรมอาจจําแนกเปนประเภทตางๆตามขนาดและพัฒนาการของเมือง เชน
ยานพาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง (Central Business District หรือ CBD) ศูนยชุมชนชานเมือง (Subcenter)
และศูนยพาณิชยกรรมชุมชน (Community Center) ยานพาณิชยกรรมแตละประเภทจะมีความหนาแนน
ของประชากรกลางวัน (Day-time Population) ซึ่งไดแก แรงงานในภาคธุรกิจ การคา และบริการ และ
ผูมาใชบริการ ดังนี้
ตาราง 6-3 ประเภทพาณิชยกรรมจําแนกตามความหนาแนนประชากร
ประเภทพาณิชยกรรมตามความหนาแนน
พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง
ศูนยชุมชนชานเมือง
ศูนยพาณิชยกรรมชุมชน

ความหนาแนนประชากร (คน/ไร)
120
90
60

6.1.3 ยานอุตสาหกรรม
ยานอุตสาหกรรม จะกําหนดใหมีพื้นที่พอเพียงตอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในดานการผลิตทางอุตสาหกรรม จึงควรมีที่ตั้งที่สะดวกในการขนสงวัตถุดิบและสิ่งผลิต ตลอดจนการ
เขาถึงจากที่อยูอาศัยของแรงงานในเขตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยานอุตสาหกรรมควรมีที่ตั้งในบริเวณที่
มีสภาพพื้นที่ไมลาดชัน มีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยทางธรรมชาติอยางอื่น รวมทั้งจะตองไม
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ตั้งอยูในบริเวณที่จะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเมืองและระบบนิเวศโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ํา
ทางธรรมชาติ เปนตน ยานอุตสาหกรรมอาจจําแนกเปนประเภทตามระดับของอุตสาหกรรมโดยมีความ
หนาแนนของประชากรกลางวัน (Day-time Population) ที่เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
ตาราง 6-4 ระดับอุตสาหกรรมจําแนกตามความหนาแนนของประชากร
ระดับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมหนัก
อุตสาหกรรมเบา

ความหนาแนนประชากร (คน/ไร)
20
12

6.1.4 ยานเกษตรกรรม
ยานเกษตรกรรม จะกําหนดในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของสภาพทางธรรมชาติและ
มีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตรแตละประเภท ไดแก การกสิกรรมการปศุสัตว และการ
ประมงหรื อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า เป น ต น แรงงานในภาคการเกษตรส ว นใหญ จ ะอาศั ย อยู ใ นย า น
เกษตรกรรม โดยมีความหนาแนนประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5-2 คน/ไร
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ปจจุบัน

อนาคต

รูปที่ 6-4 การใชประโยชนที่ดนิ ปจจุบันและอนาคต
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
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6.2 การวางแผนผังการคมนาคมและขนสง
การวางแผนผังการคมนาคมและขนสงภายในเมือง จะมุงเนนการคมนาคมและขนสงทางบก
โดยรถยนตเปนหลัก เพื่อใหเชื่อมโยงกับการคมนาคมและขนสงทางอากาศสําหรับเมืองที่เปนที่ตั้งของ
ทาอากาศยาน การเชื่อมโยงกับการคมนาคมและขนสงทางรถไฟสําหรับเมืองที่มีเสนทางรถไฟพาดผาน
และการเชื่อมโยงกับการคมนาคมและขนสงทางน้ํา สําหรับเมืองที่มีแมน้ําและคลองที่ยังคงสภาพความ
เหมาะสมกับการคมนาคมและขนสงทางน้ําหรือเมืองที่มีชายฝงทะเลและมีทาเรือโดยสารและขนสงสินคา
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการใหบริการระบบขนสงมวลชนและการขนสงสาธารณะสําหรับเมืองขนาดใหญ
การพัฒนาโครงขายถนนภายในเมืองจะประกอบดวยถนนในลําดับตางๆ ไดแก
6.2.1 ถนนสายหลักหรือถนนสายประธาน (Major Arterial) เปนถนนที่มีบทบาทหนาที่
เชื่อมโยงระหวางยานการใชประโยชนที่ดินตางๆ ตามที่ไดกําหนดเปนยานที่อยูอาศัยยานพาณิชยกรรม
และยานอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับทางหลวงหรือทางดวน (Highway หรือ Expressway) ที่มีบทบาท
หนาที่ในการเชื่อมโยงการคมนาคมและขนส งระหวางเมือง และการคมนาคมและขนสง จากสถานี
รถไฟฟาและทาเรือ
6.2.2 ถนนสายรอง (Collector หรือ Secondary Road) เปนถนนที่มีบทบาทหนาที่ในการ
เชื่อมโยงการคมนาคมและขนสงระหวางถนนสายหลักกับพื้นที่ภายในยานการใชประโยชนที่ดินตามที่
ไดกําหนดเปนยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรม
6.2.3 ถนนสายยอย (Local Road) เปนถนนที่มีบทบาทหนาที่ในการเชื่อมโยงจากถนนสาย
รองใหเกิดการเขาถึงพื้นที่ภายในยานการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดกําหนดเปนยานที่อยูอาศัย ยาน
พาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรม ขนาดและระยะระหวางถนนสายหลักหรือถนนสายประธาน ถนน
สายรองและถนนสายยอยรวมทั้งทางเดินและทางเทา สมควรใหเปนไปตามมาตรฐานถนน ทางเดิน และ
ทางเทาของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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รูปที่ 6-5 โครงขายการเชื่อมโยงของถนนสายหลัก และถนนสายรอง
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง

6.3 การวางแผนผังสาธารณูปโภค
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรประสานรวมมือกับหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาท
หนาที่ในการดําเนินการดานสาธารณูปโภค ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค บริษัท
ทศท. คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้การดําเนินการดาน
สาธารณูปโภคจะตองพิจารณาความตองการตามแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดเปนยานที่อยู
อาศัยตามความหนาแนนตางๆ ยานพาณิชยกรรม และยานอุตสาหกรรม และอาศัยโครงขายถนนใน
แผนผังการคมนาคมและขนสงในการกําหนดโครงขายการใหบริการดานสาธารณูปโภค
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรวางแผนผังสาธารณูปโภค โดยอาศัยมาตรฐานทางวิศวกรรม
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ( http://www.thailocaladmin.go.th) ดังนี้
6.3.1 มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
6.3.2 มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

6.3.3 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.3.4 มาตรฐานอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก
6.3.5 มาตรฐานทางระบายน้ํา
การวางแผนผังสาธารณูปโภค ควรพิจารณาสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพความ
ลาดเอียงของพื้นที่และทิศทางการไหลลงของน้ํา เพื่อใหการใหบริการประปาและการรวบรวมน้ําเสีย
สามารถอาศัยแรงโนมถวงของโลกแทนการใชพลังงานไฟฟาหรือน้ํามันเชื้อเพลิง และควรพิจารณาถึง
ความไดเปรียบในการลงทุนความเหมาะสมและความเปนไปไดในการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พื้นที่ตอเนื่องหรือใกลเคียงกันจะดําเนินโครงการรวมกันในรูปแบบสหการ นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจอาศัยมาตรการกําหนดใหภาคเอกชนดําเนินการสาธารณูปโภคในระบบยอย (on-site)
เฉพาะภายในพื้นที่การพัฒนาของตน หากการพัฒนาดังกลาวอยูในบริเวณที่มีความหนาแนนต่ํา และไม
สามารถดําเนินการระบบสาธารณูปโภครวมในพื้นที่ดังกลาวไดโดยเงื่อนไขจากคาการลงทุน

6.4 การวางแผนผังสาธารณูปการ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรวางแผนผั ง กํ า หนดที่ ตั้ ง ของสาธารณู ป การ ได แ ก การ
ใหบริการดานการศึกษา สาธารณสุข และนันทนาการ โดยพิจารณาถึงระดับและรัศมีการใหบริการที่
สอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดเปนยานที่อยูอาศัยตามความหนาแนนตางๆ ยาน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ดังนี้
6.4.1 การใหบริการดานการศึกษา
การใหบริการดานการศึกษาอาจจําแนกความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรัศมีการ
ใหบริการตามระดับการศึกษา ดังนี้
ตาราง 6-5 ระดับการศึกษาจําแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีบริการ
ระดับ
อนุบาล
ประถม
มัธยม
อุดมศึกษา

พื้นที่ (ไร)
1
5
20
50

รัศมีการใหบริการ (กม.)
0.5
2
5
10
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โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
อนุบาล
รัศมีบริการ 0.5 กม.
ประถมศึกษา รัศมีบริการ 2 กม.
มัธยมศึกษา รัศมีบริการ 5 กม.

รูปที่ 6-6 ระดับการศึกษาและรัศมีการบริการ
6.4.2 การใหบริการดานสาธารณสุข
การใหบริการดานสาธารณสุข อาจจําแนกความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรัศมีการ
ใหบริการในแตละระดับ ดังนี้
ตาราง 6-6 ระดับการบริการสาธารณะสุข จําแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการใหบริการ
ระดับ
ศูนยหรือสถานีอนามัย
โรงพยาบาล

พื้นที่ (ไร)
5
20

รัศมีการใหบริการ (กม.)
5
10

6.4.3 การใหบริการดานนันทนาการ
การใหบริการดานนันทนาการ สามารถจําแนกความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรัศมี
การใหบริการ ดังนี้
ตาราง 6-7 ระดับสวนสาธารณะ จําแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการใหบริการ
ระดับ
สวนสาธารณะระดับชุมชน
สวนสาธารณะระดับยาน
สวนสาธารณะระดับเมือง
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พื้นที่ (ไร)
10
50
100

รัศมีการใหบริการ (กม.)
1
5
10

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 7
การดําเนินการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7.1 การดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการวางแผนการดําเนินงานดานสาธารณูปโภคใน
เขตพื้นที่โดยอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดโดยการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยบรรจุแผนงานและกิจกรรมที่สอดคลองกับทิศทางและลําดับการพัฒนา
ตามที่กําหนดในผังเมืองรวมโดยที่ผังเมืองรวมเปนแผนระยะยาว (20 ป) ของการพัฒนาเมืองเพื่อใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด แผนผังดังกลาวจึงตองมีการกําหนดลําดับการพัฒนา
ในระยะแรก (5 ป) ตามระยะเวลาในการใชบังคับผังเมืองรวมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
ผังเมืองรวมนั้นๆ ครอบคลุมอยู จะตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับลําดับการพัฒนาใน
ระยะแรกตามที่กําหนด ทั้งนี้ดวยขอบเขตของผังเมืองรวมที่อาจครอบคลุมพื้นที่เมืองที่มีความตอเนื่องใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ควรกําหนดใหสอดคลองหรือตอเนื่องในระยะเวลาดําเนินการ
เดี ย วกั น หรื อ อาจดํ า เนิ น การร ว มกั น ในลั ก ษณะสหการ โดยมี อ งค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ซึ่ ง ได แ ก
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรดําเนินการหลัก
การดําเนินการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขางตนอาจจําเปนตอการดําเนินการใหไดมาซึ่งที่ดิน ซึ่งหากในเขต การปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ไม มี ที่ ดิ น สาธารณประโยชน ห รื อ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ อ าจนํ า มาใช ป ระโยชน เ พื่ อ เป น สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการตามที่ตองการ ยอมมีความจําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการใหไดมาซึ่ง
ที่ดินดวยการเชา การซื้อ หรือการเวนคืนที่ดินโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย พ.ศ.2530 (มาตรา 5) ได บั ญ ญั ติ ถึ ง การที่ “เมื่ อ รั ฐ มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งได ม าซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยเพื่อ กิจการใดๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค… หรือเพื่อการผังเมือง… หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการเวนคืนตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้”
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7.2 การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองจัดวางผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับผังเมืองรวม
ในขณะที่ผังเมืองเฉพาะจะกําหนดมาตรการและรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนทางผังเมืองเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามโครงการที่กําหนด ซึ่งในการจัดทําผังเมืองเฉพาะ จะตองประกอบดวย
1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
2) มีแผนที่แสดงแนวเขตของบริเวณผังเมืองเฉพาะ
3) มีแผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนของที่ดิน ซึ่งตองจําแนกประเภทกิจการ เชน
ยานพานิชยกรรม ยานที่อยูอาศัย ยานอุตสาหกรรม ยานเกษตรกรรม
4) มีแผนผังแสดงโครงขายการคมนาคมและการขนสงโดยตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน
พรอมขนาดทางสาธารณะ
5) มีแผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค
6) การกําหนดบริเวณและรายการคําอธิบายประกอบแผนผัง ทั้งประเภทและชนิดของอาคาร
ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง การดําเนินการดังกลาวใหรวมความถึงการใชประโยชนของ
อาคารที่อนุญาตใหกอสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลงอาคาร ผิดไปจากการใชประโยชนตามที่
ไดขออนุญาตกอสราง
การวางและจัดทํ าผั ง เมือ งเฉพาะ จะเป นการที่ อ งคก รปกครองสว นท อ งถิ่นวางและจั ดทํ า
แผนผังและโครงการดําเนินการในบริเวณพื้นที่ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามผังเมืองรวม ซึ่งไดแก การ
อนุรักษยานประวัติศาสตรอันเปนที่ตั้งของโบราณวัตถุสถานและชุมชนดั้งเดิม การปรับปรุงฟนฟูแหลง
เสื่ อ มโทรม การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ย า นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในด า นพาณิ ช ยกรรมและด า น
อุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของยานที่อยูอาศัยชานเมือง เปนตน นอกจากนี้
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะอาจกระทําในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัย
ธรรมชาติรายแรง เชน ธรณีพิบัติภัย จนตองดําเนินการบูรณะฟนฟูบริเวณพื้นที่ดังกลาวขึ้นแทนบริเวณ
พื้นที่เดิมที่ไดรับความเสียหาย การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จึงเปนหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะวางและจัดทําโครงการดําเนินการในแตละบริเวณพื้นที่ตามความจําเปนโดยจะกําหนดเปนแผนการ
ดําเนินการรวมกันทั้งในดานการคมนาคมและขนสง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึ่งเปนบทบาท
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ เพื่อใหเปนไปโดย
การประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน
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นอกจากนี้ในขั้นตอนการดําเนินจัดทําผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่
กําหนดใหการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จะตองใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไมนอยกวา 2 ครั้ง (มาตรา 33) ทั้งยังกําหนดใหผูที่เปนเจาของ
และผูครอบครองที่ดิน รวมทั้งผูมีสิทธิในการกอสรางอาคารบนที่ดินในทองที่นั้นๆ สามารถเสนอความ
คิดเห็นและความประสงคในการพัฒนาที่ดิน โดยมีระยะเวลาภายใน 45 วัน นับจากวันป ดประกาศ
(มาตรา 32) รวมทั้งหากบุคคลดังกลาวมีความประสงคจะดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณสุข
หรือสาธารณูปการตางๆ (มาตรา 34) ก็อาจเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ซึ่งเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพิจารณาใหความเห็นชอบหรือปฏิเสธหรือสั่งการเปนลาย
ลักษณอักษรใหแกไข (มาตรา 35) และอาจใหผูแสดงความประสงคจะดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปการตางๆ
ดังกลาว ทําสัญญาวาดําเนินการตามที่เห็นชอบรวมกันได (มาตรา 36) และผังเมืองเฉพาะที่จะวางและ
จัดทําขึ้นนั้นจะตองสอดคลองกับสัญญาที่ไดทําขึ้นนี้ (มาตรา 37) ยอมแสดงใหเห็นถึงการที่ผังเมือง
เฉพาะจะเป น วิ ธี ก ารประสานการดํ า เนิ น การระหว า งภาครั ฐ ในการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานกั บ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโดยการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
การใชบังคับผังเมืองเฉพาะซึ่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนดใหกระทําโดยการ
ตราเปนพระราชบัญญัติ ซึ่งหากไมไดระบุไวเปนอยางอื่นจะมีระยะเวลาในการใชบังคับไมเกิน 5 ป
โดยอาจขยายระยะเวลาการใชบังคับและแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได (มาตรา 41) โดยอํานาจแหงพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
จะมีผลตอการใหไดมาซึ่งที่ดิน โดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใชเปนทางหลวงและเพื่อใชในการอัน
เปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น โดยใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผูวาราชการจังหวัด
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย (มาตรา 43)
ทั้งนี้ในทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองเฉพาะจะมีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น (มาตรา 50) เปนผู
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามผังเมืองเฉพาะ และ
การจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณ ซึ่งหมายถึง “ที่เอกชนซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวาง
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทาง
หรื อ ท อ ระบายน้ํ า ” (มาตรา 4) และการอนุ มั ติ ก ารยกที่ อุ ป กรณ ใ ห เ ป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น
รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น (มาตรา 51)
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ดําเนินการใหมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการ
สํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมือง
เฉพาะ

โฆษณาใหประชาชนทราบและจัดให
มีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนไมนอยกวา 2 ครั้ง
(ม.33)

เจาพนักงานทอง ถิ่นเสนอขออนุมัติ
หลักการในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
จากคณะกรรมการผังเมือง
(ม.29)

1 เดือน

ปดประกาศแสดงเขตทีด่ ินที่ประมาณวา
จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(ม.30)

เชิญชวนใหเจาของ ผูครอบครองที่ดนิ หรือ
ผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดนิ ของผูอนื่
เสนอความคิดเห็นและความประสงคใน
การปรับปรุงที่ดนิ ภายใน 45 วัน
(ม.32)

1.5 เดือน

ใหเจาของ ผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิ
กอสรางอาคารเหนือที่ดนิ ของผูอื่นเสนอ
ความประสงคในการดําเนินการเพื่อ
การศึกษา สาธารณสุข หรือสาธารณูปการ
(ม.34)

1 เดือน

3-5 เดือน
พิจารณาใหความเห็นชอบ ปฏิเสธ หรือสั่งการให
แกไขโครงการตามที่เสนอภายใน 30 วัน
(ม.35)

ดําเนินการสํารวจเพื่อ
การวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะ

วางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
สอดคลองกับสัญญา ตาม ม.36
(ม.37)

ใหผูแสดงความประสงคตาม ม.34
ทําสัญญาวาจะดําเนินการตามที่ได
ตกลงกัน (ม.36)

อุธรณตอคณะกรรมการ
อุทธรณ ตาม ม.70

สงผังเมืองเฉพาะใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
พิจารณาใหความเห็นและทําการแกไขหรือ
แจงเหตุผลหากไมเห็นดวยกับการแกไข
(ม.39)
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะ
ใหคณะกรรมการผังเมืองเฉพาะใหพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
(ม.38)
กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะ
ตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
(ม.40)

1 เดือน

1 เดือน
หมายเหตุ :
ขั้นตอนที่ตอ งดําเนินการ
ตามที่กําหนดในกฎหมาย
ขั้นตอนการดําเนินการ
ตามกระบวนการวางแผน
ขั้นตอนที่อาจจะดําเนินการ
ตามที่กําหนดในกฎหมาย

แผนภูมิ 7-1 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
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ผังเมืองรวม (20 ป)

การพัฒนาในระยะบังคับใชผังเมืองรวม

การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ

รูปที่ 7-1 การดําเนินการตามแผนผังโครงการ
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7.3 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
การจัดรูปที่ดินเปนวิธีดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังโครงการโดยการยุบรวมกรรมสิทธิ์
ที่ดินในบริเวณพื้นที่นั้นๆ และวางผังโครงขายถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แลวจึงทําการ
จัดแบงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เหลืออยูคืนใหแกผูที่เปนเจาของที่ดินตามอัตราสวนมูลคาที่ดินกอนและหลังการ
ดําเนินการดังกลาว การจัดรูปที่ดินจึงเปนวิธีการในการใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อการกอสรางโครงขายถนน
สาธารณูปโภคและสาธารณู ปการโดยไมตองเวนคืนอสังหาริม ทรัพย นอกจากนี้ ในการใหไดมาซึ่ ง
งบประมาณเพื่อการกอสรางโครงขายถนนตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาจกระทําโดยการ
ขายที่ดินบางสวนในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ยอมเปนผลใหการดําเนินการพัฒนาบริเวณพื้นที่นั้น เปนภาระ
ของผูที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินการพัฒนาโดยตรง ทั้งนี้ดวยมูลคาของที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ
ดําเนินการพัฒนาดังกลาวยอมทดแทนขนาดพื้นที่ดินที่ลดลง โดยการปนสวนที่ดินที่ใชเพื่อการกอสราง
โครงขายถนนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขายที่ดินเพื่อการกอสรางโครงสรางพื้นฐานใน
บริเวณพื้นที่นั้นๆ
อย างไรก็ ตามด ว ยเงื่อ นไขการจัด รูปที่ ดิน จะเปน การดําเนิ น การเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงเปนวิธีการที่มีความเหมาะสมเฉพาะสําหรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมใหเปน
พื้นที่รองรับการขยายตัวของยานที่อยูอาศัยชานเมืองตามการกําหนดโดยผังเมืองรวม นอกจากนี้ยังอาจมี
ความเหมาะสมตอการฟนฟูบูรณะบริเวณพื้นที่ที่อาคารและสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิมถูกทําลายหรือตองรื้อ
ถอนเนื่องจากไดรับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือจากภัยรายแรงทางธรรมชาติ เชน ธรณีพิบัติภัย เปนตน
การจัดรูปที่ดินนอกจากจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินโดยการพัฒนาการเขาถึงและ
การมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางพอเพียงและไดมาตรฐานแลว ยังชวยแกไขปญหาขอจํากัด
เกี่ยวกับรูปแปลงที่ดินใหมีรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสมตอการใชประโยชนโดยการกอสรางอาคารเพื่อ
เปนที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคาโดยปราศจากขอจํากัดเกี่ยวกับ
รูปแปลงที่ดิน
การจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 ไดนิยาม “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” หมายความวา“การดําเนินการพัฒนา
ที่ดินหลายแปลงโดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน และการรวม
รับภาระและกระจายผลตอบแทนอยางเปนธรรม ทั้งนี้โดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชน หรือ
เอกชนกับรัฐ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและชุมชน และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง” (มาตรา 3) ทั้งนี้ในหมวด 4 วาดวย
“บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” ไดกําหนดให “การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะตอง
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สอดคลองกับหลักการผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และดําเนินการใหมีสิ่งที่จะเปนประโยชน
แกสวนรวมตามความเหมาะสมแกสภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองตอไปในอนาคต” (มาตรา 37)
ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ผูดําเนินการ ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการเคหะแหงชาติหรือหนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่นใดที่รัฐจัดตั้งขึ้น
เพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และหนวยงานของรัฐอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้ง “สมาคมจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่” จะตองจัดประชุมเจาของที่ดินเพื่อปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็น โดย
“จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินในโครงการ… ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของเจาของที่ดิน
ทั้งหมดและเปนเจาของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไมนอยกวา 2 ใน 3 ของที่ดินในบริเวณนั้น” (มาตรา 36)
ผูดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จะตองเสนอโครงการจัดรูปที่ดินซึ่งมีรายละเอียดตางๆ เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนจังหวัด (มาตรา 41) และใชอํานาจ
ประกาศกําหนดบริเวณที่จะสํารวจเพื่อจัดทําโครงการจัดรูปที่ดิน (มาตรา 42) รวมทั้งปดประกาศและมี
หนังสือแจงใหเจาของที่ดินไดรับทราบรายละเอียดของโครงการ
เมื่ อ เจา ของที่ดิ น ไดรั บ หนั งสื อ แจ งดั ง กลา วจะตอ งแจง การยิน ยอมหรื อ คั ดค า นหรือ เสนอ
ขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน (มาตรา 43) คณะกรรมการสวนจังหวัดจะนําคําคัดคาน
และขอเสนอทั้งหมดมาพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอดําเนินโครงการ
(มาตรา 47) โครงการจัดรูปที่ดินที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนจังหวัดแลวใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการจัดรูปที่ดินอาจขอรับเงินอุดหนุนหรือขอกูยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ โดยใหคณะกรรมการสวนจังหวัดเสนอโครงการใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ
(มาตรา 48) ทั้งนี้เจาของที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
ในที่ดินที่ไดรับการจัดใหใหม (มาตรา 38)

รูปที่ 7-2 ตัวอยางการจัดรูปที่ดิน
บทที่ 7 การดําเนินการดานสาธารณูปการ
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ผูริเริ่มโครงการจัดประชุมเจาของที่ดนิ และรวบรวมหนังสือ
แสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน
(ม.36)

ผูที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินเสนอโครงการ
ตอคณะกรรมการสวนจังหวัด
(ม.41)

คณะกรรมการสวนจังหวัดประกาศกําหนด
บริเวณที่จะทําการสํารวจตามคําขอของ
ผูดําเนินการจัดรูปที่ดิน
(ม.42)

พนักงานเจาหนาที่ประกาศ
โครงการจัดรูปที่ดินและทําหนังสือ
แจงใหเจาของที่ดินทราบ
(ม.43)

จัดทําผังและรายละเอียด
โครงการจัดรูปที่ดิน

เสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินภายใน 180 วัน
(ม.47)

ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(ม.51-74)

หมายเหตุ :
ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
ตามกฎหมาย
ขั้นตอนที่อาจดําเนินการ
ไดตามกฎหมาย
ขั้นตอนตาม
กระบวนการวางแผน

แผนภูมิ 7-2 ขั้นตอนการดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
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บทที่ 8
การใชบังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนโดยอาศัยอํานาจจากกฎหมาย
ผังเมือง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมทางกายภาพอื่นๆ ไดแก กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ดังนี้

8.1 การใชบังคับโดยกฎหมายผังเมือง
8.1.1 การใชบังคับผังเมืองรวม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดในมาตรา 26 ให “ การใชบังคับผังเมืองรวม
ใหกระทําโดยกฎกระทรวง” ซึ่งจะมีระยะเวลาในการใชบังคับไมเกิน 5 ป การควบคุมดังกลาวจะเปนไป
ตามแผนผังและขอกําหนดตางๆ ตามที่ระบุในมาตรา 17(3) ซึ่งไดแก
“(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค”
ในการจัดทําแผนผังและขอกําหนดเพื่อใหผังเมืองรวมมีผลใชบังคับโดยกฎกระทรวงที่
มีระยะเวลาในการใชบังคับไมเกิน 5 ปดังกลาว กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมควรนําผังเมืองรวมซึ่งเปนแผนระยะยาว (20 ป) มากําหนดการ
พัฒนาในระยะแรก (5 ป) ภายในระยะเวลาของการใชบังคับ ผังเมืองรวม แผนผังการพัฒนาในระยะเวลา
ของการใชบังคับผังเมืองรวมดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินของ
ภาคเอกชนไมใหมีลักษณะกระจายตัว (Sprawl) และจะสอดคลองกับการดําเนินการดานการคมนาคมและ
ขนสงตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึ่งไดกําหนดเปนแผนงานและโครงการในแผนพัฒนา
ทองถิ่นและแผนการดําเนินการในระยะ 5 ป ของหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ
การจัดทําแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน จะมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม
การใชประโยชนที่ดินของภาคเอกชนซึ่งจําแนกเปนยานที่อยูอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม
และยานเกษตรกรรม โดยในยานการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทอาจจําแนกเปนประเภทยอยตาม
ความแตกตาง เชน ยานที่อยูอาศัยอาจจําแนกเปนยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ยานที่อยูอาศัยหนาแนน
บทที่ 8 การใชบังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง
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ปานกลาง และยานที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เปนตน การจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินจะตอง
พิจารณาจากพัฒนาการและบทบาทโดยเฉพาะของเมือง เชน เมืองที่มีบทบาทดานการทองเที่ยวอาจมี
ความจํ า เป น ต อ การจํ า แนกย า นพาณิ ช ยกรรม ที่ มี กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วออกจากย า นพาณิ ช ยกรรม
โดยทั่วไปของเมือง หรือเมืองขนาดใหญอาจมียานพาณิชยกรรมการคาสงสินคาบางประเภท แยกออกจาก
ยานพาณิชยกรรมการคาปลีกโดยทั่วไปอยางชัดเจน
ทั้งนี้สาระสําคัญของขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจะประกอบดวยการควบคุม
กิจกรรมที่มีผลกระทบตอสุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมในการใช
ประโยชนที่ดินแตละประเภทและการควบคุมความหนาแนนของประชากรในแตละประเภทการใชประโยชน
ที่ดินเพื่ อใหการวางแผนและดํ าเนินการดานการคมนาคมและขนส ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เป น ไปอย า งพอเพี ย งต อ ความต อ งการในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น แต ล ะประเภทให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมความหนาแนนประชากรโดยวิธีการที่ใชกันอยางกวางขวางเปนการกําหนด
อัตราสวนระหวางพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) โดยพื้นที่อาคารรวมจะเปน
เครื่องมือทางกายภาพในการกําหนดจํานวนประชากรที่จะใชประโยชนจากอาคารนั้น จึงยอมหมายถึงความ
หนาแนนประชากรหากเปรียบเทียบพื้นที่อาคารรวมดังกลาวกับพื้นที่ดินอันเปนที่ตั้งของอาคารนั้นๆ
นอกเหนือจากการจัดทําแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินดังกลาวแลว การ
ใชบังคับผังเมือ งรวมยังรวมความถึงตอการควบคุ มใหเปนไปตามแผนผังแสดงที่โล ง ถึงแมวา การ
ควบคุมเพื่อใหมีพื้นที่โลงหรือที่ดินที่ปราศจากการปกคลุมของอาคารภายในแปลงที่ดินโดยการกําหนด
อัตราสวนรอยละของพื้นที่ปกคลุมอาคารตอพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio หรือ BCR) หรือ
อัตราสวนรอยละของพื้นที่โลงตอพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR) ซึ่งกําหนดรวมอยูใน
แผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทแลว แผนผังแสดงที่โลงยังอาจกําหนดใหมี
พื้นที่โลงเฉพาะในบางบริเวณของเมือง เชน แนวทางน้ําหลาก (Flood Way) เปนตน
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และโครงการกิจการสาธารณูปโภคจะเปน
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในบริเวณที่ไดระบุเปนเขตทางของถนนโครงการและระยะถอยรนเพื่อ
การขยายเขตทาง ตลอดจนแนวโครงขายสาธารณูปโภคที่อยูนอกโครงขายถนน เชน ทอกาซ สายไฟฟา
ศักยสูง เปนตน จะตองมีรายละเอียดจากการสํารวจรังวัดที่ชัดเจนและสามารถระบุขอบเขตการอางอิง ได
อยางถูกตองบนแผนที่ระวางโฉนดที่ดิน จึงจําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดจะดําเนินการสํารวจ
รังวัดเพื่อกําหนดขอบเขตที่ดิน และใหดําเนินการในการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 ป ของการใช
บังคับผังเมืองรวมในสวนการกอสรางตามแผนงานและโครงการตางๆ
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พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 ไดแกไขเพิ่มเติมใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นสามารถแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชนของรัฐหรืออาจขยายระยะเวลาการใช
บังคับ กฎกระทรวงออกไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป หากพิจารณาเห็นวาไมมีสภาพการณและสิ่งแวดลอมมี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญและไมมีผูคัดคานในการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
หรือหากไมสามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงฉบับเดิม
ใชบังคับ ก็อาจขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงดังกลาวไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
เมื่ อ ได มี ก ฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมในท อ งที่ ใ ด ย อ มเป น บทบาทหน า ที่ ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่จะควบคุมไมให “บุคคลใดใช
ประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผัง
เมืองรวมนั้น” (มาตรา 27 วรรค 1) อยางไรก็ตามการควบคุมดังกลาวไมมีผลใชบังคับการใชประโยชน
ที่ดินที่ไดมีมากอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและสามารถใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปได
เวนแตการใชประโยชนที่ดินเหลานั้นขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ
ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ในกรณีดังกลาวนี้คณะกรรมการผังเมืองอาจ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขใหผูที่เกี่ยวของตองทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป โดยใหคํานึงถึงผลเสียหายที่มีตอการลงทุนและความเดือดรอนรําคาญที่
ประชาชนจะไดรับจากการนั้น ทั้งนี้ผูที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการอุทธรณภายใน 30 วันนับจากวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจงความ (มาตรา 27 วรรค 2 และ
3 และมาตรา 70)
การดําเนินการเพื่อใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดินดังกลาว
ขางตน ถึงแมจะระบุใหเปนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง แตในทางปฏิบัติยอมตองอาศัย
กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกลาวที่
จะสอดสองดูแลและแจงใหไดรับทราบถึงการฝาฝน โดยการใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไว
รวมทั้งผลกระทบจากกิจกรรมที่อยูนอกเหนือการควบคุมดวยเหตุผลตามที่ไดระบุไวขางตน
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ผังเมืองรวม 20 ป

การพัฒนาในระยะการใชบังคับผังเมืองรวม ( 5 ป)

ก
ก

แผนผังขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
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ก

รูปที่ 8-1 การใชบังคับผังเมืองรวม
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กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมือง....
พ.ศ. .....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวมในทองที่ ...ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับกับพื้นที่ที่ไดใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนในราชการทหาร
ขอ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา……..ตามวัตถุประสงคดังนี้
(๑)….
(๒)….
(๓)….
(๔)….
(๕)…
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผัง เมืองรวมใหเป นไปตามแผนผั งกําหนดการใช
ประโยชน ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด จํ า แนกประเภท แผนผั ง แสดงที่ โ ล ง แผนผั ง แสดงโครงการกิ จ กรรม
สาธารณูปโภคและรายการประกอบแผนผังทายกฎกระทรวง
ขอ ๖ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด จํ า แนก
ประเภททายกฎกระทรวง ใหเปนไปดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินประเภท ย ๑ ถึง ย….ใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยที่มีความหนาแนนนอย
(๒) ที่ดินประเภท ย…ถึง ย…. ใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยที่มีความหนาแนนปานกลาง
(๓) ที่ดินประเภท ย…ถึง ย…. ใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยที่มีความหนาแนนมาก
(๔) ที่ดินประเภท พ. ๑ ถึง พ….ใหใชประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรม
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(๕) ที่ดินประเภท อ.๑ ถึง อ….ใหใชประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม
(๖) ที่ดินประเภท ก.๑ ถึง ก…. ใหใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม
ขอ ๗ ที่ดินประเภทใหใชประโยชนเพื่อการ….เปนหลักที่ดินตามวรรคหนึ่งหามใชประโยชน
เพื่อการกอการดังตอไปนี้
(๑)….
(๒)….
(๓)….
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ใหมีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นตอพื้นที่ดินของอาคาร
ทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินใกลเคียงกันไมเกิน…. มีอัตราสวนของที่วางที่ปราศจากสิ่งปกคลุมตอพื้นที่
ใชสอยรวมของอาคารไมนอยกวารอยละ…. มีระยะถอยรนโดยรอบอาคารจากแนวเขตที่ดินของแตละ
แปลงไมนอยกวา ….เมตร และมีความสูงของอาคารไมเกิน ….เมตรโดยวัดจากระดับถนนถึงยอดผนัง
ชั้นสูงสุด
ขอ ๘ ที่ดินประเภท…..
ขอ…..ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตกอสรางอาคารหรือประกอบกิจการในเขตผังเมือง
รวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ …………...พ.ศ. ….
………………………………….
(….……………………………….)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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8.1.2 การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดกําหนดในมาตรา 41ให “ผังเมืองเฉพาะจะใช
ในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปน
อย า งอื่ น ให พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วใช บั ง คั บ ได ไ ม เ กิ น ห า ป ” การควบคุ ม ดั ง กล า ว จะเป น ไปตาม
ขอกําหนดตางๆ ตามที่ไดระบุในมาตรา 28 (5) ไดแก
“(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรมหรืออยูใน
สภาพอันเปนที่นารังเกียจ หรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัย หรือ สัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อหรือยาย
ตามคําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา 55
(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง
อั น ผิ ด ไปจากการใช ป ระโยชน ต ามที่ ไ ด ข อไว เ มื่ อ ขออนุ ญ าตก อ สร า ง ซึ่ ง จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตางๆ
ตามที่ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุ
(ฉ) การส ง เสริ ม ดํ า รงรั ก ษาหรื อ บู ร ณะสถานที่ ห รื อ วั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน ห รื อ คุ ณ ค า
ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ช) การดํารงรักษาที่โลง
(ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมใหญ
(ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร
(ฐ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ”
ดวยแผนผังและขอกําหนดดังกลาวขางตน จะเปนผลตอการควบคุมการพัฒนาของ
ภาคเอกชนในบริเวณพื้นที่ที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ซึ่งนอกจากการ
ควบคุมใหมีการกอสราง การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร และการใชประโยชนอาคารใหเปนไปอยาง
สอดคลองซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังจะมีผลตอการดํารงรักษาที่โลง สภาพทางธรรมชาติ ตลอดจนการ
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บูรณะวัตถุสถานที่มีคุณคาโดยโครงการดําเนินการพัฒนาเมือง (Urban Development) หรือฟนฟูเมือง
(Urban Renewal) ในแตละบริเวณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองสวนทองถิ่น
เพื่อขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยการตราเปนพระราชบัญญัติ และอาจแกไขปรับปรุงผัง
เมืองเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได (มาตรา 41 วรรค 2)
นอกจากนี้ในระหวางที่ไดมีการใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวหากมีสภาพการณและสิ่งแวดลอมใน
เขตของผังเมืองเฉพาะไดเปลี่ยนแปลงไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือ
รายละเอียดของผังเมืองเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยไดโดยการ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเพื่อใหรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ใหออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ (มาตรา 42)
นอกจากนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 45 กําหนด
“(1) รายละเอียดแหงขอกําหนดตางๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
(2) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะ …”
ทั้งนี้ หากในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัติผังเมือง
ใชบังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร การสาธารณสุขการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การควบคุ ม สุ ส านและฌาปนสถานหรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพย ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 45
ขอกําหนดในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะและในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 42 ในการแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ และตามมาตรา 45 ในการกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติตางๆ นี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองควบคุมไมให“บุคคลใดใชประโยชนที่ดิน หรือ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่กําหนดไว” (มาตรา 48)

72

บทที่ 8 การใชบังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

8.2 การใชบังคับโดยกฎหมายที่เกี่ยวของ
การใชบังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง นอกเหนือจากการใชอํานาจตามกฎหมายผังเมือง
ไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยตรงแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจอาศัยอํานาจ
จากกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง ไดแก
8.2.1 กฎหมายควบคุมอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจดําเนินการเพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดย
คํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุ มอาคารออกกฎกระทรวงโดยอาศั ยอํ านาจตามมาตรา 8

แห ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อ “การผังเมือง” โดยการกําหนด “บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด” (มาตรา 8 (10)) รวมทั้งการ
ควบคุมอื่นๆ ไดแก “ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร” (มาตรา 8 (1)) “ลักษณะ ระดับ
เนื้อที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร” (มาตรา 8 (7)) และ “ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือ
เขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ” (มาตรา 8 (8))
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจออกขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อใชบังคับในทองที่ของ
ตนไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวขางตน (มาตรา 9) หรือในกรณีที่มีความจําเปนหรือมี
เหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่นก็อาจออกขอบัญญัติทองถิ่นที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(มาตรา10)
8.2.2 กฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดิน
การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางดังกลาวขางตน กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
โดยในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในทองที่ใด จะกําหนดใหมีผูแทน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เขารวมเปนกรรมการแหงละ 1 คน (มาตรา 13)
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ในการออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ.2543 ไดกําหนดใหเปนไปเพื่อประโยชนในดานตางๆ รวมทั้ง “การผังเมือง” โดยการกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับ “ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยที่จะจัดสรร
ได” (มาตรา 16 (1)) นอกจากนี้การกําหนด “ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตางๆ ทางเดิน และ
ทางเทาในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร” (มาตรา 16
(2)) และ “ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล” (มาตรา 16 (3)) ตลอดจน
การกํ า หนด “ระบบและมาตรฐานของสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การที่ จํ า เป น ต อ การรั ก ษา
สภาพแวดลอม การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริการชุมชน”(มาตรา16 (4))
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บทที่ 9
การควบคุมและปฏิบัตใิ หเปนไปตามผังเมือง
โดยที่ มาตรา 27 วรรค 1 แหงพระราชบั ญญั ติการผังเมื อง พ.ศ.2518 ไดระบุ ให "ในเขตที่ไ ด มี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมือง
รวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น" ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
อํานาจหนาที่ในการใหอนุญาตกอสรางอาคารและประกอบกิจกรรม โดยการใชประโยชนที่ดินและ
อาคารในเขตของผังเมืองรวมจะตองควบคุมและปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวมตามที่ไดกําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้เพื่อใหการควบคุมและปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมือง
รวมตามที่ไดกําหนดในกฎกระทรวงเปนไปดวยความสะดวกและงายตอการทําความเขาใจของประชาชน
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมอาจจัดทําตาราง
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท และกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินที่จะอนุญาต
ไมอนุญาต หรืออนุญาตโดยมีเงื่อนไข พรอมทั้งการระบุขอกําหนดอื่น เชน อัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่
อาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR) หรืออัตราสวนพื้นที่ปกคลุมอาคารตอพื้นที่ดิน (Building
Coverage Ratioหรือ BCR) ตลอดจนระยะระหวางอาคารกับเขตแปลงที่ดิน (Set Back) ขนาดแปลงที่ดิน
(Lot Size) และความสูงของอาคาร (Building Height) ฯลฯ ตามความเหมาะสมและความจําเปนตอ
สุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมในแตละประเภทการใชประโยชน
ที่ดิน
การขออนุญาตกอสรางอาคารภายใตการใชบังคับกฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่อาศัยอํานาจ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการขออนุญาตประกอบกิจการตางๆตามที่มีการ
ควบคุมตามกฎหมายเปนการเฉพาะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยราชการที่เกี่ยวของจะตอง
ควบคุมและปฏิบัติใหเปนไปตามแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ของผังเมืองรวมที่มีเขตครอบคลุมพื้นที่นั้นๆ
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ตาราง 9-1 ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
กิจกรรมที่อนุญาต
ไมอนุญาต หรือ
ที่อยูอาศัย
มีเงื่อนไข
ย.1 ย.2 - 9 8
………………
9 8

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
พ.1 พ.2 - - อ.1 อ.2 - - ก.1 ก.2 - 9 9
9 8
9 9
8 8
8 3
1 2

FAR.
OSR หรือ BCR
ระยะอาคาร (ม.)
ขนาดแปลงที่ดิน
(ตารางวา)
ความสูงอาคาร
(จํานวนชั้น,เมตร)
ฯลฯ

หมายเหตุ :
9 อนุญาต
8 ไมอนุญาต
อนุญาตโดยไมมีเงื่อนไข (ระบุ 1…….2 …..)
อยางไรก็ตาม ถึงแมวามาตรา 27 วรรค 2 ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จะระบุวา
"ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่
จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเมื่อมีกฎกระทรวงใชบังคับ
ผังเมืองรวมแลว" ยังไดระบุถึงการที่ "คณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปน
การขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และ
สวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือ ผู
ครอบครองที่ดินจะตองแกไข เปลี่ยนแปลง หรือระวังการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลา
ที่ เ ห็ น สมควรได การกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขดั ง กล า วให คํ านึ งถึ งกิ จการที่ มี การใช
ประโยชนที่ดิน สภาพที่ดินและทรัพยสินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอน
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รําคาญ ที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมา
แสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย"
ดังนั้น การควบคุมและปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวมจึงมีความแตกตางจากการควบคุมโดย
กฎหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งจะครอบคลุมการอนุญาตใหกอสรางอาคารและการประกอบกิจการเฉพาะ
การใชบังคับผังเมืองรวมในสวนที่เปนการใชประโยชนที่มีมากอนการประกาศกฎกระทรวง ยอมเปน
บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประเมินถึง "การขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมใน
สาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม"โดยอาศัย
อางอิงจากขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทของผังเมืองรวม เพื่อใหกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใชประโยชนที่ดินนั้นๆ ตาม
ความเหมาะสมของการลงทุนของผูประกอบการและความเดือดรอนรําคาญหรืออันตรายที่ประชาชนใน
บริเวณนั้นๆ จะไดรับ
การควบคุ ม และปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามผั ง เมื อ งรวมดั ง กล า วนี้ จ ะต อ งอาศั ย การที่ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําการสํารวจและรวบรวมขอมูล ตลอดจนการศึกษาและประเมินผลกระทบจาก
กิจการตางๆ และสมควรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะอาศัยความรวมมือจากประชาชนในการสอดสอง
ดูแลและแจงใหไดรับทราบถึงความเดือดรอนรําคาญหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการที่มีมากอนการใช
บังคับกฎกระทรวง หรือกิจการที่ไดรับอนุญาตใหกระทําภายใตขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแตไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเปนการกระทําที่มีลักษณะฝาฝนขอกําหนดดังกลาว สมควรที่จะตองดําเนินการตาม
บทกําหนดโทษที่มาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 กําหนด

บทที่ 9 การควบคุมและการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมือง

77

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 10
การติดตามและประเมินผล
10.1 การกําหนดเกณฑและวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลประกอบดวยเกณฑและวิธีการตางๆ ดังนี้
1) ประชากร
เนื่องจากการวางและจัดทําผังเมืองรวมมีวัตถุประสงคสําคัญในการรองรับจํานวนประชากร
ตามเปาหมายที่กําหนด ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงสมควรเปรียบเทียบจํานวนประชากรเปาหมายกับ
จํานวนประชากรจริงในแตละชวงเวลา ทั้งนี้จํานวนประชากรดังกลาว ยอม หมายรวมถึงทั้งจํานวนประชากร
กลางคืน (night-time population) ที่อยูอาศัยในเมืองแตละบริเวณพื้นที่ของเมือง และจํานวนประชากรกลางวัน
(day-time population) ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองแตละบริเวณพื้นที่ของเมือง
2) การใชประโยชนที่ดิน
โดยที่การวางและจัดทําผังเมืองรวม มีแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปน
องคประกอบสําคัญในการรองรับความตองการดานที่อยูอาศัยและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งใน
ดานพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมทั้งในดานการบริหารปกครองและการ
ใหบริการสาธารณะ ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงสมควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดินโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ซึ่งเปนการดําเนินการพัฒนาและใชประโยชนโดยภาคเอกชนวาไดเปนไปตามแผนผังและขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดกําหนดไวหรือไม
3) การคมนาคมและขนสง
ดวยสภาพปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในเขตเมือง การวาง และจัดทําผังเมือง
รวมจึงมีแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงเปนองคประกอบสําคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่การใช
ประโยชน ที่ ดิ น ประเภทต า งๆ เพื่ อ ให ก ารเดิ น ทางระหว า งที่ อ ยู อ าศั ย กั บ การประกอบกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึง
สมควรพิจารณาถึงการดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ประกอบกับ
ตัวชี้วัดดานการจราจรตางๆ เชน ปริมาณการจราจร – ระยะทาง (PCU-กม.) ปริมาณจราจร-ชั่วโมง (PCUชม.) ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) และปริมาณจราจรตอความจุ (V/C ratio) เปนตน
บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล
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4) สาธารณูปโภค
กรณี ที่ ก ารวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวม ได กํ า หนดแผนผั ง แสดงโครงการกิ จ การ
สาธารณูปโภค การติดตามและประเมินผลยอมสมควรตอการพิจารณาถึงการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนผัง ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลอาจอาศัยตัวชี้วัดเฉพาะในแตละประเภทของสาธารณูปโภค เชน
อั ต ราส ว นร อ ยละของจํ า นวนอาคารที่ ตั้ ง อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารให บริ ก ารสาธารณู ป โภค ปริ ม าณหรื อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการดานสาธารณูปโภค เปนตน
5) สาธารณูปการ
การวางแผนดานสาธารณูปการ ควรจัดทําเปนขอเสนอแนะประกอบผังเมืองรวม เพื่อให
หนวยราชการที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการดําเนินการ การติดตามและประเมินผลจึงควรดําเนินการ
โดยอาศัยตัวชี้วัดเฉพาะในแตละประเภทของสาธารณูปการเชน พื้นที่ภายในรัศมีการใหบริการของ
สาธารณูปการในระดับตาง ๆ อัตราสวนพื้นที่สาธารณูปการตอประชากร เปนตน

10.2 การดําเนินการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการติดตามและประเมินผลควรกระทําอยางตอเนื่องทุกรอบระยะ 1 ป หรือ อยางนอย
ที่สุดควรกระทําภายใน 1 ปกอนระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมโดยกฎกระทรวงสิ้นสุดลง เพื่อให
สามารถนําผลการติดตามและประเมินไปสูการพิจารณาขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงออกไป
อีกเปนเวลา 5 ป หรือแกไขปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป (มาตรา 26 วรรค 2 และ วรรค 3) ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลควรใชขอมูลทาง
ทะเบียนในการแกไขเพิ่มเติมฐานขอมูลทางสถิติและสารสนเทศภูมิศาสตร

10.3 การนําผลการติดตามและประเมินไปสูการแกไขปรับปรุง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําผลการติดตามและประเมินไปทําการแกไขปรับปรุงแผนผัง
และขอกําหนดของผังเมืองใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลา 5 ป
ของการใชบังคับผังเมืองรวมโดยกฎกระทรวง (มาตรา 26 วรรค 3) หรืออาจนําผลการติดตามและประเมิน
ดังกลาวไปใชในการดําเนินการแกไขปรับปรุง โดยการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใหม หากสภาพการณ
และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ (มาตรา 26 วรรค 4) นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการ
ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดําเนินการออกพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
โดยนําผลการติดตามและประเมินมาแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพการณและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (มาตรา 41 วรรค 2) หรือเสนอคณะกรรมการผังเมืองใหรายงานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะโดยไมเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดไวเดิมในระหวางการใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวได (มาตรา 42)
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บทที่ 11
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
โดยสภาพการณจากอดีตถึงปจจุบันที่ประเทศไทยไดมีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นดังกลาวนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทไดกอใหเกิดเปนแรงงาน
สวนเกิน (Labor Surplus) ในภาคเกษตรกรรมจนกลายเปนปญหาความยากจนและผลักดันใหประชาชน
ในชนบทตองอพยพยายถิ่นเขาสูเมืองถึงแมวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรของประเทศจะมี
แนวโนมลดลง อันเปนผลสําเร็จจากการรณรงคเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว แตจํานวนผูอพยพยายถิ่น
จากชนบทเขาสูเมืองยังคงเปนไปอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง การอพยพเขาสูเมืองขนาดใหญที่เปน
แหลงการจางงานและการใหบริการทางสังคมจนเปนผลตอการเกิดปญหาความแออัดปญหาการจราจร
และการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจนเกิดเปนความจําเปนอยางยิ่งตอการวางผังเมือง
และการบริหารจัดการเมืองใหสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรไดอยางเหมาะสมและเปน
มาตรฐาน
อยางไรก็ตาม จากการที่อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรของประเทศไดมีแนวโนมลดลง
จนกระทั่งมีอัตราการเกิดเทากับอัตราการตายหรือมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเทากับศูนย
(Zero Growth) ซึ่งหลังจากนั้นจํานวนประชากรของประเทศจะมีจํานวนคงที่และเริ่มมีแนวโนมลดลง
สภาพการณดังกลาวยอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอพยพยายถิ่นของประชากรจากชนบทเขาสู
เมืองซึ่งจะมีแนวโนมลดลงจนเปนผลใหวัตถุประสงคและวิธีการในการวางผังเมืองและการบริหารจัด
การเมืองเปลี่ยนแปลงไป ในชวงเวลาดังกลาวยอมมีความจําเปนในการวางผังเมืองและการดําเนินการ
เพื่อการอนุรักษฟนฟูเมืองแทนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองโดยการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรอยางเชนในปจจุบัน นอกจากนี้การวางผังเมืองและการดําเนินการในอนาคตจะสามารถ
มุงเนนการสรางสรรคคุณภาพชีวิ ตและความเปน อยูไดมากขึ้นกวาการมุงเนนในเชิงปริมาณเพื่อ ให
สามารถแกไขปญหาความขาดแคลนเนื่องจากจํานวนประชากรเชนในปจจุบัน
ทั้งนี้การพัฒนามาตรฐานในอนาคต เมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกา วาดวยกําหนดเขตที่ดินที่
จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม เพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหง เชน ใน
ชุมชนเมืองหรือชนบท
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11.1 การพัฒนามาตรฐานการวางผังเมือง
มาตรฐานการวางผังเมืองสมควรตอการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหการผังเมืองเปนเครื่องมือของ
สังคม โดยการดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สนองตอบตอความตองการของประชากรในทองถิ่นนั้นๆไดอยางแทจริง ทั้งนี้การพัฒนามาตรฐานการ
วางผังเมืองจะตองเปนไปตามการพัฒนา หลักการ แนวความคิดและวิธีการ ตลอดจนการประยุกตใช
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและทันสมัย ซึ่งจะเปนผลใหการสํารวจ จัดเก็บ การประมวลและจัดทํา
ฐานขอมูล การศึกษาวิเคราะห และการวางผังเมืองเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตองยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การพัฒนามาตรฐานการวางผังเมืองควรมีความสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสมควรพัฒนามาตรฐานการวางผังเมืองใหสามารถดํารงไวซึ่งภูมิปญญา
ท อ งถิ่ น ตลอดจนการแสดงออกซึ่ ง เอกลั ก ษณ ทั้ ง ในรู ป แบบการตั้ ง ถิ่ น ฐาน ขนบธรรมเนี ย ม และ
วัฒนธรรม ที่ผสมผสานกับการพัฒนาตามความเจริญกาวหนาอยางเปนสากล
การวางผังเมืองที่ดําเนินการอยูในปจจุบันไดมุงเนนแตเพียงการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ดังนั้นเพื่อใหการผังเมืองมีความครอบคลุมครบ
ทุกระดับของการวางแผน จึงสมควรสนับสนุนและกําหนดมาตรฐานการวางผังเมือง ผังจังหวัด ผังอนุภาค
ผังภาค นอกจากนี้ยังสมควรสนับสนุนและกําหนดมาตรฐานการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งจะเปนผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
จัดทํา “โครงการดําเนินการ” เพื่อการอนุรักษ การปรับปรุงฟนฟู หรือการพัฒนาบริเวณตางๆ ของเมือง
อยางสอดคลองกับนโยบายที่ไดกําหนดในผังเมืองรวมและยอมเปนโอกาสที่มาตรฐานในสวนที่เกี่ยวของ
กับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ดังกลาวนี้จะกําหนดเกณฑในดานการออกแบบชุมชนเมือง (Urban
Design) เพื่อใหเกิดการสรางสรรคคุณคาความงดงามหรือสุนทรียภาพควบคูกับการสรางเสริมสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย และปลอดภัยใหแกบริเวณพื้นที่นั้นๆ

11.2 การพัฒนามาตรฐานการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง
มาตรฐานการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง สมควรตอการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเมือง (Urban Management) ซึ่งจะประกอบดวยการพัฒนากลไกทางกฎหมาย (Legal
Measure) และกลไกทางการเงิน (Fiscal Measure) กลาวคือ
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11.2.1 การพัฒนากลไกทางกฎหมาย
กลไกทางกฎหมายที่ ใ ช เ พื่ อ การควบคุ ม ทางผั ง เมื อ งในป จ จุ บั น อาศั ย อํ า นาจแห ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ทั้งในการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
รวมทั้ ง การควบคุ ม โดยกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ.2543 เป น ต น นั้ น ได มุ ง เน น การควบคุ ม โดยอาศั ย ตั ว บทกฎหมาย
(Regulatory) ซึ่งมีลักษณะตายตัวไมสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนากลไกทางกฎหมายจึงควรเปดโอกาสใหมีการควบคุมโดยใชดุลยพินิจ (Discretionary) ที่เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมใหเปนไปตามผังเมืองจะตองปรับเปลี่ยนจาก
รูปแบบของแผนผัง ขอกําหนด (Ordinance)ใหเปนรูปแบบของหลักเกณฑ(Guideline) เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนและเปดโอกาสใหคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในระดับทองถิ่นไดใชดุลยพินิจใน
การพิจารณาอนุมัติหรือระงับการดําเนินการใดๆตามที่เห็นสมควร
11.2.2 การพัฒนากลไกทางการเงิน
กลไกทางการเงินที่ใชเพื่อดําเนินการทางผังเมืองในปจจุบัน โดยอาศัยภาษีทรัพยสิน
(Property Tax) ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ รวมกับงบประมาณที่จัดสรรจาก
รัฐบาลเปนหลัก อีกทั้งในระยะเวลาที่ผานมากระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยไดเสนอการ
ปรับปรุงภาษีทรัพยสินโดยใหใชมูลคาทรัพยสิน (Capital Value) เปนฐานภาษีแทนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีบํารุงทองที่ซึ่งใชคารายป (Annual Value) และราคาประเมินที่ดิน (Assessed Land Value)
เปนฐานภาษีตามลําดับ โดยภาษีทรัพยสินที่เสนอขึ้นใหมนี้จะมีผลตอการเพิ่มรายไดใหแกทองถิ่นอยาง
พอเพียงตอการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ กลไกทางการเงินที่พัฒนาขึ้นใหมจะมีผลตอการสรางความ
พอเพียงทางดานงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตก็ยังไมสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ประโยชนที่ประชาชนผูเสียภาษีดังกลาวจะไดรับโดยตรง กลไกทางการเงินเพื่อการดําเนินการทางผังเมือง
จึง ควรได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ให ป ระชาชนผู ไ ด รั บ ประโยชน เ ป น ผู ต อ งรั บ ภาระทางด า นงบประมาณ
(Beneficiary Pay Principle) เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมการพัฒนา (Development Fee หรือ Special
Assessment) เพื่อใหเกิดการยอมรับจากประชาชนและความเปนธรรมในสังคมมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 12
ประโยชนของการวางผังเมือง
การวางผังเมืองในมาตรฐานนี้ หมายถึง การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตาม
ผังเมืองรวม โดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จะกอใหเกิดเปนประโยชนแก
ผูบริหาร และเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนสังคมและประชาชนในทองถิ่น ดังนี้

12.1 ประโยชนตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยที่การวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนการกําหนดแผนผังทางกายภาพเพื่อใหเปนไปตาม
วิสัยทัศนและนโยบายของการพัฒนาเมือง ดังนั้นการวางผังเมืองจะกอใหเกิดเปนประโยชนแกผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) เพื่อเปนเครื่องมือในการถายทอดแนวนโยบายตามที่ไดแถลงและไดรับการตอบรับจาก
ประชาชนในทองถิ่นใหเกิดเปนผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
(2) เพื่อการสนับสนุนแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการของหนวยงานสวนกลางและ
สวนภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อการประสานประโยชนรวมกันของกลุมผูเกี่ยวของตางๆ และสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น
(4) เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การโดยอาศั ย กลไกทางการเงิ น และกลไกทาง
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด
(5) เพื่อสรางสรรค ธรรมาภิบาลโดยการดําเนินงานดวยความโปรงใสและการใหไดรับรู
ขาวสารขอมูลแกประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึงและอยางกวางขวาง

12.2 ประโยชนตอเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยที่การวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนการกําหนดแผนผังทางกายภาพที่จะถายทอดไปสูการ
จัดทําแผนงานและโครงการดําเนินการที่มีความเชื่อมโยงกับการใชบังคับมาตรการโดยอํานาจหนาที่
ตามที่กําหนดนั้น เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับประโยชนจากการวางผังเมือง ดังนี้
(1) เพื่อดําเนินการใหเกิดเปนผลสนองตอบตอวิสัยทัศนและนโยบายของผูบริหารตามที่ได
แถลงตอประชาชนในทองถิ่น
บทที่ 12 ประโยชนของการวางผังเมือง
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(2) เพื่ อ ดํ า เนิ น การด า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การตามบทบาทหน า ที่ ไ ด อ ย า ง
สอดคลองกับการใชอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชน
(3) เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการใชงบประมาณในการกําหนดและดําเนินการตาม
แผนงานและโครงการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(4) เพื่อประสานการดําเนินการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับหนวยงานตางๆ
ของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) เพื่ อ ดํ าเนิน การดา นสาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การไดตรงตามความต อ งการและ
เปนไปอยางสอดคลองและเปนผลตอการชี้นําการพัฒนาของภาคเอกชน

12.3 ประโยชนตอประชาชนในทองถิ่น
โดยที่การวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนการกําหนดแผนผังทางกายภาพโดยเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมทั้งโดยการจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นและใหผูมี
สวนไดเสียสามารถยื่นรองขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวม การวางผังเมืองโดยกระบวนการดังกลาวจึงยอมจะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนใน
ทองถิ่นนั้นๆ กลาวคือ
(1) จากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพดวยความ
พรอมทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(2) จากการยกระดั บ ทางสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ด ว ยการได รั บ สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการที่พอเพียงและไดมาตรฐาน
(3) จากความสะดวกและปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น จากภั ย ทางธรรมชาติ แ ละภั ย ที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย
(4) จากการดําเนินการที่สงผลตอการแกไขปญหาและสนองตอบตรงตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ไดอยางแทจริง
(5) จากโอกาสในการเข า มามี ส ว นร ว มโดยการแสดงความคิ ด เห็ น และการใช สิ ทธิ ต าม
กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ตามที่กําหนด
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12.4 ประโยชนตอสังคมสวนรวม
โดยที่การวางและจัดทําผังเมืองรวมเปนการกําหนดแผนผังทางกายภาพที่มีจุดมุงหมายตอการ
พัฒนาสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมใหเจริญงอกงามไปควบคูกับการอนุรักษคุณคาทั้งที่เกิด
จากการสรางสรรคของมนุษย ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน การวาง
ผังเมืองจึงยอมจะนํามาซึ่งประโยชนตอสังคมโดยรวมกลาวคือ
(1) สามารถสรางสรรค สภาพทางกายภาพเพื่อ ใหเ กิดความเปนระเบี ยบเรี ยบร อย ความ
สวยงาม ความสะดวก และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
(2) สามารถพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยสาธารณูปโภคและโครงสราง
พื้นฐานที่พัฒนาขึ้นอยางเหมาะสมและสอดคลองตามความตองการ
(3) สามารถยกระดับทางสังคมและคุณภาพชีวิตดวยความพรอมและความสามารถในการ
เขาถึงสาธารณูปการทางสังคมที่มีความพอเพียงและไดมาตรฐาน
(4) สามารถดํ า รงรั ก ษาไว ซึ่ ง คุ ณ ค า ทางศิ ล ปกรรม สถาป ต ยกรรม ประวั ติ ศ าสตร และ
โบราณคดีใหคงอยูสืบไป
(5) สามารถบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สภาพภู มิ ป ระเทศที่ มี ค วามงดงามและ
สภาพแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน
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พระราชบัญญัติ
การผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ นี้ให ใช บังคั บตั้ งแต วัน ถัด จากวันประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ.๒๔๙๕บรรดากฎหมาย กฎ
และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"การผังเมือง" หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม
หรื อแทนเมื องหรื อส วนของเมื องที่ ได รั บความเสี ยหายเพื่ อให มี หรื อทํ าให ดี ยิ่ งขึ้ นซึ่ งสุ ขลั กษณะความ
สะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสินความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
"ผังเมืองรวม" หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการ
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ใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ย สิ น การคมนาคมและการขนส ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะและ
สภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
"ผังเมืองเฉพาะ" หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการ
ผังเมือง
"อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร รวมทั้ง
สิ่งปลูกสรางทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต หรือผานเหนือพื้นดิน หรือพื้นน้ํา
"ที่อุปกรณ" หมายความวา ที่ดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อ
สาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทาทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทางหรือทอระบายน้ํา
"ที่โลง" หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะใหเปน
ที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
"เจาพนักงานการผัง" ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะ
ทําการสํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความวาเจาพนักงานการผัง
ตามที่ไดระบุไวในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองรวม หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
หมายความวา ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
"เจาพนักงานทองถิ่น" ในเขตเทศบาล หมายความวา คณะเทศมนตรีในเขตสุขาภิบาล หมายความวา
คณะกรรมการสุขาภิบาล ในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัด หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด หรือ
นายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหทําการแทน ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือหัวหนาเขตซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครให
ทําการแทน
"เจาหนาที่ดําเนินการ" หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่ง
มีอํานาจหนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ
"องคการบริหารสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
หรือกรุงเทพมหานคร
"ผูวาราชการจังหวัด" หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่เปนการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการผังเมือง
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการผังเมืองคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินเจ็ดคน และผูแทน
สถาบั นองค การอิ สระและบุ คคลอื่ น ที่ มี ความเกี่ ย วข อ งกั บการผั ง เมื องไม เ กิ นเจ็ ดคน เป น กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่เปนการวางจัดทําหรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการรวมดวย
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นเปนกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาที่แนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง
มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ เพื่อกระทําการหรือวินิจฉัยเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการ
ดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย แลวรายงานคณะกรรมการและใหนํามาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙ ใหกรรมการผังเมืองซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผังเมือง ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการผังเมืองซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการผังเมืองที่พนจากตําแหนง อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
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มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน
ของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
มาตรา๑๒ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ใหสํานักผังเมืองดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่
เปนกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดให
สํานักผังเมืองแจงมติของคณะกรรมการใหหนวยงานหรือบุคคลนั้นทราบโดยเร็วและติดตามผลการ
ปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคลนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักชา
หมวด ๒
การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๑๔ ในการวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมหรื อ ผั ง เมื อ งเฉพาะจะตราพระราชกฤษฎี ก า
กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไวก็ได
ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ
(๑) วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) เจาพนักงานการผัง
(๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา
(๔) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป
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มาตรา ๑๕ ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจใชบังคับ
ใหเจาพนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ
(๒) กําหนดเขตที่ดินที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลว
(๔) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน
(๕) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดิน
เพียงเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ทั้งนี้ หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย
เวนแตเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ไดรับแจงความเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่มกระทําการนั้น
มาตรา ๑๖ พระราชกฤษฎีกาซึ่งไดประกาศตามมาตรา ๑๔ ใหหมดอายุการใชบังคับเมื่อไดมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเมื่อใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แลวแต
กรณี ในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
หมวด ๓
การวางและจัดทําผังเมืองรวม
มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
(๓) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนดโดยมีสาระสําคัญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(๔) รายการประกอบแผนผัง
(๕) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
ภาคผนวก

95

มาตรฐานการวางผังเมือง

มาตรา ๑๘ เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด สํานักผังเมืองจะวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมของทองที่นั้นขึ้น หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่
ของตนขึ้นก็ได ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ผังเมืองกอน
ถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่ คณะกรรมการ
ผังเมืองจะสั่งใหสํานักผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่เดียว หรือของทองที่ที่เกี่ยวของรวมกัน
วางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนดคาใชจายซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นของแตละทองที่จะตอง
จายตามสวนของตนก็ได
ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ขอคํ า แนะนํ า จากสํ า นั ก ผั ง เมื อ งในการวางและจั ด ทํ า
ผังเมืองรวม ใหสํานักผังเมืองใหความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่นตามที่ไดขอมานั้น
มาตรา ๑๙ เมื่อสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองที่ใด ใหสํานักผังเมืองแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้นมาแสดงความคิดเห็นตอสํานัก
ผังเมืองดวย
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี
จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของ
ประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะให
ผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
โฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
(มาตรา ๑๙ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑))
มาตรา ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลวใหสงผังเมืองรวมมาให
สํ า นั ก ผั ง เมื อ งพิ จ ารณา ถ า สํ า นั ก ผั ง เมื อ งเห็ น ว า ควรมี ก ารแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงผั ง เมื อ งรวมให แ จ ง ให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมดวยเหตุผล หากเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานัก
ผังเมือง ใหแจงเหตุผลตอสํานักผังเมืองแลวใหสํานักผังเมืองดําเนินการตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักชา
มาตรา ๒๑ เมื่อมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่ของจังหวัดใดใหผูวาราชการจังหวัด
แห ง จั ง หวั ด นั้ น แต ง ตั้ ง คณะที่ ปรึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมขึ้ น คณะหนึ่ ง ในแต ล ะท อ งที่ ที่ ว างผั ง เมื อ งรวมนั้ น
ประกอบดวย ผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสวนราชการตาง ๆในทองที่
ที่วางผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจํานวนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกิน
ยี่สิบเอ็ดคน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่สํานักผังเมือง หรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นวางและจัดทําขึ้น

96

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นในทองที่คาบเกี่ยวกันตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป
ใหคณะกรรมการผังเมืองเปนผูแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
ใหรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม และการปฏิบัติหนาที่
ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกลาว
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการประชุมในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมโดยอนุโลม
(มาตรา ๒๑ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑))
มาตรา ๒๒ ผัง เมื อ งรวมที่สํ านั กผั ง เมื อ งหรื อ เจ าพนัก งานทอ งถิ่ นวางและจัด ทํ าเสร็ จแล ว
ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาในกรณีผังเมืองรวมที่เจาพนักงานทองถิ่นวางและ
จัดทําซึ่งสํานักผังเมืองมีความเห็นควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลง แตเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยให
เสนอความเห็นของสํานักผังเมืองและเหตุผลของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไมเห็นพองไปพรอมกันดวย
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลวใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น ผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่
เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคการ
บริหารสวนทองถิ่น และสาธารณสถานภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดย
ใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย
ในใบประกาศดัง กล า ว ให มี คํา ประกาศเชิ ญชวนใหผู มี ส ว นได เ สี ย ไปตรวจดู แผนผั ง และ
ขอกําหนดของผังเมืองรวมได ณ สํานักผังเมือง หรือที่ทําการของเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผัง
เมืองรวมนั้น วิธีการประกาศใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
(มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ.๒๕๒๕/๓๓/๙พ.))
มาตรา ๒๔ หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา ๒๓ ผูมี
สวนไดเสียผูใดมีหนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้นรอง
ขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น
และไมวาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะเห็นพองดวยกับคํารองขอนั้นหรือไมก็ตามใหสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคํารองขอนั้นตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวย
ความเห็น ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานสํานักผังเมือง
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ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอใหคณะกรรมการผังเมืองสั่งให
สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณีแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว
ในผังเมืองรวมนั้น ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหสั่งยกคํารองขอนั้น
(มาตรา ๒๔ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ.๒๕๒๕/๓๓/๙พ.))
มาตรา ๒๕ หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา ๒๓ ไมมี
ผูมีสวนไดเสียผูใดรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแตคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารองขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมือง ได
สั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาว และสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แล ว แต ก รณี ได จั ด การให เ ป น ไปตามนั้ น แล ว ให สํ า นั ก ผั ง เมื อ งเสนอผั ง เมื อ งรวมต อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ
ดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตอไป
(มาตรา ๒๕ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.จ.๒๕๒๕/๓๓/๙พ.))
หมวด ๔
การใชบังคับผังเมืองรวม
มาตรา ๒๖ การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งต อ งมีร ายการตามมาตรา ๑๗ และให ใช บังคั บไดไ มเ กิน หา ป
ในระหวางที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับถาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
เห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ใหสํานักผัง
เมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในการใชผังเมืองรวม
ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และถาไมมีผูใด
คัดคาน ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยาย
ระยะเวลาการใช บั งคั บ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ไดอี ก ห า ป แต ใ นกรณี ที่ เห็ น ว า สภาพการณ แ ละ
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
แกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมได
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ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลา ที่กฎกระทรวงตามวรรค
หนึ่งใชบังคับ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผังเมือง
ขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป
การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทํ าโดยกฎกระทรวง
(มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.การผังเมือง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑))
มาตรา ๒๗ ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลวหามบุคคลใดใชประโยชน
ที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดิน
มากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป เมื่อมีกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปน
การขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือ
ผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป ภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควรได การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชน
ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินการลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญ
ที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้นทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดง
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวยเมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสอง
แลว ให คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสื อแจ งให เจ าของหรื อผูครอบครองที่ดิ นทราบ และเจาของหรื อ
ผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
หมวด ๕
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๒๘ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผั ง แสดงการกํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ซึ่ ง จํ า แนกเป น ประเภทกิ จ การ
พรอมทั้งแนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน
ภาคผนวก
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(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและ
ขนาดทางสาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค
(ง) แผนผังแสดงที่โลง
(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน
(ฉ) แผนผั งแสดงบริ เวณที่ ตั้ งของสถานที่ หรื อวั ตถุ ที่ มี ประโยชน หรื อคุ ณค าในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูที่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา
(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคารที่จะ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง
(๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมือง
เฉพาะ ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูใน
สภาพอันเปนที่นารังเกียจหรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมา ซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อหรือยายตาม
คําสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๕๕
(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหมหรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง
อันผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตางๆ ตามที่
ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุไว
(ฉ) การสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ช) การดํารงรักษาที่โลง
(ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู
(ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร
(ญ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ
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(๖) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของ
หรือ ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ที่เวนคืนเพื่อประโยชนแกการผังเมืองสําหรับใชเปนทางหลวงตามมาตรา ๔๓ (๑)
(๗) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืน พรอมทั้งรายชื่อเจาของ
หรือ ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ที่เวนคืน เพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตามมาตรา ๔๓ (๒)
(๘) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน หรือซึ่งกระทรวงทบวงกรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ เปนเจาของ
ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใชเพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น
(๙) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน
มาตรา ๒๙ เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลวถาเจาพนักงานทองถิ่น
ของทองที่นั้นเห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอใหสํานักผังเมืองเปน
ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม
ถาทองที่ใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสั่งใหสํานักผังเมืองหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได
ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอหลักการ
ที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอนในการนี้เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอสํานัก
ผังเมืองก็ได
(มาตรา ๒๙ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร.จ.๒๕๓๕/๑๐/๑))
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๙ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นปดประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไวในที่เปดเผย ณ ที่วา
การเขตหรือที่ทําการแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น และสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่สํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของรัฐมนตรี
หรือตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสํานักผังเมืองสงแผนที่แสดงเขตที่ประมาณวา
จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไปใหเจาพนักงานทองถิ่นนําไปปดไว ณ ที่เปดเผยตามนัยแหงมาตรา ๓๐
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มาตรา ๓๒ ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา
๓๐ และมาตรา ๓๑ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคาร
เหนือที่ดินของผูอื่น ใหเสนอความคิดเห็น ตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดง
ไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง แลวแตกรณี ภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันปดประกาศเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง อาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและ
ความประสงคตามวรรคหนึ่ง มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได
มาตรา ๓๓ ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาสองครั้ง เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะ
กําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ถ า เจ า ของ ผู ครอบครองที่ ดิ นหรื อผู มี สิ ทธิ ก อสร างอาคารเหนื อที่ ดิ นของผู อื่ น
ประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนแกการศึกษา การสาธารณสุขหรือสาธารณูปการ
ในเขตที่ไดปดประกาศไวตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ใหมีหนังสือแสดงความประสงคพรอมกับสง
โครงการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง แลวแตกรณี
มาตรา ๓๕ เมื่อไดรับหนังสือแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ เจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหความเห็นชอบตามขอเสนอหรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเปนลายลักษณ
อักษรใหผูแสดงความประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคาร แกไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่
จะกอสรางอาคารใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตามมาตรา ๒๙ ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแสดงความประสงค เจาของหรือผูครองครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวย
กับการปฏิเสธหรือการสั่งการใหแกไขมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
มาตรา ๓๖ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองพิจารณาเห็นวา การจัดสรรที่ดินและ
ประเภทของอาคารที่จะกอสรางเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลวตามมาตรา ๒๙
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะใหผูแสดงความประสงคตามมาตรา ๓๔ ทําสัญญาวาจะจัดสรร
ที่ดินหรือกอสรางอาคารตามที่ตกลงกันได ในกรณีที่ทําสัญญากับผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของ
ผูอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของและผูครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมาย สัญญาที่จะทําขึ้นกับ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองใหประกอบดวยแผนผังบริเวณอาคารและรูปแบบอาคารที่จะขอ
กอสรางโดยละเอียดดวย
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วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๓๗ การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับสัญญาตามมาตรา ๓๖ และ
ใหคํานึงถึงการอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ไดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๙ ใหสง
ผังเมืองเฉพาะไปยังสํานักผังเมืองเพื่อพิจารณาใหความเห็น ถาสํานักผังเมืองไมเห็นพองดวยกับผังเมือง
เฉพาะ และเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็นของสํานัก
ผังเมืองได ใหสํานักผังเมืองเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สํานักผังเมืองวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามคําสั่งของรัฐมนตรี หรือ
ตามคําขอของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ ใหสงผังเมืองเฉพาะไปยังเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
พิจารณาใหความเห็น ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นพองดวยกับผังเมืองเฉพาะ และสํานักผังเมืองเห็นวา
ไมอาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหสอดคลองกับความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นได ใหสํานักผังเมือง
เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาชี้ขาด
มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่เจาพนักงานทองถิ่น หรือ
สํ า นั ก ผั ง เมื อ งจั ด ทํ า แล ว ให สํ า นั ก ผั ง เมื อ งเสนอผั ง เมื อ งเฉพาะต อ รั ฐ มนตรี เพื่ อ ดํ า เนิ น การตรา
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป
หมวด ๖
การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๑ ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติ ให
ใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดไมเกินหาป
เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดสิ้นสุดลง ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติ ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป พระราชบัญญัติขยาย
ระยะเวลาจะกํ า หนดการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งเฉพาะเสี ย ใหม ใ ห เ หมาะสมกั บ สภาพการณ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได
มาตรา ๔๒ ในระหวางที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด ถา
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นวา สภาพการณและสิ่งแวดลอมในเขตของผังเมืองเฉพาะได
เปลี่ยนแปลงไป สมควรแกไขปรับปรุงขอกําหนดหรือรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะที่บัญญัติไวใน
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พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหมใหเหมาะสม ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง
เสนอขอแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะตอคณะกรรมการผังเมืองถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับ
การแกไขปรับปรุง และการแกไขปรับปรุงนั้นไมเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและรายละเอียดของผังเมือง
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร
หรือไมกอใหเกิดการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นขึ้นอีก หรือการที่จะตองรื้อหรือยายอาคาร
ใหม ใหคณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๓ เมื่อไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด ที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และถูกกําหนดในพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา
(๑) เพื่อใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง และใหนําบทบัญญัติ
แห ง กฎหมายดั ง กลา วมาใชบั ง คั บ แกก ารเวนคื น โดยอนุ โ ลม ทั้ง นี้ เว นแต ที่ บั ญญัติ ไ ว โ ดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
(๒) เพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืน
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ในทั้งสองกรณี ใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ ซึ่งระบุไวใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เปนเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยและใหถือแนวเขตที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ที่จะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่ทายพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
เปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ถูกเวนคืน
ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับแตวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา ๑๔ เงินคาทดแทนที่จะจายใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้ ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมได
กําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับเมื่อพนหาป นับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติให
ใชบังคับ ผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตอง
เวนคืนนั้นตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
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ในกรณีที่ เ ป น การเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พย เ พื่ อปรั บปรุ ง ให เป น ไปตามผัง เมื อ งเฉพาะ เมื่ อ
เจาหนาที่ดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงแลว และประสงคจะใหเชาหรือหาประโยชนในอสังหาริมทรัพย
นั้นตอไปก็ใหกระทําได แตจะกระทําการอันมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นมิได
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกลาว จะกระทําไดก็โดยการ
ตราพระราชบัญญัติ
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดดําเนินการตาม
มาตรา ๔๓ (๑) ใหเจาหนาที่ดําเนินการตกลงกับเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย
เกี่ยวกับกําหนดเวลาที่จะเขาครอบครอง
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งไดดําเนินการตามมาตรา ๔๓
(๒) และพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไดบัญญัติใหเจาหนาที่ดําเนินการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยไดกอนการใชเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตกําหนดวันที่เจาหนาที่ดําเนินการหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการจะเขาครอบครองตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันมีหนังสือแสดง
ความจํานงที่จะเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
ในกรณีที่ไมสามารถพบตัวเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๔๓ (๒) และ
ไมสามารถสงหนังสือแสดงความจํานงถึงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยได กําหนดวันที่จะ
เข า ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ต อ งไม น อ ยกว า สามสิ บวั น นั บ แต วั น ป ด แจ ง ความ ซึ่ ง ป ด ไว ณ ที่ ที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู
เมื่ อ พ น กํา หนดเวลาตามวรรคสองหรื อ วรรคสาม ใหเ จา หนา ที่ ดํา เนิน การหรื อ ผูซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นได แมจะยังมิไดชําระเงิน
คาทดแทน
มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(๑) รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
(๒) หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๔๖ บรรดาขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการกอสรางอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อื่ น ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นเขตท อ งที่ ที่ ใ ช บั ง คั บ
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พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ แทน
มาตรา ๔๗ ในทองที่ใดที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แตยังไมไดตรา
พระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารในเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะดวย
ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตร โดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจอนุญาตการกอสรางดัดแปลง ตอเติม
หรือซอมแซมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา และใหผูวาราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดไว
มาตรา ๔๘ ในท องที่ ที่ ใช บั งคั บพระราชบั ญญั ติ ให ใช บั งคั บผั งเมื องเฉพาะ ห ามบุ คคลใดใช
ประโยชน ที่ ดิ น หรื อ แก ไ ข
หรื อ เปลี่ ย นแปลงอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ห ผิ ด ไปจากที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององคการบริหารสวนทองถิ่นหลายเขต
รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถิ่น ขององคการบริหารสวนทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเปน
ผูมีอํานาจหนาที่อนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารแตเพียงผูเดียวก็ได ในกรณี
เช น ว า นี้ ใ ห เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ดั ง กล า วมี อํ า นาจหน า ที่ อ นุ ญ าตการก อ สร า ง ดั ด แปลง ต อ เติ ม หรื อ
ซอมแซมอาคารตลอดเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิน่
มาตรา ๕๐ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครเป น ประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักผังเมือง เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หัวหนากอง
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไม
เกินสี่คน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสี่คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
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(๒) ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ประธานกรรมการโยธาธิ ก ารจั ง หวั ด
สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสามคน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคล
อื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ในกรณีที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใด ใหนายกเทศมนตรีหรือประธาน
กรรมการสุขาภิบาลแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีที่ตองดําเนินการในทองถิ่นนอกเขต
เทศบาลหรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอแหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่นจะตองไมเปนขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
ใหประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใด
เปนเลขานุการคณะกรรมการ
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ
(๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือ
ดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ
(๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ ใหกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้ง
นั้นอยูในตําแหนงเทากับกับวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นซึ่งไดแตงตั้งไว
แลวนั้น
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา ๕๓ ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแกคณะกรรมการบริหารการ
ผังเมืองสวนทองถิ่นโดยอนุโลม
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หมวด ๘
การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีการรื้อ ยาย หรือ
ดัดแปลงอาคาร ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแสดงการรื้อ ยายหรือดัดแปลงอาคารให
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา
มาตรา ๕๕ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเหตุผล และรายละเอียด
แสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร ใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากสํานัก
ผังเมืองก็ได หรือจะสั่งใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเสียใหมก็ได
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเสร็จแลวและสั่งการประการใด
ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของใหทราบถึงคําสั่งของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และการดําเนินการตามคําสั่งนั้นเปนเวลาไมนอยกวา หก
สิบวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ และใหสงรายละเอียดแสดงการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารเทาที่
เกี่ยวของไปดวย แตเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งของคณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองสวนทองถิ่น มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
มาตรา ๕๖ ถาอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือดัดแปลงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือ
ทรัพยสินของแผนดินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลรักษาของสวนราชการใด ใหผูวาราชการจังหวัด
มีหนังสือแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือทรัพยสินของแผนดินทราบ
และใหสวน ราชการดังกลาวมีหนังสือแสดงความยินยอม หรือขัดของใหคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
ส ว นท อ งถิ่ น ทราบถ า มี ป ญ หาโต แ ย ง ระหว า งส ว นราชการกั บ คณะกรรมการบริ ห ารการผั ง เมื อ ง
สวนทองถิ่น ใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่เอกชนซึ่งเปนเจาของอาคารไดรับหนังสือแจงใหจัดการรื้อหรือยาย
อาคารแลว ไมไดใชสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๗๐ หรือใชสิทธิอุทธรณ แตคณะกรรมการอุทธรณไมเห็น
ดวยกับการอุทธรณ เจาของอาคารตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ดําเนินการหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ
ถาเจาของอาคารไมเริ่มดําเนินการรื้อหรือยายอาคาร หรือไดรื้อหรือยายอาคารไปบางแลว แต
เป น ที่ เ ห็ น ได ป ระจั ก ษ ว า การรื้ อ หรื อ ย า ยอาคารจะไม แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นคํ า สั่ ง ให
เจาหนาที่ดําเนินการเตือนเปนหนังสือไปยังเจาของอาคาร ถาผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่ง
ภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหเจาหนาที่
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ดําเนินการมีอํานาจเขาไปในที่ดินและรื้อหรือยายอาคารนั้นโดยคิดคาใชจายจากเจาของอาคาร คาใชจาย
จะคิดหักเอาจากเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจายใหแกเจาของอาคารนั้นก็ได การรื้อหรือยาย
อาคารนั้น เจาหนาที่ดําเนินการตองกระทําโดยประหยัดและคาใชจายที่คิดจากเจาของอาคาร จะตองไม
มากกวาเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙เมื่อไดคิดคาใชจายแลวใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงเปนหนังสือให
เจาของอาคารทราบ เจาของอาคารผูไมเห็นชอบดวยกับการคิดคาใชจายมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
(มาตรา ๕๗ แกไขโดย พรบ.การผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๕/๓๓/๙พ.))
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เอกชนซึ่ งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดรับแจง ใหจัดการ
ดัดแปลงอาคาร ไมเริ่มดําเนินการดัดแปลงอาคารหรือไดดัดแปลงอาคารไปบางแลว แตเปนที่เห็นได
ประจักษวาการดัดแปลงอาคารจะไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง ใหเจาหนาที่ดําเนินการ
เตือนเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และหากผูนั้นยังคงละเลยไมดําเนินการตามคําสั่ง
ภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือน ซึ่งตองไมนอยกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหเจาหนาที่
ดําเนินการรายงานตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นเพื่อสั่งเพิกถอนคําสั่งใหดัดแปลงนั้น
และสั่งใหรื้อหรือยายอาคารตอไปและใหนํามาตรา ๕๗มาใชบังคับแกการสั่งรื้อหรือยายอาคาร และการ
คิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดสั่งใหเจาของรื้อ ยาย หรือ
ดั ด แปลงอาคารตามมาตรา ๕๗ หรื อ มาตรา ๕๘ ให เ จ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การด ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นกําหนดเงินคาตอบแทนตามความเปนธรรมและจายใหแก
บุคคลดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนอาคารที่ไมอาจยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคารซึ่งปลูกสรางอยูใน
วันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
(๒) ถาเปนอาคารหรือสวนของอาคารที่รื้อยายได ใหจายเงินคาตอบแทนแกเจาของอาคารซึ่ง
ปลูกสรางอยูในวันที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เงินคาตอบแทนดังกลาวพึง
กําหนดใหเฉพาะคารื้ออาคาร คาขนยาย และคาปลูกสรางใหม
(๓) ผูเชาที่ดินหรือผูเชาอาคารที่จะตองรื้อหรือยาย ซึ่งมีสัญญาเชาเปนหนังสือ หรือทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งจะฟองรองใหบังคับคดีไดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และหลักฐานนั้นไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือ
ไดทําขึ้นภายหลังวันนั้นโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และการเชานั้นยังไมระงับไปในวันที่
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เจาพนักงานทองถิ่นไดสั่งใหรื้อหรือยายอาคาร เงินคาตอบแทนในการเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาได
เสียหายจริง โดยเหตุที่ตองออกจากที่ดินหรืออาคารกอนสัญญาเชาระงับ
(๔) บุคคลซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และเสียสิทธิในการใชทางหรือเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่ง
คลายกัน ผานที่ดินซึ่งตองมีการรื้อหรือยายอาคารในเมื่อบุคคลเชนวานั้นไดใหเงินคาตอบแทนในการที่
ไดใชสิทธินั้น ๆ แกเจาของที่ดินไปแลว
ให เ จ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การมี ห นั ง สื อ แจ ง จํ า นวนเงิ น ค า ตอบแทนให แ ก ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น
คาตอบแทนทราบ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนผูไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงินคาตอบแทนดังกลาวมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
มาตรา ๖๐ ใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่อยูชั่วคราวที่เหมาะสมใหแกบุคคลตามมาตรา ๕๙
(๑) (๒) หรือ (๓) อาศัยอยูเปนเวลาตามความจําเปนแตตองไมนอยกวาหกเดือนและไมเกินหนึ่งป ในเมื่อ
บุค คลดัง กล าวไม ส ามารถจัด หาที่อ ยูข องตนเองได การกํ าหนดเงิ นค าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ จะ
คํานึงถึงการจัดหาที่อยูชั่วคราวดวยก็ได
ในกรณีที่เห็นสมควรเจาหนาที่ดําเนินการจะผอนผันใหอาศัยตอไปอีกไมเกินหกเดือนก็ได
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการจัดหาที่ดินและหรืออาคารใหบุคคลดังกลาวใน
มาตรา ๖๐ เขาอยูในที่ใหม โดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลดังกลาวสมัครใจเขาอยูในที่ดินและหรือ
อาคารที่จัดหาใหใหมนั้น ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายตามมาตรา ๕๙ ไวเพื่อ
จายในการเชาซื้อหรือเชา ถาเปนการเชาซื้อ จํานวนเงินที่กันไวใหเปนไปตามที่เจาหนาที่ดําเนินการและ
บุคคลดังกลาวตกลงกัน ถาเปนการเชา ใหเจาหนาที่ดําเนินการกันเงินไวเปนคาเชาสําหรับหนึ่งปหกเดือน
จํานวนเงินที่เหลือจากที่กันไวใหจายแกบุคคลดังกลาว ในการนี้ใหเจาหนาที่ดําเนินการมีหนังสือแจง
จํานวนเงินที่กันไว และจํานวนเงินที่เหลือจายใหบุคคลดังกลาวทราบ บุคคลดังกลาวผูไมเห็นชอบดวยมี
สิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
ในกรณีที่จัดที่ดินไวใหบุคคลดังกลาวปลูกสรางเอง ใหเจาหนาที่ดําเนินการชวยเหลือและให
ความสะดวกในการที่จะปลูกสรางอาคารลงในที่ดินที่จัดให
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นสั่งใหจัดที่ดินเพื่อใชเปนที่
อุปกรณ ใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
กําหนดแก เจาของหรือ ผูครอบครองที่ดิน ดัง กลาว ซึ่งต อ งเสียสิ ทธิบางประการเกี่ย วกับการใชที่ดิ น
เนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือตองรับภาระที่ตองปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติตามขอกําหนดอันเกี่ยวกับ
ที่ดินที่จัดนั้น
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ในการกําหนดเงินคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
พิจารณาถึงความมากนอยแหงสิทธิที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินตองเสียหรือถูกจํากัด หรือภาระที่ตอง
ปฏิบัติหรืองดเวนไมปฏิบัติ รวมทั้งประโยชนที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินพึงไดรับในการใชที่
อุปกรณดวย แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่กําหนดตองไมเกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชนในการคํานวณ
ราคาที่ดินตามมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา ๖๔ ที่เกี่ยวกับราคาที่โอนตามความเปนธรรมมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการกําหนดเงินคาตอบแทนให
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๗๐
มาตรา ๖๓ ที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อุปกรณ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในสวนที่
ถูกจัดนั้น
มาตรา ๖๔ เจ า ของที่ อุ ป กรณ ผู ใ ดประสงค จ ะยกที่ อุ ป กรณ ใ ห เ ป น ที่ ส าธารณสมบั ติ ข อง
แผนดิน โดยมีเงินคาตอบแทน หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาที่
อุปกรณนั้นไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะเปนสวนใหญ ก็ใหรับที่อุปกรณนั้นเปนที่สาธารณสมบัติของ
แผนดินไดและใหเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาของตามราคาที่พระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว ถาไมไดบัญญัติไวใหกําหนดเทากับราคาของที่ดินที่โอนตามความเปน
ธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจ ทั้งนี้ ไมวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะยังคงใชบังคับหรือไม
ถาไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ภายหลังหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ไมไดกําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหกําหนดเงินคาตอบแทนเทาราคาที่ดินที่โอนตามความ
เปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใหใชบังคับในกรณีที่การยกใหเกิดขึ้นภายหลังหาปนับแต
วันใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะไมได กําหนดเงินคาตอบแทนไวเปนอยางอื่น ใหเงินคาตอบแทนเปนไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะตอง
ไมต่ํากวาราคาที่ดินตามความเปนธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี
มาตรา ๖๕ ในการคํานวณเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ ถามีการสรางหรือจัดทําเพื่อใหเปน
ที่ อุ ป กรณ ตามแบบและรายการที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อนุ ญ าตก อ นที่ จ ะมี ก ารยกให ให เ จ า หน า ที่
ภาคผนวก

111

มาตรฐานการวางผังเมือง

ดํ า เนิ น การจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนค า ใช จ า ยในการสร า ง หรื อ จั ด ทํ า ดั ง กล า วแก เ จ า ของเพิ่ ม ขึ้ น จากเงิ น
ค า ตอบแทนอั น พึ ง จ า ยให เ นื่ อ งในการยกให นอกจากเจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การเป น ผู อ อกค า ใช จ า ยเอง
เงินคาตอบแทนอันจะพึงจายใหเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
พิจารณากําหนดใหตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองประโยชน
สาธารณะ สภาพของสิ่งที่กอสรางหรือสิ่งที่จัดทํา หรือสิ่งที่สรางในขณะที่มีการยกใหประกอบดวย
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นไดกําหนดจํานวนเงิน
ค า ตอบแทนอั น จะพึ ง จ า ยให หรื อ ได มี ก ารจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนตามที่ กํ า หนดไว ใ ห แ ก เ จ า ของหรื อ
ผูครอบครองที่ดินตามมาตรา ๖๒ใหหักเงินคาตอบแทนที่กําหนดไว หรือที่ไดจายไปแลวออกจากเงิน
คาตอบแทนในการยกใหตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๖๗ ในการจัดที่ดินใหเปนที่อุปกรณ หากมีความจําเปนตองสรางหรือจัดทําเพื่อให
เปนไปตามแบบและรายการที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและเจาของ หรือผูครอบครองที่ดินรองขอ
เจาหนาที่ดําเนินการจะสรางหรือจัดทําใหก็ไดเมื่อพิจารณาเห็นเปนการสมควรโดยคิดคาใชจายจากเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินนั้น
ในการคิดคาใชจายตามวรรคหนึ่ง ถาการสรางหรือจัดทําของเจาหนาที่ดําเนินการเปนไปเพียง
เพื่อประโยชนของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูรองขอนั้น ใหคิดคาใชจายในการสรางหรือจัดทํานั้น
ทั้งหมด แตถาเปนไปเพื่อสาธารณประโยชนดวย เจาหนาที่ดําเนินการจะออกคาใชจายทั้งหมดหรือแต
บางสวนก็ไดตามที่เห็นสมควร และใหเจาของที่ดินเปนผูออกคาใชจายสวนที่เหลือ
มาตรา ๖๘ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ ในกรณีจําเปนที่ตองใชที่ดินของบุคคล
ใด ๆในบริเวณไมเกินหนึ่งกิโลเมตร นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ เจาพนักงานการผังมีอํานาจจัดใหทํา
หรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกันลงบน ใต หรือเหนือพื้นดินของบุคคลนั้น
ไดในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชเปนที่ตั้งโรงเรือนโดยแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใช
ที่ดินใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่จะมีการ
ดําเนินการ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานการผังกําหนดเงินคาตอบแทนอันเปนธรรม
ในการใชที่ดินนั้นที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และใหแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินที่เกี่ยวของทราบโดยมิชักชา
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูไมเห็นชอบดวยกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือการกําหนด
เงินคาตอบแทนตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
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มาตรา ๖๙ โดยปกติใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองเฉพาะเปนเจาหนาที่
ดําเนินการ แตรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมืองอาจแตงตั้งใหองคการหรือบรรษัทของ
รัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่เปนเจาหนาที่ดําเนินการในทองที่นั้นได
หมวด ๙
อุทธรณ
มาตรา ๗๐ ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่ง หรือหนังสือ
แจงความ ในกรณีตอไปนี้
(๑) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา ๒๗
วรรคสอง
(๒) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือที่จะกอสรางอาคารตาม
มาตรา ๓๕
(๓) การสั่งใหรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๕
(๔) การคิดคาใชจายในการรื้อหรือยายอาคารตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๘
(๕) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๕๙
(๖) การกันเงินคาตอบแทนไวตามมาตรา ๖๑
(๗) การกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนตามมาตรา ๖๒
(๘) การจัดใหทําหรือวางทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายคลึงกันตาม
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และการกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนในการใชที่ดินตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
อุทธรณกรณี (๔) และ (๖) ใหยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นในกรณี (๑)
(๒) (๓) (๕) (๗) และ (๘) ใหยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ
เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น หรือคณะกรรมการอุทธรณ แลวแตกรณี
ไดมีคําวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณยอมมีสิทธิยื่นฟองตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยนั้น ในกรณีที่ยังมิไดมีการตั้งศาล
ปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคนี้มาใชบังคับ
มาตรา ๗๑ ให มี ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี เ ป น ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมอัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิ
ทางเศรษฐศาสตรหนึ่งคน เปนกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณแตงตั้งกรรมการหรือบุคคล
ใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ
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ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปน
กรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๗๒ ให ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ มี อํ า นาจหน า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คํ า อุ ท ธรณ ที่ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการอุทธรณ
มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อกระทําการที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณ ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการอุทธรณซึ่งไดแตงตั้ง
ไวแลวนั้น
มาตรา ๗๕ ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชแกคณะกรรมการอุทธรณโดย
อนุโลม
มาตรา ๗๖ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณ
ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗๗ ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคาร
ผูมีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผูอื่น เจาพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมือง สวน
ทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ดําเนินการ แลวแตกรณี ดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อัน
เปนกรณีแหงการอุทธรณ
หมวด ๑๐
บทเบ็ดเสร็จ
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาที่
ดําเนินการ และกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมา
ชี้แจง หรือ ใหส ง เอกสารหลัก ฐานหรื อสิ่ง อื่น ที่จําเปนเพื่ อการปฏิบัติ การตามหน าที่ มาประกอบการ
พิจารณาได
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มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาที่
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ของกรรมการ บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยูในทองที่
ที่มีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือ
สิ่งที่เกี่ยวของจากเจาของผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพื่อกระทําการใด ๆ เทาที่
จํ า เป น และพยายามไม ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หาย ถ า มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการกระทํ า ดั ง กล า วให
เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ หรือ กรรมการบริหารการผังเมืองสวน
ทองถิ่น แลวแตกรณี กําหนดเงินคาตอบแทนความเสียหายและจายใหแกผูเสียหายนั้น
ในกรณีที่จําเปนตองกระทําการเพื่อการสํารวจ ใหแจงใหเจาของผูครอบครอง หรือผูดูแลรักษา
ที่ดินหรืออาคารทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนกระทําการนั้น
ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงาน
เจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงานเจาหนาที่ของ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือแสดงตําแหนงหนาที่ตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา ๘๐ เพื่อประโยชนแกการปฏิบัติการตามพระราชบั ญญัตินี้ใหเ จาพนักงานทองถิ่ น
เจาพนักงานการผัง เจาหนาที่ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่
ของเจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่
ดําเนินการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๑ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการมีอํานาจเขาไปใน
ที่ดินหรืออาคารซึ่งอยูในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจซอมแซม
บํารุงรักษา หรือทําความสะอาดทอน้ํา ทางระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน หรือเพื่อตรวจ
สภาพของที่โลงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
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ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจําตัวและ
หนังสือแสดงตําแหนงหนาที่พรอ มทั้งหนังสือมอบหมายของเจาหนาที่ดําเนินการใหไปกระทําการ
ดังกลาวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา ๘๒ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เจ า พนั ก งานการผั ง เจ า หน า ที่
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ เจาของ ผูครอบครองหรือ
ผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพย ที่
ถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะภายในระยะเวลาที่
กําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ตามที่จายจริงโดยประหยัด
มาตรา ๘๔ ผูใด
(๑) ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐาน หรือสิ่งที่เกี่ยวของตามหนังสือเรียกของเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๘ หรือไมยอม
ชี้แจงหรือชี้แจงดวยขอความอันเปนเท็จ
(๒) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาที่
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในการใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒
หรือ
(๓) ฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคารหรือคําวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๕๗ มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๑๘/๓๓/๘พ./๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๘)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผังเมือง
และผังชนบทไดใชบังคับมากวายี่สิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น มาตรการและ
โครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหม ใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองที่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๒๕/๓๓/๙พ./๕ มีนาคม ๒๕๒๕)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผนที่แสดงเขต
ผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ที่ดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสียและการที่สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวัน
เปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งขึ้น กับแกไขเพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการและ
เลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๑๐/๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่มบทบัญญัติให
เจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมือง
รวม กับเพิ่มจํานวนและหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น รวมทั้งแกไขบทบัญญัติเพื่อให
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให
การวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง
รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการ
ผังเมืองยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ เจาของ ผูครอบครองหรือผูดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารตองอํานวยความสะดวกใหตาม
สมควร
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หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดให หรือใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ตามที่จายจริงโดยประหยัด
มาตรา ๘๔ ผูใด
(๑) ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวของตามหนังสือเรียกของเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานการผังหรือกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๘ หรือไมยอม
ชี้แจงหรือชี้แจงดวยขอความอันเปนเท็จ
(๒) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานการผัง เจาหนาที่
ดําเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
พนักงานเจาหนาที่ของเจาพนักงานการผัง พนักงานเจาหนาที่ของเจาหนาที่ดําเนินการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ในการใชอํานาจตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒
หรือ
(๓) ฝ าฝ นคํ าสั่ งให รื้ อ หรื อย ายอาคารหรื อคํ าวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ ตามมาตรา๕๗ มี ความผิ ด
ตอ งระวางโทษจํ า คุก ไม เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม เ กิ น สามพั น บาท หรื อ ทั้ ง จํา ทั้ ง ปรั บ ผู รั บ สนอง
พระบรมราชโองการ สัญญา ธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากวายี่สิบป ประกอบกับไดมี
การพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตางๆ
ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น มาตรการและโครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับ
สภาวะปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของ
ทองที่

118

ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๒๕/๓๓/๙พ./๕ มีนาคม ๒๕๒๕)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขยายระยะเวลาสําหรับการปดประกาศแผนที่แสดงเขต
ผังเมืองรวม การยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
ที่ดินของผังเมืองรวมของผูมีสวนไดเสีย และการที่สํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีจากหกสิบวัน
เปนเกาสิบวันเพื่อใหประชาชนไดมีเวลายื่นคํารองขอมากยิ่งขึ้น กับแกไขเพิ่มเติมชื่อคณะกรรมการและ
เลขมาตราที่อางในมาตรา ๕๗ ใหถูกตอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ..ศ. ๒๕๓๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๑๐/๑/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่เปนการสมควรเพิ่มบทบัญญัติให
เจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวม
กับ เพิ่ ม จํ า นวนและหน า ที่ข องคณะที่ ปรึ ก ษาผั ง เมือ งรวมให ม ากขึ้ น รวมทั้ ง แก ไ ขบทบั ญญั ติ เ พื่ อ ให
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุลพินิจในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให
การวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดอยางกวางขวาง
รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมือง
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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