
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบญัญัติ (checklist) 
 

รางพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

                     กฎหมายใหม                       ปรับปรุง                       ยกเลิก 

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 

 ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 

 โดยที่บทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการผังเมืองซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการทางกฎหมาย

เพียงพอที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองได จึงไดปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ทั้งฉบับ เพื่อปรับรูปแบบและวิธีการวางและจัดทําผังเมือง และการดําเนินการตามผังเมืองที่ไดมีการวางและ

จัดทําไวทั้งระบบโดยการกําหนดประเภทของผังเมืองออกเปนผังในระดับนโยบายซึ่งประกอบดวย ผังระดับประเทศ 

ระดับภาค และระดับจังหวัด และผังในระดับปฏิบัติซึ่งประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ภายใต

การกํากับดูแลของคณะกรรมการผังเมืองในแตละระดับดังกลาว โดยกําหนดใหมีการกระจายอํานาจใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองในพื้นที่ของตนพรอมทั้งดําเนินการใหเปนไป

ตามผังเมือง มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในการวางและ

จัดทําผัง ตลอดถึงการบริหารจัดการผังเมืองเพื่อใหรูปแบบ การดําเนินการ และการบริหารจัดการผังเมือง

เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหการผังเมืองเปนกรอบนโยบายต้ังแต

ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และถายทอดลงไปตามลําดับจนถึงผังเมอืงในระดับปฏิบติัโดยสามารถ

ช้ีนําการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางแทจริง 

 

 เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 

 เพื่อแกไขปญหาหรือขอขัดของของกฎหมายวาดวยการผังเมืองที่ใชบังคับอยูในปจจุบันอันเปนปญหา

และอุปสรรคตอความคลองตัวในการบริหารจัดการผังเมืองที่ยังไมมีมาตรการทางดานกฎหมายอยางเพียงพอ    

ที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมืองไดทั้งในดานการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน

และการพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งระบบ ต้ังแตระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง 

และระดับชนบท โดยใชกลไกของรูปแบบของผังเมืองที่ไดมีการกําหนดกรอบนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ใน

การเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยการนําไปสู

การปฏิบัติในรูปแบบของผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งสงผลกระทบกับประชาชนโดยตรง อีกทั้งเปนการ

แกไขปญหาใหผังเมืองรวมเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริงโดยกําหนดใหมีการกระจายอํานาจในการวางและ

จัดทําผังเมืองใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่ของตนตาม

หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ซึ่งเปนการลดผลกระทบและปญหาอุปสรรคใน

 



๒ 

 
การดําเนินงานวางและจัดทําผังจากระดับชนบทไปสูระดับชาติ รวมตลอดถึงเปนการแกไขปญหาใหกฎหมายวา

ดวยการผังเมืองเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ 

 

 ๑.๒ ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ 

 (๑) มาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมือง

ทุกระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดย

สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

 (๒) เน่ืองจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาดานกายภาพ เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองพรอมทั้งการดําเนินการตามผังเมืองที่ไดมีการวางและ

จัดทําไวอยางเปนระบบน้ันมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐ จึงตองมีการวางและ

จัดทําผังในแตละระดับใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพิ่มมาตรการ

ควบคุมการปฏิบัติตามผังเมืองใหมีความเขมงวดเพิ่มข้ึนเพื่อการดําเนินงานดานการผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมืองใหเหมาะสมและทันตอสถานการณปจจุบัน 

 

 หากไมทําภารกิจน้ันจะมีผลประการใด 

 จะถือเปนกรณีไมดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และประเทศ

จะยังไมมีกลไกที่ชัดเจนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและมีความสอดคลอง

กับสภาพการณ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

 ๑.๓ การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมีก่ีทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 

  ไมมีทางเลือกอื่น 

 

 ๑.๔ มาตรการท่ีบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 

  (๑) กําหนดประเภทของผังเมืองใหครอบคลุมทั้งระบบโดยแบงเปน ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ 

ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเปนกรอบ

นโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ และ    

ผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เพื่อเปนกรอบแนวทางและ

แผนงานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวของและ

ชนบท โดยการวางและจัดทําผังเมืองทั้ง ๕ ประเภทจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับผังแตละระดับดังกลาว 

  (๒) กําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินการดานผังเมืองของ

ประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และมีผลผูกพัน

หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน 

 



๓ 

 
  (๓) กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อใหเปนไปตามผังนโยบาย

ระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด 

  (๔) กําหนดใหมีคณะกรรมการ ๓ ระดับ ที่เปนผูกําหนดนโยบายในภาพรวม และคณะกรรมการที่เปน

ผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองซึ่งประกอบดวย 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

  (๕) กําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีระยะเวลาการใชบังคับเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการใชบงัคับ 

กรณีผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

จัดใหมีการทบทวนผังทุกหาปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหาร

ประเทศหรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปจะดําเนินการกอนระยะเวลาดังกลาว 

ก็ได สําหรับกรณีผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดทํารายงาน

การประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแต

กรณี แตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับหรือนับแตวันที่คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการ

ประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น 

  (๖) กําหนดรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผังแตละระดับใน

ข้ันตอนการวางแผนจัดทําผัง ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กําหนดโดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท เพื่อใหการบังคับใชผังเมืองสอดคลองกบัความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

  (๗) กําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมืองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใชบังคับ

กฎหมายและเปนการลดข้ันตอนในการดําเนินงานจากเดิม ดังน้ี 

  (ก) ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค ประกาศใชบังคับโดยประกาศ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

  (ข) ผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง 

  (ค) ผังเมืองรวม กรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับ 

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับ

โดยขอบัญญัติทองถ่ิน 

  (ง) ผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี 

ซึ่งกรณีไมมีองคประกอบของขอกําหนดในเรื่องแนวทางและขนาดของที่อุปกรณ ประเภท ชนิด ขนาด จํานวน 

และลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม การดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร และรายละเอียดระบุ

ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกาศใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกา 

  (๘) กําหนดหามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ 

ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมน้ัน และกําหนดหามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือ

แกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใช

บังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 



๔ 

 
  (๙) กําหนดยกเวนใหเจาของที่ดินที่ถูกจัดใหเปนที่อปุกรณไดรับยกเวนไมเสียภาษีบํารุงทองที่ในสวนที่

ถูกจัด เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแกเจาของที่ดินในการจดัที่ดินใหเปนที่อปุกรณอันเปนประโยชนสาธารณะ 

  (๑๐) กําหนดโทษเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ บททั่วไป สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง และสวนที่ ๓ 

โทษทางอาญา ดังน้ี 

  (ก) สวนที่ ๑ บททั่วไป โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดซึ่งเปนนิติบุคคล 

  (ข) สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูมีอํานาจลงโทษ

ปรับทางปกครอง และกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่จะตองรับโทษปรับทางปกครอง 

  (ค) สวนที่ ๓ โทษทางอาญา โดยกําหนดโทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนฐานความผิดตามรางพระราชบัญญัติน้ี 

 

 ๑.๕ ภารกิจน้ันจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองน้ันไดเพียงใด 

  เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนกรอบ

แนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศซึ่งมีผลผูกพัน

หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน และมีการ

กําหนดใหคณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ มีอํานาจหนาที่กําหนด

นโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมืองของประเทศ คณะกรรมการผังเมือง มีอํานาจหนาที่ใหความเหน็หรอื

คําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และคณะกรรมการ 

ผังเมืองจังหวัดโดยกํากับดูแลผังเมืองใหเปนไปตามมาตรฐาน และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด มีอํานาจหนาที่

ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ประกอบกับในการจัดทําผังเมืองทุกประเภทจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของซึ่งทําใหการดําเนินการมีความเช่ือมโยงสอดคลอง สานสัมพันธ และบูรณาการกันย่ิงข้ึนจากระดับชาติ

จนถึงระดับชุมชน รวมถึงมีบทกําหนดโทษกรณีมีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองทั้งโทษทางปกครองและโทษ

ทางอาญา ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหการบริหารจัดการผังเมืองมีมาตรการและสภาพบังคับครบวงจรทั้งระบบ

ที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมืองได สงผลใหประเทศเกิดการพัฒนาในดานตางๆ 

และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ 

 

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 

  มีมาตรการทางกฎหมายและสภาพบังคับในการบริหารจัดการผังเมืองทั้งระบบตามกลไกและ

กระบวนการที่กําหนดไวโดยการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึง 

รวมทั้งสามารถช้ีนําการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางแทจริงและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



๕ 

 
  ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 

  มีการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับต้ังแตระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ

ระดับชุมชน โดยเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมือง ดานตางๆ อันประกอบดวยดานสุขลักษณะ 

ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน 

สวัสดิภาพของสังคม การปองกันความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ

ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติและผังเมืองมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่

ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 

 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยมีตอรัฐ

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 

  ไมม ี

 

 ๒. ผูทําภารกิจ 

     ๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจน้ี 

      เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ จํากัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก เสรีภาพในการ

เดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา 

๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รวมถึงมีการกําหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญากับผูฝาฝนและไมปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ดังน้ัน เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใชกฎหมาย การคุมครองประโยชนสาธารณะ การบริหาร

จัดการผังเมืองของภาครัฐ ความคลองตัวในการออกกฎหมาย และการใชบังคับกฎหมาย จึงเห็นวาไมสามารถ

ใหเอกชนเปนผูทําภารกิจน้ีได อีกทั้งการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยตรง 

 

  ภารกิจน้ีควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร 

  ตามรางพระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหเอกชนสามารถเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นตอผูวาง

และจัดทําผังในการจัดทําผังเมืองในทุกระดับ ดังน้ี 

  (๑) กรณีการวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ 

ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด และผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย ผังเมืองรวม 

และผังเมืองเฉพาะ กําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด โดยคํานึงถึง 

ผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท 



๖ 

 
  (๒) กรณีผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

กําหนดใหเผยแพรใหประชาชนทราบโดยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสและปดประกาศผังเมอืงรวมเปนเวลาไมนอยกวา

เกาสบิวันนับแตวันปดประกาศเพื่อใหผูมสีวนไดเสียแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด 

  (๓) กรณีผังเมืองเฉพาะ กําหนดใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิ

กอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ใหเสนอความคิดเห็นตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได

แสดงไวโดยทําเปนหนังสือภายในสี่สิบหาวันนับแตวันปดประกาศ 

 

  ๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจน้ี

รวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด 

   รางพระราชบญัญัติน้ีมีภารกิจที่ตองทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐ ดังน้ี 

    (๑) องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ คณะกรรมการผังเมือง 

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม มีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปน

กรรมการโดยตําแหนง และมีการประสานการดําเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับการผังเมืองรวมกันอยูแลว 

   (๒) กระบวนการวางและจัดทําผังในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดกําหนดใหมีการแจงอีกฝายทราบกอนการวางและจัดทําผังเพื่อนําความคิดเห็น

ของอีกฝายมาประกอบการพิจารณา 

 

  ๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําจะไดประโยชนแกประชาชนมากกวา

หรือไม 

   กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองทุกประเภท สาํหรบัองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีอํานาจในการวางและจัดทําผังภายใตการตรวจสอบการถวงดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และมาตรฐานของคณะกรรมการผังเมืองดังน้ี 

   (๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพื้นที่ของตน 

   (๒) กรณีเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดโดยรวม

เขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด องคการบริหาร    

สวนจังหวัดหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงที่อยูในเขตพื้นที่มีอํานาจวางและจัดทําผังน้ัน 

   (๓) ผังเมืองเฉพาะ 

 

 ๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 

  ๓.๑ การจัดทําภารกิจน้ันมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 

     หนาที่หลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องการกําหนด 

                      การใชประโยชนที่ดินและสิง่ที่รองรับการใชประโยชนที่ดิน 

  หนาที่ของรฐัและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรือ่งการจัดใหมีการวางผงัเมอืงทกุระดับและ     

        บังคับการใหเปนไปตามผงัเมอืงอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 



๗ 

 
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรในเรื่องที่ ๑ ดานความมั่นคง (การพัฒนาระบบการเตรียมพรอม

แหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รกัษาความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม) ในเรื่องที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (การพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกจิพิเศษและเมอืง) ในเรื่องที่ ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับสิง่แวดลอม (จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ)      

และในเรื่องที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในดานกฎหมาย (การดําเนินการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง

กับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย) ทัง้น้ี ตามแนวทางการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

 

 ๓.๒ การทําภารกิจน้ันสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 

  ไมอาจใชมาตรการทางบริหารแตเพียงอยางเดียวได เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติ     

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองใชมาตรการทางกฎหมายในการทําภารกิจ 

 

  ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร 

 ๓.๓ ในการทําภารกิจน้ัน เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะน้ี 

  เน่ืองจากมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ทั้งฉบับ ใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ    

ในปจจุบันโดยสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐตามมาตรา 

๗๒ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งไดบัญญัติใหมีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให

เปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

 

 ๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

  (ก) การใชบังคับกฎหมาย 

      ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เน่ืองจากการดําเนินการเกี่ยวกับการผังเมืองตาม

รางพระราชบัญญัติน้ีมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

      ทยอยใชบังคับเปนทองที่ๆ  ไป เน่ืองจาก……………………………………………………………………………… 

      ใชบังคับเพียงบางทองที่ เน่ืองจาก……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



๘ 

 
  (ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 

      ใชบังคับทันททีี่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เน่ืองจาก………………………………………………………… 

      มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด มีการกําหนดใหพระราชบัญญัติน้ี

มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เน่ืองจาก

มีความจําเปนในการเตรียมความพรอมในการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทัง้

การจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

      ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด ไมควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว

เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติน้ีเปนกฎหมายกลางที่ใชเปนกรอบในการดําเนินการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซึ่งผลในการบังคับใชไมไดเกิดข้ึนทันทีที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองไปดําเนินการวางและจัดทําผังตามที่กําหนดไวกอน 

 

 ๓.๕ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนกฎในลักษณะอ่ืน เชน ขอบัญญัติทองถ่ิน 

  เน่ืองจากเปนกฎหมายกลางที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรของรัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองตราเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อวางระเบียบบังคับบุคคลรวมทั้ง

องคกรและเจาหนาที่ของรัฐอันเปนการทั่วไป อีกทั้งกฎหมายตามหลักการที่เสนอเปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีศักด์ิฐานะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังน้ัน การจะยกเลิกกฎหมายเดิมจึง

ไมอาจตราเปนกฎหมายอื่นได 

 

 ๓.๖ ลักษณะการใชบังคับ 

                  ควบคุม        กํากับ/ติดตาม         สงเสริม 

       ระบบผสม (ควบคุม กํากับ และสงเสริม) 

  เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว 

  เน่ืองจากตามรางพระราชบัญญัติน้ี เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อใหเกิดความชัดเจน

ในการแบงภารกิจมิใหเกิดความซ้ําซอนในการวางและจัดทําผัง จึงกําหนดโดยใหมีการวางและจัดทาํผังเมือง

ในระดับตางๆ สําหรับเปนกรอบช้ีนําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 

ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง 

บริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ 

ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกัน

ความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือ

บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 

ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของบุคคล อีกทั้งผังเมืองในระดับตางๆ 

   

 

 

 



๙ 

 
ไมมีการกําหนดระยะเวลาการใชบังคับแตใชระบบประเมินผลผังเมือง ดังนั้น จึงตองใชระบบควบคุม 

สงเสริม และกํากับ มาเปนมาตรการใชบังคับเพื่อใหการดําเนินงานน้ันบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมือง 

 

 ๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 

  ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาตหรือใชระบบอ่ืนท่ีมีผลเปนการควบคุม 

    ไมม ี

  ๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร คุมคาตอภาระท่ี

เกิดแกประชาชนอยางไร 

         ไมม ี

  ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร 

         ไมม ี

  ๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนุญาตหรือไม 

    ไมม ี

  ๓.๗.๕ มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร 

    ไมม ี

  ๓.๗.๖ มีการตออายุการอนุญาตหรือไม มีการตรวจสอบกอนการตออายุใบอนุญาตหรือไม 

    ไมม ี

 

 ๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 

  ๓.๘.๑ กฎหมายท่ีจะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการหรือไม มีความจําเปนอยางไร 

    มีการใชระบบคณะกรรมการ 

    มีความจําเปนอยางไร 

    การดําเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองเปนเรื่องที่ตองการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญ

และประสบการณอยางสูงมาเปนผูดําเนินการ จึงจําเปนตองกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาติ 

คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม คณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการอุทธรณ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

  ๓.๘.๒ คณะกรรมการท่ีกําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม หากมีความซ้ําซอน 

จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอ่ืนน้ัน 

    ไมมีอํานาจซ้ําซอนกัน 

  ๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือ

หัวหนาสวนราชการหรือไม 

    รางพระราชบัญญัติน้ีกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมือง

จังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการ

อุทธรณ ใหมีหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ สําหรับคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 



๑๐ 

 
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 

ประกอบดวยนายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ 

เปนองคประกอบของคณะกรรมการดวย 

 

  เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 

  เน่ืองจากคณะกรรมการในแตละดานดังกลาวจําเปนตองเปนผูมคีวามรู ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ

ในแตละดานที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการผังเมือง โดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูมีประสบการณในภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของประกอบกัน อีกทั้งกระบวนการในการจัดทําผงัเมืองในแตละประเภท

จําเปนตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณอยางสูงในดานตางๆ มารวมกัน

ดําเนินการ สําหรับกรณีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการน้ันเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองที่จะมีผลกระทบตอการวางและ

จัดทําผังเมืองในแตละดาน จึงไดกําหนดเปนองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว 

 

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร 

  การใชดุลพินิจตามรางพระราชบัญญัติน้ีมีเฉพาะในกรณีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชน

ที่ดินมากอนการใชบังคับผังเมืองรวมในพื้นที่น้ันและจะใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป แตถาคณะกรรมการผังเมือง

หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมือง

รวมในสาระสําคัญเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการ

ดังกลาวมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินแกไขหรือเปลี่ยนแปลง

ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป 

 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีกําหนด 

                  โทษทางอาญา  โทษทางปกครอง         ระบบผสม (โทษทางอาญาและ

โทษทางปกครอง) 

 

 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 

   เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติน้ีมีบทกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบติัตามผงัเมอืงทัง้กรณี

ผูกระทําผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป ซึ่งโทษทางอาญามีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลจึงมีผลเปนการปองปรามการกระทําความผิด เพราะการพัฒนาเมืองหากไมปฏิบัติตามจะมี

ผลกระทบตอเมืองระยะยาวทั้งดานสุขลักษณะ ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมในระยะยาว 

 

 

 

   



๑๑ 

 
 ๓.๑๒ ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร 

   รางพระราชบญัญัติน้ีกําหนดโทษทางอาญาดังน้ี 

   (๑) กรณีฝาฝนคําสัง่ใหรื้อหรือยายอาคาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   (๒) กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป

หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผูฝาฝนยังไมปฏิบัติตามยังตองระวางโทษปรับอีก

วันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

 ๔. ความซ้าํซอนกับกฎหมายอ่ืน 

  ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องน้ีมีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม 

   ไมม ี

  ๔.๒ ในกรณีท่ีมีกฎหมายขึ้นใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ

ทํานองเดียวกันท่ีมีอยู 

     ตามรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนการปรับปรงุพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งฉบบั 

ซึ่งเปนการยกเลิกกฎหมายฉบบัเดิมที่มีอยูแลวเพื่อนํากฎหมายใหมมาใชบังคับ 

 

 ๕. ผลกระทบและความคุมคา  

  ๕.๑ ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย  

     (๑) กรณีผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ ประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผงันโยบายระดับภาค 

และผังนโยบายระดับจังหวัด เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวหนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติตามผังดังกลาว

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดการบูรณาการและสอดคลองกนัในทุกดานอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

     (๒) กรณีผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เมือ่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งหนวยงานของรัฐ เชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และเอกชน เชน ผูประกอบกิจการ และประชาชน ที่อยูในเขตทองที่ที่มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะใช

ประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินของผังเมืองรวมน้ันมิได ยกเวนกรณีการใชประโยชนที่ดินมากอนที่ผังเมืองรวมจะใชบังคับในพื้นที่และจะใช

ประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป หรือในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบงัคับผงัเมอืงเฉพาะ

หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายดังกลาว 

      ผูมีหนาที่ตามรางกฎหมายหรือทีจ่ะไดรบัผลกระทบจากรางกฎหมายน้ันโดยตรง  

      หนวยงานของรัฐทุกหนวย 

      ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย  

      ประชาชนทุกภาคสวนเมื่อมีการวางและจัดทําผังเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ 

 

 



๑๒ 

 
  ๕.๒ ผลกระทบท่ีเกิดแกบุคคลดังกลาว 

              ดานเศรษฐกิจ  

 เชิงบวก รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนการปรับรูปแบบประเภทของผังใหครอบคลมุทกุระดับต้ังแต

ระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน ในรูปแบบของผังนโยบายจนถึงผงัปฏิบติัการโดยกาํหนดใหผงัเมอืงทกุประเภท

จะตองมีความสอดคลองกัน และตองสอดคลองกับแผนชาติ รวมทั้งกําหนดแนวทางใหหนวยงานของรัฐตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามผังที่ไดมีการจัดทําไว การกําหนดใหผังทุกประเภทไมมีระยะเวลาการใชบังคับ  

และกําหนดบทลงโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง ทําใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง ทิศทางการพัฒนา 

และการจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในดานการใชที่ดิน การต้ังถ่ินฐาน ระบบคมนาคมขนสง 

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความชัดเจนโดย

เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ จึงทําใหผูประกอบการเกิดความเช่ือมั่นและเปนการสรางแรงจูงใจเกิดการ

ดึงดูดใหมีการลงทุน โดยเฉพาะกับภาคเอกชนในเรื่องของการลงทุนดานอุตสาหกรรม ดานอสังหาริมทรัพย 

และการประกอบธุรกิจ สงผลใหรัฐสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน เกิดการสรางงาน เกิดการจางแรงงาน 

ซึ่งจะชวยเพิ่มระดับความเปนอยูและความมั่นคงในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนไดมากข้ึน 

 การวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเปนระบบและสอดคลองกันในทุกระดับของพื้นที่ จะทําให

เกิดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินมีความชัดเจน ซึ่งจะเปนการช้ีนําแนวทางการพัฒนาพื้นที่

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ลดความซ้ําซอนของการจัดทํา

แผนงานโครงการพัฒนาของทุกภาคสวน ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ในการลงทุน การกอสราง และงบประมาณในการแกไขปองกันและบรรเทาปญหาที่จะเกิดข้ึนกับพืน้ทีใ่นอนาคต 

เชน ปญหาการใชที่ดินที่ไมเหมาะสม ปญหาการจราจร ปญหาการขาดแคลนหรือความไมเพียงพอของการใหบรกิาร

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของภาครัฐ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาคุณภาพชีวิต  

 สําหรับกรณีของผังเมืองเฉพาะที่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแหงน้ัน มีองคประกอบ

ของผังที่ไดกําหนดไวในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ ซึ่งทําใหมีผลตอการจัดการเมืองโดย

เมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงามและเปนเอกลักษณที่ชัดเจน ทําใหสงผลตอการพัฒนาเมือง

ในดานเศรษฐกิจมากย่ิงข้ึน กลาวคือ เมื่อเมืองนาอยูอาศัยมีแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ ก็เปนชองทางหน่ึง

ที่จะสงเสริมใหเกิดแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ มีนักทองเที่ยวเขามาพักอาศัยหรือเขามาเย่ียมชม ซึ่งเมื่อปริมาณคน

เพิ่มข้ึนก็มีผลทางดานเศรษฐกิจดีข้ึนดวยเชนกัน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. หนวยงานของรัฐมีเครื่องมือในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อใชในการจัดการที่ดินของ

ประเทศทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและชนบทใหสามารถใชประโยชนไดเต็มศักยภาพและสอดคลองกับลักษณะ

ของพื้นที่ในแตละบริเวณ รวมทั้งภาพรวมในหลายบริเวณซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดินไดอยาง

เหมาะสมและทําใหสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางคุมคา 

 ๒. รัฐสามารถวางแผนการใชประโยชนที่ดิน การใหบริการภาครัฐ การสงเสริมการลงทุนอยางเปน

ระบบ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดานตางๆ ทําใหเกิดการ

 



๑๓ 

 
ลงทุนที่คุมคาอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และไมซ้ําซอนกัน      

ซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณ 

 ๓. หนวยงานของรัฐสามารถใชผังเมืองเปนฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง และงดเวน

ภาษีดังกลาวในกรณีที่กําหนดใหที่ดินน้ันใชประโยชนเพื่อสาธารณะ และรัฐสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึนจาก

เดิมในรูปแบบตางๆ ไมวาภาษี คาธรรมเนียมจากการใชที่ดินและรายไดอื่นๆ ที่เหมาะสม เกิดความยุติธรรมใน

การจัดเก็บที่มีผลเกิดจากการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งลดการกักตุนที่ดินดวย 

 ๔. รัฐมีแผนในการบูรณาการการใชประโยชนที่ดินของหนวยงานของรัฐอื่นๆ เกิดแผนปฏิบัติงาน 

ในแนวทางเดียวกันที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศจากภาพรวมลงไปสูการปฏิบัติในระดับทองถ่ินอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการสิ้นเปลืองงบประมาณที่ไมจําเปน 

 ๕. ภาคเอกชน มีกรอบในการลงทุนและแผนพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน ทําใหผูประกอบการเกิดความ

เช่ือมั่นในการลงทุน เนื่องจากการมีนโยบายภาครัฐและแผนผังการพัฒนาดานตางๆ ที ่ชัดเจน ทําให

ผูประกอบการมีการวางแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมและถูกตอง ซึ่งจะเปนการ

เสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 เชิงลบ เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดใหมีการวางและจัดทําผังทุกระดับเพื่อเปนกรอบ

ช้ีนําการพัฒนาทั้งในเรื่องการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคมขนสง การใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ดังน้ันการดําเนินกิจการใดๆ หรือการลงทุนประกอบธุรกิจทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป อาจจะ

ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการทําใหตองดําเนินการภายใตกรอบของผังเมืองที่ไดมีการวางและจัดทําไว 

ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระทําใหตองมีการปรับตัวหรือปรับแผนการพัฒนาในการจัดทําโครงการตาง ๆ 

เพื่อใหสอดคลองกับผังเมืองและตองใชงบประมาณในการลงทุนมากข้ึน เชน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใน

พื้นที่เกษตรกรรมที่มีราคาที่ดินตํ่าอาจไมสามารถดําเนินการได 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 ประชาชนถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการในดานเคหสถาน การเดินทางและการเลอืกถ่ินทีอ่ยู 

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ในการที่จะตองมีการวางและจัดทําผังเมืองในระดับตางๆ เพือ่ประโยชนสาธารณะ 

เชน มีการกําหนดที่ดินของประชาชนเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

โดยกําหนดไวเปนที่โลงเพื่อการพักนํ้า หรือใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องการใชประโยชนที่ดินทําใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน

ตองสูญเสียโอกาสในการใชที่ดินตามความตองการของตนในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 

                    ดานสังคม 

 เชิงบวก การกําหนดใหมีการวางผังและมีการใชบังคับในพื้นที่ทุกระดับ โดยทุกระดับตองมีความ

สอดคลองกัน และทุกหนวยงานตองดําเนินการใหเปนไปตามผังที่กําหนดไว ทําใหการกําหนดนโยบาย แนวทาง  

ทิศทางการพัฒนา และการจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งในดานการใชที่ดิน การต้ังถ่ินฐาน  

ระบบคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

มีความชัดเจนโดยเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบซึ่งจะชวยลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินและ

 



๑๔ 

 
การดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน การคมนาคมขนสงมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

มีการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางสมบรูณ และดํารงรกัษาวิถีชีวิตของชุมชน 

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขอนามัยที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดี มีความ

สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงและย่ังยืนในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีการที่

รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ีไดเนนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน 

ในทุกระดับของการวางและจัดทําผัง ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมและการแสดงออกของทุกภาคสวนดวย 

รวมทั้งผังเมืองเปนเครื่องมือในการวางแผนจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท      

ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ อันกอใหเกิดความสะดวกสบายในการอยูอาศัย การประกอบอาชีพ มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีภายใตสภาพแวดลอมที่สวยงาม เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชุมชน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. รัฐมีผังเมืองในแตละระดับเปนเครื่องมือในการวางแผนในการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน

ในเมืองและชนบทซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตดานตางๆ 

 ๒. รัฐมีเครื่องมือในการพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง 

บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่สําคัญ เชน การพัฒนาเมืองใหม การพัฒนาเมือง

หรือฟนฟูพื้นที่เมือง การอนุรักษพื้นที่โบราณสถานและยานเมืองเกา ดวยการกําหนดองคประกอบของผังเมือง

เฉพาะในรางมาตรา ๔๐ ในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ รวมถึงอัตราสวนพื้นที่อาคาร

รวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอ

พื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ัง

อาคารตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่นๆ ทําใหเมืองมีการ

จัดการดานพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษที่ดี รวมทั้งมีการจัดการดานความหนาแนนในการใชประโยชนที่ ดิน

และมีระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่ที่สําคัญ ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหเมืองมีพื้นที่

นันทนาการและสงเสริมในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหเมืองมีความนาอยูมากย่ิงข้ึน 

 ๓. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 

 ๔. ประชาชนมีสวนรวมในการวางและจัดทําผัง มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อใหเกิด

การกําหนดหลักเกณฑการอยูรวมกันของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชนโดยนํา

นโยบายภาครัฐมาประกอบการพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกันและนําไปสูการวางและจัดทําผังเมืองที่ไดรับการ

ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 ๕. การควบคุมความหนาแนนของประชากรและระดับของกิจกรรมบนพื้นที่ มีจุดมุงหมายเพื่อปองกัน

และแกไขปญหาจากสภาพความแออัด และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ดานการผังเมือง มีการ

กําหนดมาตรฐาน มาตรการ กฎเกณฑตางๆ นํามาใชในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน เชน อัตราสวนพื้นที่

อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) อัตราสวนของพื้นที่วางตอพื้นที่อาคารรวม (OSR) ที่วางโดยรอบอาคาร ขนาด

แปลงที่ดิน เปนตน 



๑๕ 

 
 ๖. ประชาชนจะไดเมืองที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม รวมทั้งมีการสรางระบบการกระจายความเปนธรรมในการใชประโยชนที่ดิน 

 เชิงลบ รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ีกําหนดใหตองมีการวางและจัดทําผังทุกระดับ โดยผัง

ทุกระดับน้ันตองสอดคลองกัน และหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตองปฏิบัติตามภายใตกรอบของ

กฎหมายผังเมือง การผังเมืองจึงเปนเรื่องสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการ 

ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงตองมีการเรียนรูและเขาใจเรื่องการผังเมือง และเขามามีสวนรวม

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในกระบวนการวางและจัดทําผังมากข้ึน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 ๑. เปนการเพิ่มภาระของหนวยงานของรัฐที่ตองใหความรูความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่

เกี่ยวกับการผังเมืองที่จะสงผลกระทบกับประชาชน ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความรวมมือ ลดความขัดแยงการใชพื้นที่ 

และทําใหการวางและจัดทําผังน้ันสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 ๒. ประชาชนจะตองมีภาระในการแสวงหาความรู ตองมีความต่ืนตัวใหความสนใจและสละเวลาใน

การแสดงขอคิดเห็นในการวางและจัดทําผังมากย่ิงข้ึนเพื่อเปนการรักษาสิทธิการใชประโยชนในทรัพยสินของ

ตนในฐานะผูมีสวนไดเสีย 

 

                    ดานการปกครองและบริหารราชการ 

 เชิงบวก รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... บัญญัติใหตองมีการจัดทําผังนโยบายการใช

ประโยชนพื้นที่ คือ การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อให

หนวยงานของรัฐดําเนินการ ซึ่งไดแก ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับ

จังหวัด พรอมทั้งมีการจัดทําผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และชนบท ซึ่งไดแก 

ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ มีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

แลวมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาทีข่องตน 

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมอืงสอดคลอง

กันต้ังแตผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชุมชน 

 การกําหนดใหมีผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด

ถือไดวาเปนเรื่องใหมที่เกิดข้ึนเน่ืองจากในอดีตที่ผานมามิไดมีการบรรจุนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองไวอยาง

ชัดเจนในนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ีไดมีการกําหนดเรื่อง ผังนโยบายการ

ใชประโยชนพื้นที่ในระดับตาง ๆ ไว เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่ เพื่อใหหนวยงาน

ของรัฐดําเนินการและเปนกรอบในการจัดทําผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งเปนผังในระดับปฏิบัติ โดยตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลไดเปนอยางดีและสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งจะตองมีการทบทวนผังนโยบายการ

ใชประโยชนพื้นที่ทุกหาปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหารประเทศ 

หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะดําเนินการทบทวนผังกอนระยะเวลาหาปก็ได    

 



๑๖ 

 
ซึ่งจะทําใหเกิดความยืดหยุนโดยสามารถนําผังไปใชไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ และสงผลใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกนั

ทั้งระบบ ทําใหงายตอการบริหารการปกครองเปนการลดความขัดแยงระหวางหนวยงานดวยกันเองและกบัภาค

ประชาชน 

 รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ีไดกระจายอํานาจการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังไดเองโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซึ่งการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน เปนการ

ดําเนินการจากระดับชนบทข้ึนสูระดับประเทศ กลาวคือ ผังเกิดจากความคิดและความตองการของประชาชน

ในพื้นที่เปนสําคัญ โดยผานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และผานความเห็นจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมซึ่งจะเปนผูใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ มีการคานอํานาจในการบริหารระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

และคณะกรรมการผังเมือง เพื่อใหผังที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดวางและจัดทําเปนผังที่มีความเหมาะสม

และเปนประโยชนตอพื้นที่และประชาชนสวนรวม และเมื่อองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินดําเนินการวางและ

จัดทําผังแลวเสร็จจากเดิมที่ประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวงซึ่งมีข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ        

มากเปลี่ยนเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการโดยทําใหเกิด

ความรวดเร็วในการออกกฎหมายใชบังคับ 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 เมื่อผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ในระดับตางๆ ประกอบดวยผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย

ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติ

ตามผังดังกลาวโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาทีใ่หคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐดวย ซึ่งจะทําใหการควบคุม

และการพัฒนาพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับกรณีผังเมืองรวมเมื่อไดมีการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมเพื่อกําหนดการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่  

โดยมีการเสนอผังเมืองรวมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน 

ซึ่งจะทําใหเกิดความรวดเร็วในการออกกฎหมาย รวมทั้งเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมไดสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในเขตผังเมืองรวม และหนวยงานของรัฐเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน

รวมกันเพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองสอดคลองกันต้ังแตผังระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจงัหวัด ระดับเมือง 

และระดับชุมชน 

 เชิงลบ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตองมีการทํางานรวมกัน บูรณาการ

ขอมูลรวมกันมากข้ึน และจะถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางเรื่อง โดยเฉพาะการใชประโยชนที่ดิน การจัดทํา

แผนงานโครงการพัฒนาตาง ๆ ตองดําเนินการภายใตกรอบผังเมืองที่ไดกําหนดไวต้ังแตระดับประเทศจนถึง

ระดับทองถ่ิน และการบัญญัติใหผังเมืองมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตอง

ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน หากผังดังกลาวมีการวางหรือกําหนดอยางไมรอบคอบและเหมาะสม

หรือขาดการบูรณาการขอมูลที่ครบถวนและไมสอดคลองกับหนวยงานอื่น ๆ อาจเกิดขอขัดแยงในการใชบังคับ

หรือการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง นอกจากน้ีการที่รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหตองมีการวาง



๑๗ 

 
และจัดทําผังในทุกระดับ โดยเฉพาะผังเมืองรวมที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการวางและจัดทําผัง 

ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตองมีการ

เตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจดังกลาวซึ่งจะผูกพันถึงการจัดต้ังหนวยงานและจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม 

รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการ 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 หนวยงานของรัฐตองมีภาระในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการปรับรูปแบบการวางและจัดทําผัง

ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน ซึ่งผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่มีผลบังคับให

หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตาม 

 

                  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 เชิงบวก รางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ีจะเปนการวางผังครบกระบวนการต้ังแตระดับ

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ไดแก ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด 

ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ทําใหการวางแผนดานกายภาพโดยเฉพาะในเรื่องการใชที่ดิน การต้ังถ่ินฐาน 

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการวางแผนอยางเปนระบบเช่ือมโยงและสอดคลองกัน 

ทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมและสมดุลกับสภาพพื้นที่ ลดความขัดแยงในการใชทรัพยากร ซึ่งจะชวยอนุรักษ

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางย่ังยืน 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. รัฐมีเครื่องมือดานกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับนโยบายในพื้นที่ 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมไปถึงในพื้นที่ระดับชุมชน โดยใชมาตรการดานผังเมืองในการจัดทํา

กฎหมายลูกบทเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ตองการมุงเนนเรื่องการอนุรักษ เชน เขตปาสงวน

แหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่รับนํ้า และกักเก็บนํ้า 

 ๒. รัฐมีเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดอยางเหมาะสม 

โดยการกําหนดมาตรการทางผังเมืองในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ดวยองคประกอบผังเมืองเฉพาะ     

ในรางมาตรา ๔๐ ซึ่งมีการเพิ่มเติมในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ จึงทําใหมีผลตอการ

เกิดประสิทธิภาพในการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคาในทางศิลปกรรม 

สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ 

ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ มากย่ิงข้ึนกวาเดิม 

 ๓. รัฐมีมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการพืน้ทีอ่นุรกัษ

ไดอยางเหมาะสม และสามารถกําหนดมาตรการทางผังเมืองในดานตางๆ ในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน 

อาทิเชน การกําหนดระยะถอยรน การกําหนดพื้นที่เวนวางจากพื้นที่อนุรักษ เปนตน ซึ่งมาตรการเหลาน้ีจะชวย

ปองกันการบุกรุกพื้นที่อนุรักษไดเปนอยางดี 

 เชิงลบ การประกอบกิจการหรือดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไมสามารถดําเนินการไดอยางอิสระ โดยตองปฏิบัติตามกรอบของผังเมืองที่ไดมีการวางและ

จัดทําไว 

 



๑๘ 

 
 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 ประชาชนที่เปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายในพื้นที่อนุรักษ เชน พืน้ทีป่าไม 

พื้นที่ในเขตโบราณสถาน ไมสามารถใชประโยชนในพื้นที่ไดอยางอิสระซึ่งตองปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่

กําหนดใหดําเนินการอยางจํากัดเทาน้ัน 

 

                  ดานความมั่นคง  

 เชิงบวก ในรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ี มีการกําหนดใหมีผังนโยบายการใชพื้นที่และผัง

กําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งทําใหเกิดการวางแผนดานกายภาพ ดานการใชที่ดิน การต้ังถ่ินฐาน การรักษา

ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีการวางแผนอยางเปนระบบและสอดคลองกัน ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสม 

เกิดความสมดุลกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเปนการอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางย่ังยืน และมี

ความมั่นคงทางดานอาหาร นํ้า และพลังงาน เน่ืองจากสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่สมบูรณไมใหถูกรุกล้ํา

จากการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศและการสงออก 

อนุรักษพื้นที่ปาไม ตนนํ้า ลําธาร และทรัพยากรชายฝง เพื่อความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และเตรียมความพรอมดานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

 ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัง้ในดานเศรษฐกิจและความเปนอยูในชีวิตประจําวัน มีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อันเน่ืองมาจากการต้ังถ่ินฐานในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ

การบริหารจัดการนํ้า เพื่อการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

 ๒. รัฐมีเครื่องมือดานกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับนโยบายในพื้นที่

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด รวมไปถึงพื้นที่ระดับชุมชน โดยใชมาตรการดานการผงัเมอืงในการจดัทาํ

กฎหมายลูกบท เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ตองการมุงเนนเรื่องการอนุรักษ เชน เขตปาสงวน

แหงชาติ เขตอทุยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 เชิงลบ 

 ไมม ี

 

                  ดานการใชบังคับ  

 เชิงบวก ตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ีการจัดทําผังนโยบายระดับประเทศและผัง

นโยบายระดับภาค กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติใหความเห็นชอบผัง ซึ่งประกาศใชบังคับ

โดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ สวนผังนโยบายระดับจังหวัด กําหนดใหคณะกรรมการผังเมือง

ใหความเห็นชอบผัง ซึ่งประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง โดยรูปแบบการประกาศใชบังคับ

ผังดังกลาวมีความยืดหยุน จึงสามารถจัดทําและดําเนินการแกไขไดทันกับนโยบายของรัฐบาล สภาพการณและ

สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากผังดังกลาวประกาศใชบังคับในรูปแบบของกฎหมายลูกบทแบบอืน่จะทาํให

ไมเกิดสภาพคลองในการใชบังคับ ดังน้ัน การออกเปนประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและ

ประกาศคณะกรรมการผังเมืองจึงมีความเหมาะสมกวา 

 

 



๑๙ 

 
 กรณีการเปลี่ยนรูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

จากกฎกระทรวงแกไขเปนประกาศใชบังคับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ิน แลวแตกรณี 

มีผลดีคือ เปนการลดระยะเวลาในการดําเนินงานซึ่งสามารถจัดทาํผงัเมอืงรวมและประกาศใชบงัคับเปนกฎหมาย

ไดรวดเร็วข้ึน เน่ืองจากกระบวนการยกรางกฎหมายน้ันไมตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและการ

ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําหรับกรณีผังเมืองเฉพาะมีการเพิ่มรูปแบบการบังคับใช

ทางกฎหมายโดยเดิมกําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติแตเพียงอยางเดียว ซึ่งในรางพระราชบัญญัติการผงัเมอืง

ฉบับน้ี ไดเพิ่มเติมผังเมืองเฉพาะใหสามารถตราเปนทั้งพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี      

จึงทําใหมีชองทางในการบังคับใชมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่ไมไดมีการเขาไปเกีย่วของกับการจัดการที่ดิน 

และการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารในเขตผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งมีการเพิ่มเติมรายละเอียดขององคประกอบ

ของผังเมืองเฉพาะในรางมาตรา ๔๐ ในสวนของแผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ ตลอดทั้งอัตราสวน

พื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคาร    

ปกคลุมดินตอพื้นที่แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร อัตราสวนพื้นที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่ 

ใชเปนที่ต้ังอาคารตอพื้นที่ใชสอยรวมของอาคาร ระยะถอยรนจากแนวธรรมชาติ ถนน และสถานที่อื่น ๆ ทําให

การบังคับใชสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันมากย่ิงข้ึน 

 เมื่อผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ในระดับตาง ๆ  ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผงันโยบาย

ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว หนวยงานของรัฐตองถือ

ปฏิบัติตามผังดังกลาว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐดวยซึ่งจะทําให

การควบคุมและการพัฒนาพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีไดมีการปรับและเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ 

หากมีการใชประโยชนที่ดินขัดกับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและโทษปรับทาง

ปกครอง โดยมีการเพิ่มอัตราโทษจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กลาวคือ เพิ่มสวนที่ ๑ บททั่วไป 

โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิดซึ่งเปนนิติบุคคล เพิ่มสวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินเปนผูมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองและกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามที่

จะตองรับโทษทางปกครอง และสวนที่ ๓ ปรับปรุงโทษทางอาญาโดยปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาใหเหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนฐานความผิดตามราง

พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับน้ี ซึ่งจะเปนชองทางหน่ึงที่ชวยใหการใชบังคับกฎหมายผังเมืองมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ลดการฝาฝนหรือการดําเนินการใดที่เปนการขัดแยงกับกฎหมายผังเมือง 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงบวก 

 เมื่อผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับ

ในราชกิจจานุเบกษาแลว ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนจะใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผงัเมอืงรวม

หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมน้ันมิได ยกเวนกรณีการใช

ประโยชนที่ดินมากอนที่ผังเมืองรวมจะใชบังคับในพื้นที่และจะใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป ซึ่งการใช

ประโยชนที่ดินขัดกับผังเมืองรวมน้ันมีโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองโดยมีการเพิ่มอัตราโทษจาก

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กลาวคือ เพิ่มสวนที่ ๑ บททั่วไป โดยกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิด

ซึ่งเปนนิติบุคคล เพิ่มสวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง โดยกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูมีอํานาจลงโทษ



๒๐ 

 
ปรับทางปกครองและกําหนดอัตราโทษสําหรับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามที่จะตองรับโทษทางปกครอง 

และสวนที่ ๓ ปรับปรุงโทษทางอาญา โดยปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติซึ่งเปนฐานความผิดตามรางพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบบัน้ี 

ซึ่งผลจากการใชบังคับทําใหรัฐมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินทั้งระบบต้ังแต

ระดับประเทศจนถึงระดับทองถ่ิน 

 เชิงลบ การประกาศใชบังคับผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบาย      

ระดับจังหวัด ในรูปแบบของประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ประกาศคณะกรรมการผงัเมอืง 

ซึ่งจะทําใหผังมีความยืดหยุน แตก็อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผังไดงายตามนโยบายของคณะกรรมการแตละชุด 

หากไมมีเสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะผังในระดับจังหวัดอาจเกิดการเอื้อประโยชนกับกลุมทุน หรอืกลุมที่

มีผลประโยชน การเปลี่ยนการใชบังคับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จากกฎกระทรวง

เปนประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ิน อาจเกิดปญหาในเรื่องการตรวจสอบการใชอํานาจ    

ในการจัดทํากฎหมายลูกบทวาขัดกับกฎหมายอื่น ๆ หรือไม เพราะการจัดทําผังเมืองรวมโดยออกเปนประกาศ

กระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ิน อาจไมไดรับฟงขอสังเกตจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีการต้ังขอสังเกต 

ในกระบวนการยกรางกฎหมายดังกลาว และการตรวจสอบความขัดกันกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง 

ในระดับการพิจารณาเห็นชอบมีเพียงคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งอาจเปนการเอื้อประโยชนใหกับกลุมบุคคล 

หรือกลุมทุนบางกลุม การแกไขผังเมืองจะทําไดโดยงายเน่ืองจากมีข้ันตอนการพิจารณาตรวจสอบนอย             

และจะเกิดผลเสียหากขาดการพิจารณาที่รอบคอบตามหลักวิชาการผังเมือง ความเหมาะสมของพื้นที่               

และความตองการของประชาชนสวนรวม 

 นอกจากน้ีในรางพระราชบัญญัติฉบับน้ียังกําหนดใหผังเมืองรวมสามารถประกาศใชบังคับไดสองรูปแบบ 

คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทยและขอบัญญัติทองถ่ิน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับผูรับผิดชอบดําเนินการวางและจัดทําผัง 

หากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังจะประกาศใชบังคับโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย   

และหากกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผังจะประกาศใชบังคับโดยขอบัญญัติทองถ่ิน     

ซึ่งเกิดความแตกตางกันในข้ันตอนและกระบวนการวางและจัดทําผัง อาจเกิดความสับสนในการใชบังคับ            

ทั้งที่เปนผังเมืองรวมแบบเดียวกัน และหากกรมโยธาธิการและผังเมืองไมเห็นดวยกับผังที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดวางและจัดทํา และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันดําเนินการปรับปรุงแกไขผัง อาจเกิดขอขัดแยง

ในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานได 

 ผูไดรับผลกระทบเชิงลบ 

 การเพิ่มบทลงโทษจะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งดานชีวิต ดานการใชประโยชนที่ดิน

มากข้ึน ซึ่งอาจไมสามารถทําใหประชาชนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามผังได 

 

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจํากัด 

    บุคคลถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 

เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีที่มีการวางและจัดทําผัง



๒๑ 

 
และดําเนินการตามผังเมืองที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งกรณีดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติรองรับใหสามารถกระทําได 

 

การจํากัดน้ันเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนหรือไม  

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรางพระราชบัญญัติน้ีเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

เทาที่จําเปนเทาน้ัน เพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนที่ดินตอสวนรวม เชน 

ในดานสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน  

ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม อีกทั้งตองผานการแสดงความคิดเห็นของประชาชนกอน 

จึงสามารถออกกฎหมายในระดับตางๆ ได 

 

๕.๔ ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ  

  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นเพียงใด และเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนมากนอยเพียงใด 

     (๑) รางพระราชบัญญัติน้ีเปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อปรับปรุง

ระบบการผังเมืองของประเทศ โดยกําหนดรูปแบบการวางและจัดทําผังเมืองทุกระดับพรอมทั้งบริหารจัดการ

ผังเมืองใหมีรูปแบบการดําเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยการวางกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชนที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค 

ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบทตลอดจนกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของประชาชนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก

ทุกภาคสวนโดยมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติเปนผูกําหนดนโยบายในภาพรวม เพือ่ใหสอดคลอง

กับนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ และมีคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

เปนผูกํากับดูแลหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ซึ่งจะมีผลทําใหเมือง

หรือสวนของเมืองหรือชนบทไดรับการพัฒนาหรือทําใหดีย่ิงข้ึนซึ่งสุขลักษณะ ความเปนระเบียบ ความสวยงาม 

การดํารงรักษาหรือบูรณะไวซึ่งสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม 

ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีหรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคา

ในทางธรรมชาติในขณะที่ประชาชนจะไดรับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมสีภาพแวดลอมทีถู่กจดัให

ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน อันเปนการเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่

ไปพรอมกับการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ 

            (๒) เมื่อไดดําเนินการตามผังเมืองในรูปแบบตางๆ แลว ประชาชนจะไดรับการบริการสาธารณะ

ที่รัฐจัดใหอยางเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทําใหเกิดความ

สะดวกสบายในการดํารงชีวิต 

  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด 

     ผังเมืองถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารนโยบายการใชประโยชนพื้นที่เพื่อกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาประเทศในอนาคตในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการสงเสริมดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ



๒๒ 

 
สภาพแวดลอมดวยโดยเปนกลไกลที่สามารถกําหนดใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง เปนระบบ มีแผนการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งเปนการลดการใชทรัพยากร เพื่อใหสามารถมีใชไดอยางเพียงพอในอนาคต 

 

  การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด 

  การพัฒนาประเทศภายใตผังเมืองในระดับตางๆ ที่กําหนดไวมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน มีการ 

บูรณาการในการดําเนินการรวมกันและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนอยางเปนระบบ ยอมเปนประโยชนตอการ

กําหนดทิศทางและแผนทางธุรกิจของผูประกอบการในประเทศ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในดานตางๆ และ

สงผลตอความสะดวกและการกําหนดตนทุนของกิจการซึ่งจะทําใหการประกอบกิจการมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

  ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอย เพียงใด 

  การผังเมืองมีเปาหมายประการสําคัญประการหน่ึงในการยกระดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ และการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศกับนานาประเทศ ดังน้ัน จึงไดมีการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาพื้นที่และมี

กลไกเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

 

  และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 

  การวางและจัดทําผังเมืองเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการผังเมืองจําเปนตองอาศัยความรู 

ความเขาใจสภาพปญหาในแตละดานอยางถองแท เชน ดานการต้ังถ่ินฐาน ดานทรัพยากร ดานการอนุรักษ 

ดานการพัฒนา จึงตองมีการศึกษาวิจัยในแตละดานอยางมากเพื่อวิเคราะหพื้นที่แลวนํามากําหนดการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินและช้ีนําการพัฒนาประเทศ 

 

  ๕.๔.๓ เสรมิสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 

      รางพระราชบัญญัติน้ีมีการกําหนดใหมีผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค  

ผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมที่เกิดข้ึนเน่ืองจากตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ไมมีการกําหนดประเภทของผังดังกลาวไว 

 

  สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 

   การวางและจัดทําผังเมืองในรูปแบบตางๆ ต้ังแตระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนจะกอใหเกิดการ

บริหารจัดการพื้นที่ทั่วประเทศอยางเปนระบบ มีการใชประโยชนในพื้นที่อยางสอดคลองและเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที่ กอใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกับของหนวยงานของรัฐและไมเกิดความ

ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณดวยยอมทําใหรัฐอาศัย 

ผังนโยบายการใชพื้นที่ มากําหนดทิศทางการพัฒนาและผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินมาควบคุมและลดการ

สูญเสียงบประมาณโดยไมจําเปนไดมากข้ึน 

 



๒๓ 

 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 

      ในรางพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดใหมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผังกรณีผังนโยบาย

การใชพื้นที่ซึ่งกําหนดใหมีการทบทวนผังทุกหาปหรือกรณีที่มีความจําเปนจะดําเนินการกอนก็ได สําหรับกรณี      

ผังเมืองรวมใชระบบรายงานการประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผงัเมอืงหรอืคณะกรรมการผงัเมอืง

จังหวัดกําหนดแตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับหรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณารายงาน

ประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น โดยการจัดทํารายงานการประเมินผลผังเมอืงรวมน้ันตองมกีารแสดงขอเทจ็จรงิ

ใหปรากฏทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการ

ของรัฐบาล สภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิด

ภัยพิบัติ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองโดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 

 

๕.๕ ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติน้ีเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการเกีย่วกบัการใช

ประโยชนในพื้นที่ซึ่งสงผลกระทบใหหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดตองปฏิบัติตามผังเมืองในแตละระดับที่

เกี่ยวของโดยเปนภาระใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายในขณะเดียวกันตองมีหนาที่กํากับดูแลให

ประชาชนปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองดวย สวนประชาชนก็มีภาระเพิ่มข้ึนในการตรวจสอบการใชประโยชน

ที่ดินกอนจะดําเนินการหรือประกอบกิจการใดๆ มิใหขัดกับผังเมืองในพื้นที่ของตน 

 

๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนและ

การท่ีประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 

 การดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติน้ีจะทําใหการใชงบประมาณในการดําเนินการของหนวยงาน

ของรัฐมีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดการบูรณาการรวมกันต้ังแตระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนที่มีการ

บริหารจัดการผังเมืองอยางเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งกอใหเกิดการสรางมูลคาในพื้นที่ใหเกิด

การพัฒนาไดอยางเหมาะสมและเต็มศักยภาพ มีการวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน รวมทั้งการใชงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจไมซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน 

อยางไรก็ดีโดยที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภาระงานเพิ่มข้ึนที่ตองดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติน้ีจงึอาจตอง

พิจารณาเพิ่มกรอบอัตรากําลังหรือปรับโครงสรางองคกรเพิ่มเติม ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาระงบประมาณที่เพิ่มข้ึนได 

 

๖. ความพรอมของรัฐ 

 ๖.๑ ความพรอมของรัฐ 

  (ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใชประมาณ ๒๐ อัตรา 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

และฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการผังเมือง มีหนาที่ในการรวบรวมและเสนอความเห็นพรอมเหตุผล 

จัดประชุมทั้งในระดับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงมีภารกิจในการ

ประสานรวบรวมความเห็นกรณีการถวงดุลในการดําเนินงานระหวางคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกับ       



๒๔ 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่มีความเห็นไมสอดคลองกันในหลายประเด็นตามรางพระราชบัญญัติน้ีเน่ืองจาก

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ มีจํานวน ๗๗ คณะ ที่จะตองจัดต้ังเพื่อรองรับภารกิจที่จะเกิดข้ึนใหม 

และภารกิจในการจัดประชุมของคณะกรรมการในระดับตางๆ ในอนาคต จึงถือเปนการเพิ่มภารกิจจากเดิมเปน

อยางมากซึ่งในระยะเริ่มตนเมื่อรางพระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับจะไดมอบหมายใหบคุลากรของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองที่มีหนาที่เกี่ยวของ มีความรูและความเช่ียวชาญในเรื่องการผังเมืองเขารวมปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ

ดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกอนจนกวาจะไดรับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติมโดยปจจุบัน

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีสํานักงานคณะกรรมการผังเมืองเปนหนวยงานภายในที่มีหนาที่ดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาว มีอัตรากําลัง จํานวน ๑๕ อัตรา (ขาราชการ ๘ อัตรา พนักงานราชการ ๗ อัตรา) ซึ่งเมื่อรางพระราชบัญญัติน้ี

มีผลบังคับใชจะขอรับการจัดสรรอัตราขาราชการเพิ่มจํานวน ๕ อัตรา ประกอบดวย ตําแหนงนักวิเคราะหผังเมือง 

จํานวน ๓ อัตรา และตําแหนงนิติกร จํานวน ๒ อัตรา เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานบรรลุผล 

 

  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาท่ีท่ีจําเปนตองมี  

   ฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ และคณะกรรมการผังเมือง

จะตองมีคุณวุฒิอยางตํ่า ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในสาขาการผังเมืองและดานอื่นที่เกี่ยวของ 

ซึ่งเปนผูมปีระสบการณและความรูความเขาใจงานดานการผังเมือง มีความเขาใจในระบบนโยบายในภาพรวมทราบ

ถึงนโยบายในระดับประเทศจนถึงในระดับปฏิบัติ รวมทั้งเขาใจระบบบูรณาการ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหผล

ที่จะเกิดข้ึนและสรุปสาระสําคัญในเบื้องตนใหกับคณะกรรมการในระดับตางๆ ไดทราบเพื่อใหการพิจารณาของ

คณะกรรมการน้ันเปนไปดวยความสะดวก เปนผูที่สามารถประสานหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ประเด็นตางๆ กอนเสนอคณะกรรมการในชุดตางๆ 

รวมตลอดถึงการติดตามผลการปฏิบัติการภายหลังจากที่คณะกรรมการดังกลาวไดเห็นชอบผังเมืองแลว 

 

  (ค) งบประมานท่ีคาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย 

   งบประมาณดานบุคลากร จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ขออัตรากําลังเพิ่ม ๕ อัตรา 

ตําแหนงแรกบรรจุ ตําแหนงละ ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือน) 

 

  ๖.๒ ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดต้ังหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร  

     ไมมีการจัดต้ังหนวยงานใหม 

 

  ๖.๓ วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  

   วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย 

      (๑) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบเอกสารแผนพับ คูมือในการปฏิบัติตามผังเมืองสําหรับ

เจาหนาที่ของรัฐหรือสําหรับประชาชน 

 



๒๕ 

 
      (๒) การจัดอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและการดําเนินการ 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

      (๓) การ เผยแพรความรู เ กี่ ยวกับผั ง เมือง ในเ ว็บไซตของกรมโยธาธิการและผั ง เมือ ง 

www.dpt.go.th และเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ 

 

   การเขาถึงขอมูลของประชาชน 

    ในระหวางการดําเนินการวางและจัดทําผังแตละประเภทน้ันมีกระบวนการจัดประชุมประชาชน

หรือการประชาสัมพันธช้ีแจงใหประชาชนและผูเกี่ยวของในเขตผังเมืองไดรับทราบและมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นทั้งในพื้นที่ที่ไดมีการวางและจัดทําผัง และประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูเกีย่วกบัการวางและจดัทาํ

ผังไดผานชองทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th และเว็บไซตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ 

 

 ๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 

๗.๑ มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการ

ดําเนินการกับหนวยงานน้ันอยางไร 

 ไมม ี

 

๗.๒ มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 

   พระราชบัญญัติน้ีมีความเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐดังน้ี 

 (๑) กรณีธรรมนูญวาดวยการเมือง เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวมีผลผูกพันหนวยงาน

ของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินงานตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน 

 (๒) เมื่อไดมีการประกาศผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค หรือผังนโยบายระดับจังหวัด

ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อใหเปนไปตามผังนโยบายดังกลาว 

 (๓) กรณีในเขตที่มีผังเมืองรวมใชบังคับแลวหามบุคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไว

ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนทีดิ่นของผงัเมอืงรวมน้ัน โดยกรณีดังกลาว

รวมถึงหนวยงานของรัฐดวย 

 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร  

 รางพระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหผูมีอํานาจวางและจัดทําผัง ประกอบดวย กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ดําเนินการวางและจัดทําผังใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับผัง

แตละระดับต้ังแตผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม 

และผังเมืองเฉพาะ สําหรับกรณีผังเมืองรวมที่มีขอบเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตการปกครองขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัดน้ัน หนวยงานดังกลาวจะตองดําเนินการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมรวมกัน 

 



๒๖ 

 
 ๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ  

  ๘.๑ ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 

  เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

  เกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกจิของรัฐ 

  มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกจิของรัฐ 

  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

  มีการปรบัปรุงภารกจิของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความตองการ 

  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 

 ๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง 

แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด 

     รางพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดข้ันตอนในการวางและจัดทําผังเมืองของผังแตละระดับไว

เพื่อใหผูมีหนาที่ดําเนินการในแตละข้ันตอนตามกระบวนการที่กําหนดไวอยางชัดเจน เชน กรณีการปดประกาศ

ผังเมืองรวมเพื่อใหผูมีสวนไดเสียแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเปนระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวัน

ปดประกาศ และไดกําหนดใหมีการประเมินผลผังเมืองรวม กลาวคือ กรณีผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบาย

ระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดใหมีการทบทวนผงัทกุหาป หรอืในกรณี

ที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายการบริหารประเทศ หรือสภาวการณทางเศรษฐกจิ

และสังคมเปลี่ยนแปลงไปจะดําเนินการกอนระยะเวลาดังกลาวก็ได สําหรับกรณีผังเมืองรวมใหกรมโยธาธิการ

และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี จัดทํารายงานการประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกําหนด แลวแตกรณีแตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับ 

หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น 

 ๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม

อยางไร 

  ไมม ี

 

 ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาท่ีใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพ่ือใหประชาชน

ไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร 

    ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 
 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง 

  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร 

     (๑) ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะวางและจัดทํา

ผังเมืองรวม ใหแจงอีกฝายทราบกอนการวางและจัดทําผัง ซึ่งในกรณีที่ฝายใดฝายหน่ึงไมเห็นดวยและไมอาจ 

ตกลงกันไดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูช้ีขาดตามคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

     (๒) กรณีผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผังซึ่งตองเสนอ

ผังเมืองรวมใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ไดกาํหนดกระบวนการใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอน และหากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดไมเหน็ชอบดวย

กับความเห็นของกรมโยธาธิการและผงัเมือง และไมสามารถหาขอยุติไดใหเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 

และใหถือวาเปนการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว 

      (๓) กรณีผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผังไมเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมืองคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจสั่งใหแกไขผังเมืองรวม

ดังกลาวและสัง่ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังแทน 

 

 ๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 

         ไมม ี

 

 ๙. การจัดทํากฎหมายลาํดับรอง 

  อธิบด ีกรม โยธาธ ิการและผ ัง เ ม ือง ได ม ีคําสั ่งแต ง ตั ้งคณะทําง านจ ัดทําอน ุบ ัญญ ัต ิตามร า ง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) จํานวน ๓ คณะแลว

เพื่อใหคณะทํางานดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําอนุบัญญัติฯ ดังน้ี 
 

ลําดับ กฎหมายลาํดับรอง กรอบระยะเวลาดําเนินงาน 

๑. 

 

กฎกระทรวง จํานวน ๑ ฉบับ 

มาตรา ๙๕ วรรคสอง หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืน

อุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอทุธรณใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(กรณีผังเมืองรวมและผงัเมอืงเฉพาะในสวนทีเ่กี่ยวของ) 

เ ดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เ ดือนมีนาคม 

๒๕๖๑  

๒. 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและวิธีการทีร่ัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

กําหนด จํานวน ๓ ฉบับ 

   (๑) มาตรา ๒๒ (๕) (ช) ขอกําหนดอื่นที่จําเปนโดย

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ผังเมือง  

(กรณีองคประกอบของผังเมืองรวมในสวนของขอกําหนด) 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๑ 



๒๘ 

 
ลําดับ กฎหมายลาํดับรอง กรอบระยะเวลาดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

   (๒) มาตรา ๒๓ วรรคสาม ในกรณีที่เปนการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ

จังหวัดโดยรวมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองคการบริหาร

สวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงที่อยู 

ในเขตที่ จะวางและจัดทําผั ง เมืองรวมรวมกัน หรือ 

กรมโยธาธิการและผังเมืองและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมกันก็ได ทั้งน้ี วิธีดําเนินการและวิธีกําหนดคาใชจาย 

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจะตองจายตาม

สัดสวนของตนใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผังเมือง 

   (๓) มาตรา ๗๑ วรรคสาม การแต ง ต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๑ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการทีร่ัฐมนตรีกําหนด  

(กรณีผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืง

แหงชาติ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง

จากผูมีความสามารถทางดานการผังเมืองหรอืสาขาวิชาการ

ที่เกี่ยวของจํานวนไมเกินสิบสี่คน) 

๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กําหนด จํานวน ๔ ฉบับ 

(๑) มาตรา ๙ การวางและจัดทําผังนโยบายการใช

ประโยชนพื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และผังกําหนดการใช

ประโยชนที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ตองจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ทั้ ง น้ี  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยใหคํานึงถึง 

ผูที่จะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท 

(๒) มาตรา ๒๕ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจะตอง

สอดคลองกับผังนโยบายระดับจังหวัด และเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐาน ที่อธิบดีกําหนด 

(๓) มาตรา ๕๙ วรรคสอง บุคคลผู มีสิท ธิ ได รับ

คาตอบแทนและการจายเงินคาตอบแทนการดัดแปลง     

รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๑ 



๒๙ 

 
ลําดับ กฎหมายลาํดับรอง กรอบระยะเวลาดําเนินงาน 

 

 

 

 

และมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๙๐  

(ในกรณีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ) 

(๔) มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง ในกรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการ

จัดหาที่ดินหรืออาคารใหบุคคลตามมาตรา ๖๒ เขาอยูใน 

ที่ใหมโดยการเชาซื้อหรือเชา และบุคคลน้ันสมัครใจเขาอยู

ในที่ ดิน หรืออาคารที่จัดหาใหใหม น้ัน ให เจ าหนาที่

ดําเนินการกันเงินคาตอบแทนที่จะพึงจายตามมาตรา ๕๙ 

ไวเพื่อจายในการเชาซื้อหรือเชา ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่อธิบดีกําหนด  

(ในกรณีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ) 

๔. หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 

จํานวน ๑ ฉบับ  

     มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียผูใดตองการแกไข 

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดตามมาตรา ๒๒ (๕)  

ให ย่ืนคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวมน้ัน 

     คํารองขอใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนด

ตามมาตรา ๒๒ (๕) ตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะเทาน้ัน 

      ผูมีสวนไดเสีย การย่ืนคํารอง และวิธีพิจารณาคํารองให

เปนไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม 

๒๕๖๑  

๕. ระเบียบที่คณะกรรมการผังเมืองกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ  

    มาตรา ๓๔ วรรคสอง การจัดทํารายงานการประเมินผล

ตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมือง

กําหนด ซึ่งตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏทั้งในเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนของ

ประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การคมนาคม และ

การขนสง การปองกันภัยพิบัติ และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับ

การผังเมือง โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

ประกอบดวย 

เ ดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เ ดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ 

  

 

 



๓๐ 

 
 ๑๐. การรับฟงความคิดเห็น  

        มีการรบัฟงความคิดเห็น              ไมไดรับฟงความคิดเห็น 

 ๑๐.๑ ผูท่ีเก่ียวของหรืออาจไดรับผลกระทบท่ีรับฟงความคิดเห็น 

  หนวยงานภาครัฐ 

         สํานักงบประมาณ     สํานักงาน ก.พ. 

 

         สํานักงาน ก.พ.ร.     สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 

         และสังคมแหงชาติ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจ ไดแก 

 กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

 ภาคประชาชน/องคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

         ประชาชนที่ไดรบัหรืออาจไดรับผลกระทบ 

         ประชาชนทั่วไป 

           องคกรอื่น ไดแก สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

 ๑๐.๒ มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร 

  รายละเอียดของการรับฟงความคิดเห็น ปรากฏตามสรปุผลการรบัฟงความคิดเห็นแนบทาย 

 

 ๑๐.๓ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

           จัดทํา         ไมมีการจัดทํา 

  ในกรณีจัดทําสรปุผลการรบัฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปน้ีหรอืไม 

           วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 

           จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 

           พื้นที่ในการรบัฟงความคิดเห็น 

           ประเด็นทีม่ีการแสดงความคิดเห็น 

           ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น 

           คําช้ีแจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบ 

           การพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 
 ขอรับรองวาการเสนอรางพระราชบญัญัติไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ

การประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแลว 

 

 

 

     (นายธรรมโรจน  ทรงวิทย) 

            ผูอํานวยการกองนิติการ 

           กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

        ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 

กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๔๐ (นางสาวศิริลักษณ  ใจไว) 

โทรสาร. ๐ ๒๖๑๙ ๖๘๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 

รางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

_______________ 
 

 ๑. วิธกีารในการรับฟงความคิดเห็น 

 ก. กรณีเริ่มแรก 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอื่น 

ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการจัดทํารางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... (ปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งฉบับ) โดยไดดําเนินการจัดโครงการตางๆ คือ เมื่อวันที่  

๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ ๔ – ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมือง ประตูนํ้าพระอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งไดมี

หนังสือสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของดวย โดยกําหนดประเด็นการ

เปดรับฟงความคิดเห็นสรุปไดดังน้ี 

 ประเด็นท่ีหน่ึง  ปรับปรุงระบบผังเมือง โดยแบงผังเมืองออกเปน ๕ ประเภท ไดแก ผังนโยบาย 

๓ ประเภท คือ ผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด ผังปฏิบัติ ๒ ประเภท คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

 ประเด็นท่ีสอง  กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมือง ๓ ระดับ คือ 

  ๑) คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

ทําหนาที่กําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบผังประเทศและผังภาค  

  ๒) คณะกรรมการผังเมือง ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน ทําหนาทีก่าํหนด

มาตรฐานผังเมือง ใหความเห็นชอบผังจังหวัดและผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทาํ 

ใหความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะ ช้ีขาดปญหาตาง ๆ ในการวางและจัดทําผังเมือง 

  ๓) คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทาํหนาที่

ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผัง 

 ประเด็นท่ีสาม กําหนดผูมีอํานาจวางและจัดทําผังประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

  ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมืองรวม 

ผังเมืองเฉพาะ (กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรองขอหรือรัฐมนตรีมอบหมาย) 

  ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ 

ในเขตพื้นที่ (ภายใตการตรวจสอบถวงดุลของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมาตรฐานของคณะกรรมการผังเมือง) 

 ประเด็นท่ีสี ่ เพิ่มเติมขอกําหนดของผังเมืองรวม เชน ประเภทและขนาดของการประกอบกิจการ 

ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด และความสูงของอาคาร FAR BCR OSR 

 ประเด็นท่ีหา กําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีกําหนดระยะเวลาการใชบงัคับแตใชระบบ

ประเมินผลผัง 



๓๓ 

 
 ประเด็นท่ีหก กําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับผังประเภทตาง ๆ ดังน้ี กรณีผังประเทศ 

และผังภาค โดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีผังจังหวัด โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีผังเมอืงรวม 

โดยกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ิน (ผังเมืองรวมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทาํผัง

ประกาศใชบังคับโดยขอบัญญัติทองถ่ิน) กรณีผังเมืองเฉพาะ โดยกฎหมายรูปแบบอื่นที่ไมใชพระราชบัญญัติ 

 ประเด็นท่ีเจ็ด การพัฒนาตามผัง กําหนดใหการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาภาครัฐ 

การต้ังงบประมาณของหนวยงานตองสอดคลองกับผังเมือง 

 ประเด็นท่ีแปด กําหนดเงื่อนไขใหมีการขออนุญาตใชที่ดินในบางกิจกรรมสําหรับในเขตผังเมืองรวม

และผังเมืองเฉพาะ 

 ประเด็นท่ีเกา กําหนดใหมีผูตรวจการผังเมือง ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังเมือง

ระดับตาง ๆ  

 ประเด็นท่ีสิบ เพิ่มอัตรากําหนดโทษกรณีฝาฝนผังเมือง ทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ และเพิ่มเติม

โทษปรับเปนรายวันไวดวย 

 ผลจากการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวไมมีผูใดคัดคานการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีหนวยงานของรัฐและบุคคลแสดงความคิดเห็นหลายประการและเสนอขอปรับแกไขราง

พระราชบัญญัติฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดนําประเด็นตางๆ ที่ไดรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ

พิจารณาและมีการปรับแกไขตามความเหมาะสม เชน กรณีคํานิยาม กรณีองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการระดับตางๆ โดยแกไขใหมีผูแทนจากภาคสวนตางๆ และผูแทนภาคประชาชนเปนองคประกอบ

ของคณะกรรมการดวย กรณีปรับปรุงรูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมในการวางและจัดทําผังมากข้ึน 

 ข. กรณีไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงหนวยงานตางๆ เพื่อใหความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ซึ่งมีหนวยงานที่ใหความเห็นกลับไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจํานวน ๑๕ หนวยงาน ประกอบดวย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอตุสาหกรรม 

และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ค. กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นโดยผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) และเว็บไซตของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th) โดยกําหนดใหแสดงความคิดเห็นผานชองทาง FAX : 

๐ ๒๖๑๙ ๖๘๑๘ และ Email : Legal@dpt.mail.go.th เมือ่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ซึ่งเปนการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

. 

http://www.dpt.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/


๓๔ 

 
โดยเห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตรา

พระราชบัญญัติ (Checklist) ตอไป (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑ 

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐) 

 ทั้งน้ี ผลการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวในสวนของรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจํานวน ๙ ราย ซึ่งเห็นดวยกับหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

โดยมีขอสังเกตและขอเสนอบางประการในบางประเด็นเทาน้ัน 

 

 ๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรอื่น 

ที่เกี่ยวของรวม ๙ ครั้ง ดังน้ี 

 ๒.๑ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อขอความคิดเห็นจาก

สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๔ หนวยงาน และมีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อขอความคิดเห็นจากหนวยงานมาประกอบการดําเนินการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 ๒.๒ จัดโครงการสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

จากผูแทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ วัน 

 ๒.๓ จัดโครงการสัมมนา “การรับฟงความคิดเห็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(ครั้งที่ ๒)” เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากองคกรวิชาชีพ ผูแทนสถาบันการศึกษา ผูแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ 

และเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม ๙ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ วัน 

 ๒.๔ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ จากองคกร

ภาคเอกชน ประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานภาควิชาการ รวมทั้งเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ 

หองประชุม ๔๑๕๐๑ อาคาร ๔ ช้ัน ๑๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ จํานวนครั้งละ ๑ วัน 

 ๒.๕ จัด “โครงการสัมมนาทางวิชาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘” เพื่อรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกจังหวัดในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน ๒ ครั้ง 

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ดานการพัฒนาเมือง ประตูนํ้าพระอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนครั้งละ ๒ วัน 

 

 

 



๓๕ 

 
 ๒.๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อขอใหแสดงความคิดเห็น

ตอรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่วันที ่

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๒.๗ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางฉบับที่ สคก. 

ตรวจพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ ๘๑๙ – ๘๒๐/๒๕๖๐ โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง (www.dpt.go.th) และเว็บไซตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.lawamendment.go.th) 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ วัน 

 

 ๓. พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น 

 จากสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ผูแทนภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรอื่น

ที่เกี่ยวของและทุกพื้นที่โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง และของกระทรวง

ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 ๔. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

 เฉพาะกรณีตามรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางฉบับที่สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว เรื่องเสร็จที่ ๘๑๙ – ๘๒๐/๒๕๖๐ ดังน้ี 

  ๔.๑ คํานิยาม “การผังเมือง” 

 “การผังเมือง”หมายความวา การวาง จัดทํา และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมือง

ในระดับตางๆ สําหรับเปนกรอบช้ีนําการพัฒนาทางดานกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 

ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง 

บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบทใหมีหรือทําใหดีย่ิงข้ึนซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ 

ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การปองกัน

ความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือ

บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

หรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ  

(รางมาตรา ๔) 

 ๔.๒ กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีจัดทําธรรมนูญวาดวย

การผังเมือง เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมือง

ของประเทศ และไดกําหนดใหธรรมนูญวาดวยการผังเมืองที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวมีผลผูกพัน

หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาทีข่องตน (รางมาตรา ๗) 

  ๔.๓ ประเภทของผัง แบงผังเมืองออกเปน ๕ ประเภท (รางมาตรา ๘) ไดแก 

  ๑) ผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ คือ การกําหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการ

พัฒนาประเทศในดานการใชพื้นที่เพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 

 

http://www.dpt.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/


๓๖ 

 
 (๑) ผังนโยบายระดับประเทศ เปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ

ในดานการใชพื้นที่ การพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และชนบท โครงสรางพื้นฐานหลัก การพัฒนาพื้นที่

พิเศษ และการอื่น ๆ ที่จําเปน 

 (๒) ผังนโยบายระดับภาค เปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขต

เกินหน่ึงจังหวัดในดานการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 (๓) ผังนโยบายระดับจังหวัด เปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพื้นที่ระดับ

จังหวัดในดานการใชประโยชนที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 ๒) ผังกําหนดการใชประโยชนที่ ดิน คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ และชนบท แบงเปน 

๒ ประเภท คือ 

 (๑) ผังเมืองรวม เปนแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป

ในพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท 

ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ 

และสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง 

 (๒) ผังเมืองเฉพาะ เปนแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ

เฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของในเมือง บริเวณที่เกี่ยวของ หรือชนบท เพื่อประโยชนในการสรางเมืองใหม 

พัฒนาเมือง อนุรักษเมือง หรือฟนฟูเมือง 

 ๔.๔ รูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผังแตละระดับ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด โดยใหคํานึงถึงผูที่จะไดรับ

ผลกระทบในผังแตละประเภท (รางมาตรา ๙) 

 ๔.๕ กําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีอายุการใชบังคับ 

 ๑) ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ใหกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจัดใหมีการทบทวนผังทุกหาปหรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

นโยบายการบริหารประเทศหรือสภาวการณทางเศรษฐกิจและสงัคมเปลีย่นแปลงไปจะดําเนินการกอนระยะเวลา

ดังกลาวก็ได (รางมาตรา ๑๐) 

 ๒) ผังเมืองรวม ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณีจัดทํารายงาน

การประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจงัหวัดกาํหนด แลวแตกรณี

แตไมเกินหาปนับแตวันที่ผังเมืองรวมใชบังคับ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมนิผล

ครั้งที่ผานมาเสร็จสิ้น (รางมาตรา ๓๔) 

 

 

 



๓๗ 

 
 ๔.๖ ผูมีอํานาจวางและจัดทําผังประเภทตาง ๆ 

 ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผังนโยบายระดับประเทศ ผงันโยบายระดับภาค 

ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม (ทุกพื้นที่) และผังเมืองเฉพาะ (ผังเมืองเฉพาะกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รองขอหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย) (รางมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ 

และมาตรา ๔๑)  

 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพื้นที่ของตน ซึ่งกรณี

เปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดโดยรวมเขตปกครองของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงที่อยูในเขตพื้นที่มีอํานาจวางและจัดทําผังนั้น และเปนผูวางและจัดทํา

ผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๒๓ และมาตรา ๔๑) 

 ๔.๗ กําหนดรูปแบบการประกาศใชบังคับผังเมืองประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

 ๑) ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการ 

นโยบายการผังเมืองแหงชาติ (รางมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕) 

 ๒) ผังนโยบายระดับจังหวัด ประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการผังเมือง (รางมาตรา ๑๗) 

 ๓) ผังเมืองรวม กรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับโดย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย และกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูวางและจัดทําผัง ประกาศใชบังคับโดย

ขอบัญญัติทองถ่ิน (รางมาตรา ๓๓) 

 ๔) ผังเมืองเฉพาะ ประกาศใชบังคับโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี 

ซึ่งกรณีไมมีองคประกอบของขอกําหนดในเรื่องแนวทางและขนาดของที่อุปกรณ ประเภท ชนิด ขนาด จํานวน 

และลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และรายละเอียดระบุ

ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกาศใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกา 

(รางมาตรา ๔๘) 

 ๔.๘ การพัฒนาตามผัง กําหนดใหการวางและจัดทําผังจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับผัง

แตละระดับ ต้ังแตผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวม 

และผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๕) 

 ๔.๙ คณะกรรมการ แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 

 ๑) คณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาติ 

 (๑) องคประกอบของคณะกรรมการ มีทั้งหมด ๒๙ คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง 

จํานวน ๑๕ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมือง

หรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๔ คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการและเลขานุการ และ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ (รางมาตรา ๗๑) 

 

 



๓๘ 

 
 (๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน กําหนดนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการผังเมือง

ของประเทศ ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค กํากับดูแล เรงรดัใหมกีารวาง

และจัดทําผัง และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค 

กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือของภาคประชาสังคมและประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนเกี่ยวกับการผังเมือง เสนอมาตรการดานการเงิน การคลัง และมาตรการอื่น เพื่อสงเสริมการ

ลงทุนและสนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการผังเมือง และเพื่อสรางความเปนธรรมจาก

การใชประโยชนที่ดิน จัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย

ยุทธศาสตร และการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาใหความเห็นชอบ 

(รางมาตรา ๗๕) 

 ๒) คณะกรรมการผังเมือง 

 (๑) องคประกอบของคณะกรรมการ มีทั้งหมด ๒๖ คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนง 

จํานวน ๘ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ  

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ จํานวน ๙ ดาน ๆ  ละ ๑ คน ซึ่งประกอบดวยดานการผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี และเกษตรกรรม 

กรรมการซึ่งเปนผูแทนสภาระบุองคกรจํานวน ๔ คน ซึ่งประกอบดวยสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา

แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนสถาบันหรือ

บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวน ๕ คน โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ กรณีที่เปนการวางและจัดทํา แกไข หรืออนุมัติ

ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหปลัดกระทรวงกลาโหมเขารวมเปน

กรรมการโดยตําแหนงดวย (รางมาตรา ๘๐) 

 (๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน ใหความเห็นชอบผังนโยบายระดับจังหวัด หรือ

ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผัง ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว

ต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไปและผังเมืองเฉพาะ ใหความเห็นหรือคําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการผังเมืองตอ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด กํากับดูแล เรงรัดใหมีการวาง

และจัดทํา และติดตามใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามผังนโยบายระดับจังหวัด วินิจฉัยช้ีขาดปญหาอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ (รางมาตรา ๘๑) 

 ๓) คณะกรรมการผังเมืองจงัหวัด 

 (๑) องคประกอบของคณะกรรมการ กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด ๒๐ คน แบงเปน

กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๗ คน กรรมการจากผูแทนหนวยงานอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมือง

จํานวน ๔ คน กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมือง

จํานวน ๔ คน กรรมการจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงต้ัง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ

และเลขานุการ สําหรับกรณีในเขตจังหวัดอื่น มีทั้งหมด ๒๙ คน แบงเปนกรรมการโดยตําแหนงจํานวน ๑๙ คน 

 



๓๙ 

 
กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงต้ังจากผูมีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญ

ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผังเมืองจํานวน ๑๐ คน ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 

และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ โดยกรณีทีเ่ปนการวางและจัดทํา แกไข หรืออนุมัติ

ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหารใหผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวม

เปนกรรมการดวย กรณีที่จังหวัดใดไมมีตําแหนงในหนวยงานตามที่กําหนดใหถือวาคณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวัด

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู และจังหวัดใดที่ไมมีผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทนการประปาสวนภูมิภาค

ปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่ ใหผูแทนการไฟฟานครหลวงหรือผูแทนการประปานครหลวง แลวแตกรณี 

เปนกรรมการแทน ซึ่งการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการที่เปนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการผังเมือง

จะเปนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติหรือกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองหรือ

อนุกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวในขณะเดียวกันไมได (รางมาตรา ๘๕)  

 (๒) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน ใหความเห็นชอบผังเมืองรวมที่วางและจัดทํา

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการผังเมืองในสวนที่เกี่ยวกับการ

วางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจดัทาํ ผงัเมอืงรวม

ที่พื้นที่คาบเกี่ยวต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไป และผังเมืองเฉพาะ ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและ

จัดทําผังเมืองรวมตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ย่ืนตอ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (รางมาตรา ๘๖) 

 ๔.๑๐ กําหนดหมวดบทกําหนดโทษเปน ๓ สวน (รางมาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๐๗) 

 ๑) สวนที่ ๑ บททั่วไป กรณีผูกระทําผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําผิดเกิดจากการสั่งการ

หรือการกระทําของกรรมการหรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคลน้ันหรือมี

หนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทํา

ความผิดตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย  

 ๒) สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินสามหมื่นบาทและตองชําระคาปรับอีกไมเกินวันละหาพันบาทตลอด

ระยะเวลาที่ยังไมปฏิบัติใหถูกตอง 

 ๓) สวนที่ ๓ โทษอาญา 

 กรณีฝาฝนคําสั่งใหรื้อ หรือยายอาคาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรอืปรบัไมเกนิ

หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท

ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

 

 

 



๔๐ 

 
 ๕. ความเห็นของหนวยงานและผูเก่ียวของ 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางฉบับที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทย

เสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

และกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(www.lawamendment.go.th) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีความเห็น

และขอสังเกตดังตอไปน้ี 

 ๕.๑ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ 

 ๕.๒ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

  เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา แมวารางพระราชบญัญติั

การผังเมือง พ.ศ. .... ฉบับน้ีกําหนดใหการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนไวแลวซึ่งอาจใช

วิธีการอยางหน่ึงหรือหลายอยาง และวิธีการอื่นที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติกําหนด แตเพื่อให

สอดคลองกับเจตนารมณหลักของการผังเมืองซึ่งคํานึงถึงสิทธิและประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ 

จึงสมควรใหการรับฟงความคิดเห็นฯ จะตองประกอบดวยการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟงขอคิดเห็นเกีย่วกบั

ผังเมืองอยางนอยหน่ึงครั้ง 

 ๕.๓ กระทรวงพลังงาน  

  เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นองคประกอบ

ของคณะกรรมการ ขอกําหนดการใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการดานพลังงานและระยะเวลาในการพิจารณา

อุทธรณดังน้ี 

  ๑) เห็นควรใหเพิ่ม “ดานพลังงาน” เขาไปในนิยามของ “ผังภาค” “ผังจังหวัด” และ 

“ผังเมืองรวม” เพื่อใหครอบคลุมถึงโครงการดานพลังงาน ซึ่งคําจํากัดความของ “การสาธารณูปโภค” มิไดรวมถึง

แหลงผลิตพลังงาน เชน โรงไฟฟา แหลงขุดเจาะปโตรเลียม ฯลฯ 

  ๒) เห็นควรกําหนดใหปลัดกระทรวงพลังงานเปนคณะกรรมการผังเมืองโดยตําแหนง 

เน่ืองจากมีการกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติและ

กําหนดใหพลังงานจังหวัดเปนกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยตําแหนง จึงเห็นควรใหปลัดกระทรวงพลังงานเปน

กรรมการผังเมืองโดยตําแหนงเพื่อใหมีความสอดคลองกับกรรมการ ๒ ชุดขางตน และโครงการดานพลังงานมี

กระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแนวโนนเพิ่มข้ึนตามความตองการการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึน จึงเปน

องคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาในการจัดทําผังเมืองในทุกระดับ 

 

 

 

http://www.dpt.go.th/


๔๑ 

 
  ๓) เห็นควรใหเพิ่มผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และผูแทนการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เน่ืองจากในปจจุบันมี

โรงไฟฟา และโครงการดานพลังงานกระจายอยูทั่วประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจึงเห็นสมควรกําหนดใหมี

ผูแทนจาก ๒ หนวยงานที่กํากับดูแลและพัฒนาโครงการดานพลังงาน 

  ๔) เห็นควรเพิ่ม “แผนผังแสดงการพัฒนาดานพลังงาน” ในองคประกอบของการจัดทาํผงัภาค 

เพื่อใหสอดคลองกับคํานิยามที่เสนอขอเพิ่มเติม 

  ๕) เห็นควรเพิ่ม “แผนผังแสดงการพัฒนาดานพลังงาน” ในองคประกอบของการจัดทําผังจังหวัด 

เพื่อใหสอดคลองกับคํานิยามที่เสนอขอเพิ่มเติม 

  ๖) เห็นควรใหการจัดทําผังจังหวัดนําแผนงาน แผนแมบทดานพลังงาน และกิจการดาน

พลังงานโดยรัฐที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และพื้นที่เพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมตาม

พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนขอกําหนดในการกําหนดผังจังหวัด เพื่อให

การวางผังจังหวัดมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลครอบคลุมแผนงาน แผนแมบทที่คณะรัฐมนตรีไดให

ความเห็นชอบแลว ซึ่งรวมถึงพื้นที่เพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม ซึ่งมี

กฎหมายเฉพาะกํากับการดําเนินงานและตองปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยูดวยแลว 

  ๗) เห็นควรเพิ่มพลังงานจังหวัดเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบรหิารการผงัเมอืง

สวนทองถ่ิน เน่ืองจากโครงการดานพลังงานมีกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามความ

ตองการการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึน จึงเปนองคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาในการจัดทําผังเมืองในทุกระดับ 

  ๘) เห็นควรใหกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของกรรมการอุทธรณหรือคณะกรรมการบริหาร

การผังเมืองสวนทองถ่ินในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ เพื่อสรางความชัดเจนดานระยะเวลาในการพจิารณากรณีอทุธรณ 

 ๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  เห็นชอบในหลกัการพระราชบัญญัติฯและมีขอสงัเกตดังน้ี 

  ๑) การจัดทํารายงานการประเมินผลผังในแตละประเภทควรจะตองสงผลการประเมินผลผัง

และมีขอเสนอแนะใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรับทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

  ๒) ควรเพิ่มกรอบนโยบาย สาระสําคัญดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไว

ในองคประกอบของการจัดทําผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  ๓) ควรเพิ่มวิธีการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการวางผังเมืองในแตละระดับใหชัดเจน 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการการมีสวนรวมที่ดีและหลักความโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ๔) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและคํารอง และนําเสนอให

ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่วางผังไดรับทราบ 

  ๕) ควรกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินมิใหอนุญาตใหมีการใชประโยชนผิดไปจากที่

กําหนดไวในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

 

 



๔๒ 

 
  ๖) กรณีองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ ควรเพิ่มผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอมและ

ดานสังคม 

  ๗) ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ ในการพิจารณาผัง

พื้นที่พัฒนาพิเศษ 

  ๘) ควรเพิ่มกรอบนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในองคประกอบของการจัดทํา

ผังประเทศ 

  ๙) ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ของผูตรวจการผังเมือง ใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน

ของหนวยงานของรัฐที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะดวย 

 ๕.๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตวาขอใหผูที่เกี่ยวของใหความสําคัญ

กับการควบคุมการวางผังเมืองใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากที่สุด รวมทั้งคํานึงถึงปริมาณนํ้าตนทุนทีม่อียูเดิม

และประสานกับกรมชลประทานเรื่องปริมาณความตองการใชนํ้าที่คาดวาจะใชเพิ่มข้ึนในพื้นที่ เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป และขอใหกรม

โยธาธิการและผังเมือง กําหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพรอมทั้งสัญลักษณสีแสดงการใชประโยชนที่ดินในเขตปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในผังแสดงการใชประโยชนที่ดินเพื่อความสะดวกชัดเจนในการตรวจสอบ นอกจากน้ีควร

กําหนดลักษณะการใชประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินตองเปนไปตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดวย 

 ๕.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม 

  เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตกรณีในสวนของกระบวนการการรบั

ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... โดยเฉพาะ

ผังปฏิบัติซึ่งกระทบสิทธิของประชาชนโดยตรง ควรมีกระบวนการแจงสิทธิและขอมูลใหผูมีสวนไดเสียในพื้นที่

วางผังรับทราบเปนการลวงหนา เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนครบถวนถูกตอง

มากย่ิงข้ึน 

 ๕.๗ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

  เห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตวา การปรับปรุงมาตรการทาง

กฎหมาย โดยเพิ่มมาตรการควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองใหเขมงวดข้ึนครั้งน้ีก็เพื่อใหการใชบังคับผัง

เมืองเปนไปโดยมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนน้ัน การจัดทําผังเมืองจะตองมีความสมดุลระหวางดานการพัฒนาและการ

ควบคุมการใชพื้นที่อยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมืองอยางแทจริง จึงเห็นชอบ

ใหเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยมีขอสังเกตดังกลาวประกอบ 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 
 ๕.๘ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

  เห็นชอบในหลกัการรางพระราชบัญญัติฯ และมีขอสังเกตดังน้ี 

  ๑) ตามรางมาตรา ๗๑ กรณีองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

กําหนดใหนายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 

และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง มีประเด็นที่ตอง

พิจารณาใหรอบคอบเน่ืองจากสมาคมดังกลาวไมไดมีสถานะเปนองคกรตามโครงสรางการบรหิารราชการแผนดิน 

ทําหนาที่สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร 

ในเรื่องน้ีจึงอาจพิจารณาไดเปน ๒ แนวทางคือ 

  (๑) กําหนดใหตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกรรมการโดยตําแหนงโดยตอง

จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  (๒) ตัดคณะกรรมการโดยตําแหนง คือ นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 

นายกสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ออกจาก

องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ เน่ืองจากการดูแลพัฒนาพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการอยูในคณะกรรมการนโยบาย

การผังเมืองแหงชาติแลว 

  ๒) รางมาตรา ๗ กรณีการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง และตามรางมาตรา ๗๕ (๗) 

กรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติในการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมือง

เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินการดานการผังเมืองของประเทศน้ัน 

ไมควรจะกําหนดไวเน่ืองจากธรรมนูญวาดวยการผังเมืองยังไมมีความชัดเจนของกรอบเน้ือหาและการบังคับใช

ตลอดจนยังมีประเด็นที่ซ้ําซอนกับรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เชน การกาํหนดระบบการวางผงัเมอืง 

การประเมินผลผังเมือง หนวยงานที่กําหนดนโยบายผังเมือง การมีสวนรวมของประชาชน การวางและจัดทําผัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่อยูภายใตการบังคับใชของธรรมนูญวาดวยการผังเมือง เปนตน 

 ๕.๙ นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ 

  ๑) รางมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง (๔) กรณีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถทางดานการผังเมืองหรือสาขาวิชา

การที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกินสิบสี่คน เสนอขอเพิ่มกรรมการ “รวมท้ังผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภาสถาปนิก 

ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทนสภาอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จํานวนไมเกินสิบสี่คน” เน่ืองจากคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ

เปนผูกําหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศในอนาคต ดังน้ัน ควรจะมีผูใหมุมมองรอบดาน และควรมี

ตัวแทนจากภาคเอกชนใหเปนผูผลักดันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจรวมทั้งเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น

กับภาครัฐต้ังแตเริ่มตนเพื่อจะไดมุมมองในทุกมิติ 

 

 



๔๔ 

 
  ๒) รางมาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง (๒) กรณีคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในสวนของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการผังเมืองแตงต้ังจากผูมีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางการผังเมือง

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการผังเมือง จํานวนไมเกินสิบสี่คนเปนกรรมการ เสนอขอเพิ่มกรรมการ “รวมท้ัง

ตัวแทนจากหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และสภาเกษตรกร

จังหวัดจํานวนไมเกินสิบสี่คนเปนกรรมการ” เน่ืองจากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด เปนผูกําหนด ทิศทางการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัด ดังน้ัน จึงควรใหผูมีสวนไดเสียหลักในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการกําหนดการใช

ประโยชนพื้นที่ ซึ่งควรมีตัวแทนจากผูมีสวนไดเสียหลักเปนผูผลักดันการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที ่ 

และเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นกับทางภาครัฐต้ังแตเริ่มตน เพื่อจะไดมุมมองในทุกมิติ 

  ๓) เสนอขอใหเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียหลักในกระบวนการวาง

และจัดทําผังต้ังแตเริ่มตนการวางผัง โดยเฉพาะผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะโดยการจัดต้ังคณะทํางานระดับ

จังหวัดซึ่งมีตัวแทนจากหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัด และ

สภาเกษตรกรจังหวัด เขาไปเปนคณะทํางานในการจัดทําผัง เน่ืองจากในการวางและจัดทําผังเมืองในอดีตเปน

การวางผังซึ่งเนนทางดานวิชาการโดยไมไดดูสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ ทําใหรางผังเมืองที่ไดจัดทําเปนผังที่ขัดแยงกับ

พื้นที่จนทําใหมีคํารองขอแกไขผังเปนจํานวนมาก เพราะผูมีสวนไดเสียหลักไมไดมีสวนรวมในการออกแบบผัง 

 ๕.๑๐ นางสาวประภาพร  แสดงกาญจนวนิช 

  ๑) กรณีรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเหน็และการมีสวนรวมของประชาชนในผังแตละระดับ

ตามรางมาตรา ๙ กําหนดไววา “การวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) 

และผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามมาตรา ๘ (๒) ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม

ของประชาชน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด” และตามรางมาตรา ๔๕ 

กําหนดไววาการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม และใหคํานึงถึงความคิดเห็นของ

เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสทิธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่นตามมาตรา ๔๓ การรบัฟงความคิดเหน็

และการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา ๙ และการไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารภายในระยะเวลาที่ได

ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จึงมีความเห็นวา

เน่ืองจากยังไมไดมีการประกาศหลักเกณฑในการรับฟงความคิดเห็น จึงไมแนใจวาการรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอน

การวางและจัดทําผงัเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใด แตหวังวาจะมีการรับฟง 

ที่ทั่วถึงมากข้ึนซึ่งปญหาการประกาศบังคับใชผังเมืองที่ผานมาสวนหน่ึงมาจากการจัดทําที่เปนลักษณะ TOP DOWN 

จากบนลงลาง และการรับฟงความคิดเห็นทีไ่มทั่วถึงการแกไขกฎหมายจึงควรแกประเด็นน้ีดวย แตตามรางกฎหมาย

มีเปลี่ยนแปลงตรงจุดน้ีแตเขียนไมชัดเจนทําใหอาจมีการตีความที่ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากการวางผังเมืองลดลง 

  ๒) รางมาตรา ๓๐ ในกรณีผูมีสวนไดเสียตองการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด

ตามมาตรา ๒๒ (๕) ใหย่ืนคํารองตอกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมน้ัน เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ไมไดกําหนดเปนมาตราไว แตรางพระราชบัญญัติน้ี

กําหนดเปนมาตรา ๒๒ (๕) จึงไมแนใจวาใหแสดงความคิดเห็นเฉพาะทีก่ําหนดในมาตรา ๒๒ (๕) เทาน้ันหรือไม

แลวถาตองการแกไขหรือเสนอความคิดเห็นตามวงเล็บอื่นๆ ของมาตรา ๒๒ จะทําไดหรือไม 



๔๕ 

 
 ๕.๑๑ คณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย กกร. (ประกอบดวยสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) ขอเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติฯ ในประเด็นตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

  ๑) กรณีการวางและจัดทําผงัเมืองรวม 

  รางมาตรา ๒๕ กําหนดให “การวางและจัดทําผังเมืองรวมตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับ

จังหวัดและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่อธิบดีกําหนดรวมทั้งรางมาตรา ๑๑๒ กําหนดให 

“บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามข้ันตอนที่พระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติมในวันกอนวันที่พระราชบญัญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี” ทําใหพิจารณาไดวาการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะทําไดตอเมื่อมีการจัดทาํผงันโยบาย

ระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอย โดยผังนโยบายระดับจังหวัดจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกบัผงันโยบายระดับภาค 

และผังนโยบายระดับภาคจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับผังนโยบายระดับประเทศเชนกัน ซึ่ง กกร. เห็นวา

เปนหลักการที่ดี เพื่อใหการวางและจัดทําผังเมืองรวมมีความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตอยางไร

ก็ดีการจัดทําผังนโยบายในแตละระดับจะตองใชขอมูลและระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งการกําหนดใหผังเมืองรวม

ตองสอดคลองกับผังนโยบายระดับจังหวัดดังกลาว อาจทําใหมีประเด็นวาผังเมืองรวมที่ประกาศใชบังคับอยูแลว

จะมีผลบังคับใชไดถูกตองตามมาตรา ๒๕ น้ีหรือไม รวมทั้งผังเมืองที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําจะตอง

ดําเนินการอยางไรตอไป ดังน้ัน กกร. จึงขอเสนอกําหนดใหในระหวางที่กําลังจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดน้ัน 

ผังเมืองรวมที่ประกาศบังคับใชแลวใหยังมีผลบังคับใชไดตอไปโดยไมถือวาขัดตอมาตรา ๒๕ และเมื่อจัดทําผัง

นโยบายระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว ใหรีบดําเนินการแกไขผังเมืองรวมดังกลาวใหสอดคลองกับผังนโยบาย

ระดับจังหวัดโดยเร็ว สําหรับผังเมืองรวมที่อยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําผัง ใหสามารถดําเนินการวาง

และจัดทําไดตอไปตามข้ันตอนและประกาศบังคับใชไดโดยไมตองรอผังนโยบายระดับจังหวัด และเมื่อจัดทําผัง

นโยบายระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลว จึงใหนําผังเมืองรวมดังกลาวมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแกไขหาก

พบวาไมสอดคลองตามผังนโยบายระดับจังหวัด 

  ๒) กรณีการบังคับใชธรรมนูญวาดวยการผงัเมอืง 

  รางมาตรา ๗ กกร. มีขอสังเกตในสวนที่เกี่ยวของกับการบังคับใชธรรมนูญวาดวยการผังเมืองน้ัน

จะมีผลกระทบตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของที่นอกเหนือไปจากหนวยงานราชการหรือไม เน่ืองจากการที่กฎหมาย

กําหนดใหธรรมนูญวาดวยการผังเมืองน้ัน มีผลบังคับใชทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยไมผานการ

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาน้ัน อาจทําใหผูที่เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับผลกระทบทุกภาคสวนไมอาจทราบถึง

ความมีอยูของธรรมนูญวาดวยการผังเมือง ซึ่งจะสงผลทําใหภาคสวนเหลาน้ันไมสามารถปรับปรุง แกไข หรือ

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามสิ่งที่ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองน้ีกําหนดได ดังน้ัน กกร. จึงขอเสนอใหมีประกาศ

ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองในราชกจิจานุเบกษาไวดวย เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดทราบถึงความมีอยู

และสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมนูญวาดวยการผังเมืองฉบับน้ีได 

 

 
 



๔๖ 

 
  ๓) กรณีกรอบระยะเวลาในการจัดทําผังเมือง 

  ตามรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไมไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการวางและจัดทําผังเมือง

ต้ังแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดไวอยางชัดเจน คงมีแตเพียงการกําหนดกรอบระยะเวลาการปดประกาศตามมาตรา ๒๙ 

ไวเทาน้ัน ซึ่งหลักการเหมือนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทางปฏิบัติที่ผานมาการวางและจดัทาํ

ผังเมืองรวมมี ๑๘ ข้ันตอน ใชระยะเวลาอยางนอย ๙๖ สัปดาห ซึ่ง กกร. เห็นวาข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมือง

มีความซ้ําซอน สงผลกระทบตอประชาชนผูมีสวนไดเสียที่ไมอาจทราบกําหนดเวลาประกาศบงัคับใชผงัเมอืงรวม

ในแตละพื้นที่ไดอยางชัดเจนซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดํารงชีพและการประกอบธุรกิจของประชาชน ดังน้ัน 

กกร. จึงขอเสนอใหมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการวางและจัดทําผังเมืองรวมต้ังแตเริ่มตนถึงประกาศใชบงัคับ

ใหชัดเจนไวในรางพระราชบัญญัติฯ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการไมเกินหน่ึงป 

  ๔) กรณีโครงสรางคณะกรรมการนโยบายการผงัเมอืงแหงชาติ 

  รางมาตรา ๗๑ กําหนดใหองคประกอบคณะกรรมการนโยบายการผังเมอืงแหงชาติน้ัน มาจาก

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดเทาน้ัน แตไมมีการผสมผสานระหวางผูมีสวนไดเสียแตอยางใด ซึ่งทําใหการ

กําหนดนโยบายตางๆ ของคณะกรรมการฯ ไมสามารถเปนไปไดอยางรอบดาน ดังน้ัน กกร. จึงขอเสนอใหเพิ่ม

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย เขาเปนกรรมการโดยตําแหนง 

เพื่อใหการกําหนดนโยบายหรือแผนการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางรอบดาน และผานการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดเสียดวย 

  ๕) กรณีโครงสรางคณะกรรมการผังเมอืงจงัหวัด 

  เหตุผลเชนเดียวกับ ขอ ๔. การใหความเห็น การใหคําปรึกษา และการใหขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตอคณะกรรมการผังเมือง จําเปนจะตองมีวิสัยทัศนและมุมมองที่หลากหลายของ

ผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของในพื้นที่น้ัน ๆ ใหมากที่สุด ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ อันเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพฒันาพืน้ทีใ่นเขตจงัหวัดน้ัน ๆ  

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ผานมาในทางปฏิบัติผูแทนหอการคาจังหวัด และผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ก็ไดรับเชิญใหมีสวนรวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเสมือนเปนคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

เพียงแตกฎหมายไมไดระบุไว ดังน้ัน กกร. จึงขอเสนอใหเพิ่มผูแทนหอการคาจังหวัด และผูแทนสภา

อุตสาหกรรมจังหวัด เขารวมเปนกรรมการดวย 

  ๖) กรณีข้ันตอนการขอปรบัแกไขผงัเมอืง 

  รางมาตรา ๓๔ กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน จัดทํารายงาน

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอม ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กาํหนดแตไมเกนิ

หาปนับแตวันประกาศใชบังคับ ซึ่งการบัญญัติในลักษณะน้ีไมไดเปดโอกาสใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย

ในพื้นที่น้ันมีสิทธิที่จะไดย่ืนขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินแกไขผังเมืองรวมได หากมี

เหตุจําเปนหรือพบวาผังเมืองรวมที่บังคับใชมีขอมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไมสอดคลองกับนโยบาย ดังน้ัน กกร. 

จึงขอเสนอใหมีการกําหนดเงื่อนไขและข้ันตอนเพื่อรับรองสิทธิใหผูมีสวนไดเสียสามารถย่ืนเรื่องขอใหกรมโยธาธิการ

และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองในระหวางการบังคับใชผังเมืองนั้นๆ 

ไดเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบังคับใชมากย่ิงข้ึน 



๔๗ 

 
  ๕.๑๒ นายกัญจน  ทัตติยกุล 

  ๑) ใหปรับปรุงขอความในรางมาตรา ๔ คํานิยาม “การผังเมือง หมายความวา การวาง จัดทํา 

และการดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองในระดับตางๆ สําหรับเปนกรอบช้ีนําการพัฒนาทางดานกายภาพ

ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และพื้นที่เฉพาะควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศและแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี ........ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ และเพ่ือลด

การปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือลด

หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากพิบัติภัยธรรมชาติดวย” 

  ๒) รางมาตรา ๘๐ วรรคหน่ึง (๔) องคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง ขอใหเพิ่มกรรมการ

ซึ่งเปนผูแทนระบุองคกรอีกหน่ึงคน คือ สภาเกษตรแหงชาติ และขอใหเพิ่มจํานวนกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี

แตงต้ังจากผูแทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกบัการผังเมือง เปนจํานวนไมเกินเจ็ดคน รวมทั้งสิน้ย่ีสิบเกาคน 

  ๓) ใหปรับปรุงขอความในรางมาตรา ๙ ในเรื่องรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมของประชาชนในผังเมืองแตละระดับ “ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผานการรับฟง

ความคิดเห็นจนเปนท่ียอมรับของประชาชน” 

  ๔) ใหปรับปรุงขอความในรางมาตรา ๓๕ “การแกไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะ

สวนหน่ึงสวนใด... ใหมีการปดประกาศ... เปนเวลาไมนอยกวาหกสิบวัน โดยประกาศน้ันใหมีคําเชิญชวนใหผูมี

สวนไดเสียแสดงขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ และใหมีการจัดประชุมชี้แจง

ทําความเขาใจเน้ือหาท่ีจะมีการแกไขดวย” 

  ๕.๑๓ นายฤทธชิยั  จันทา 

  มีความเห็นวาการกําหนดสัดสวนจํานวนของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดควรมีสวนของ

ผูแทนภาคประชาชนในทองถ่ินใหมากกวาขาราชการประจําเพราะจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน   

ในการตัดสินใจอยางแทจริง 

  ๕.๑๔ นางปวีณา  ศรีสาทร 

  เห็นดวยกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฯ เพราะการกระจายอํานาจเปนการปกครองโดย

ระบอบประชาธิปไตย แตกังวลวาจะมีการสมยอมกันในระดับทองถ่ิน ดังน้ัน ควรจะหามาตรการปองกันในกรณี

ดังกลาวดวย 

  ๕.๑๕ นางสาวมีนา  ไพรวัลย 

  เห็นดวยกับหลักการตามรางพระราชบัญญัติฯ เพื่อเปนการกระจายอํานาจไปยังทองถ่ินในการ

บริหารจัดการใหไดอยางเหมาะสม 

  ๕.๑๖ นายประเสริฐ  วงศภูธร 

  ตามรางพระราชบัญญัติน้ี ไมเห็นดวยกับการกระจายอํานาจเพียงอยางเดียว เน่ืองจากจะทํา

ใหเกิดการตัดสินใจของผูมีอํานาจในระดับทองถ่ินเพียงอยางเดียวอันจะนํามาซึ่ งการปฏิบัติหนาที่ไม

ตรงไปตรงมา ตลอดจนการแสวงหาประโยชนที่เกิดกับผังเมือง หรือระบุขอบเขตเพื่อประโยชนสวนตนของผูมี

อํานาจในระดับทองถ่ิน ดังน้ัน ควรจะกลับมาทบทวนเพื่อใหการจัดทําผังเมืองใหมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



๔๘ 

 
 ๖. คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

 ๖.๑ ประเด็นคํานิยามในรางมาตรา ๔ กรณีกระทรวงพลังงานมีขอสังเกตวาควรเพิ่มคําวา “ดานพลังงาน” 

เขาไปในคํานิยาม “ผังภาค” “ผังจังหวัด” และ “ผังเมืองรวม” และกรณีคุณกัญจน ทัตติยกุล ขอใหปรับปรุง

ขอความคํานิยาม “การผังเมือง” ซึ่งในประเด็นน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ไดแกไขคํานิยามคําวา 

“การผังเมือง” และ “ผังเมืองรวม” เพ่ือใหมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคลองกับขอสังเกตของหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของโดยไมมีการเพ่ิมคําวา “ดานพลังงาน” ใน “ผังเมืองรวม” และไดตัดคํานิยาม “ผังภาค” 

และ “ผังจังหวัด” ออกเพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเน้ือหาของรางพระราชบัญญัติ 

 ๖.๒ ประเด็นการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองตามรางมาตรา ๗ และอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติในการจัดทําธรรมนูญวาดวยการผังเมืองตามรางมาตรา ๗๕ (๗) 

กรณีพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นวาไมควรกําหนดเรื่องดังกลาวไว

ในรางพระราชบัญญัติน้ี และกรณีคณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย กกร. มีขอสังเกตใหประกาศธรรมนูญ

วาดวยการผังเมืองในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในประเด็นน้ีมีการเพ่ิมมาตราเก่ียวกับการจัดทําธรรมนูญวาดวย

การผังเมืองในขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) โดยกําหนดให

ธรรมนูญวาดวยการผังเมืองท่ีคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติจัดทําตามมาตรา ๗๕ (๗) 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตอง

ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน ซึ่งความเห็นในประเด็นน้ีตองเสนอเรื่องไปในชั้นการพิจารณา

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

 ๖.๓ ประเด็นรูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนในผังเมือง

แตละระดับตามรางมาตรา ๙ กรณีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นควรให

มีการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นอยางนอยหน่ึงครั้ง กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมมีขอสังเกตวา

ควรมีกระบวนการแจงสิทธิและขอมูลใหผูมีสวนไดเสียในพื้นที่วางผังทราบลวงหนา กรณีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒ ิ

เสนอขอใหเพิ่มเติมกระบวนการการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียหลักในกระบวนการวางและจัดทําผังต้ังแต

เริ่มตนการวางผัง กรณีนางสาวประภาพร แสดงกาญจนวนิช มีความเห็นวาควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

จากประชาชนอยางทั่วถึง และกรณีคุณกัญจน ทัตติยกุล ขอใหปรับปรุงรูปแบบการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผานการรับฟงความคิดเห็นจนเปนที่ยอมรับของประชาชน 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ไดพิจารณากําหนดแนวทางในการจัดทําผังในสวนของการ

รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนโดยปรับแกไขรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

ในขั้นตอนการพิจารณาโดยกําหนดใหการวางและจัดทําผังนโยบายการใชประโยชนพ้ืนท่ีตามมาตรา ๘ (๑) 

ประกอบดวย ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด และผัง

กําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามมาตรา ๘ (๒) ประกอบดวย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ตองจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมืองกําหนด โดยใหคํานึงถึงผูท่ีจะไดรับผลกระทบในผังแตละประเภท ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 

. 

 



๔๙ 

 
จะตองจัดทําอนุบัญญัติเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดง

ขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองดังกลาวตามรางพระราชบัญญัติอยูแลวโดยไมจําเปนตอง

แกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติน้ีอีก 

 ๖.๔ ประเด็นองคประกอบของผงั 

  ๖.๔.๑ องคประกอบของผังนโยบายระดับประเทศตามรางมาตรา ๑๔ ผังนโยบายระดับภาค

ตามรางมาตรา ๑๖ และผังนโยบายระดับจังหวัดตามรางมาตรา ๑๘ กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมมีขอสังเกตวาควรเพิ่มกรอบนโยบาย สาระสําคัญดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไวในองคประกอบของการจัดทําผังประเทศ ผังภาค และผังจังหวัด ซึ่งในประเด็นน้ีคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะท่ี๗) ไดแกไของคประกอบของผังดังกลาว โดยมีการแกไขใหมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวในรางพระราชบัญญัติน้ีแลว กลาวคือ กรณีผังนโยบายระดับประเทศ

ตามรางมาตรา ๑๔ (๒) (จ) โดยกําหนดใหมีกรอบนโยบาย เปาหมาย และแผนทางดานกายภาพเพ่ือการ

พัฒนาหรือการอนุรักษของประเทศในเรื่องสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ กรณีผังนโยบายระดับภาคตามราง

มาตรา ๑๕ ไดกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําผังนโยบายระดับภาคใชเปนแนวทางในการพัฒนา

และการดํารงรักษาพ้ืนท่ีในดาน “การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และกรณีผังนโยบาย

ระดับจังหวัดตามรางมาตรา ๑๗ ไดกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาพ้ืนท่ีระดับจังหวัดในดาน “การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม” 

  ๖.๔.๒ องคประกอบของผังนโยบายระดับภาคและองคประกอบของผังนโยบายระดับจังหวัด

ตามรางมาตรา ๑๖ และรางมาตรา ๑๘ กรณีกระทรวงพลังงานมีความเห็นเพิ่มเติมวาควรเพิ่ม “แผนผังแสดง

การพัฒนาดานพลังงาน” ในองคประกอบของการจัดทําผังภาคและในองคประกอบของการจัดทาํผังจังหวัด 

ซึ่งในประเด็นน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ไดแกไของคประกอบของผังดังกลาวแตมิไดมีการเพ่ิม

แผนผังแสดงการพัฒนาดานพลังงานไวในรางพระราชบัญญัติฯ แตอยางไรก็ตามรางมาตรา ๑๖ (๓) (จ) 

และรางมาตรา ๑๘ (๓) (ญ) ไดกําหนดองคประกอบของการจัดทําผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบาย

ระดับจังหวัด ใหมีการจัดทําแผนผังท่ีทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระสําคัญทุกประการหรือ

บางประการโดยกําหนด “แผนผังอ่ืนๆ ตามความจําเปน” ไวดวย ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติม

รางพระราชบัญญัติน้ีอีก 

 ๖.๕ ประเด็นการกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถดําเนินการวางและจัดทํา

ผังเมอืงรวม และผังเมอืงเฉพาะตามรางพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. .... กรณีนางปวีณา ศรีสาทร มีความเห็นวา

ควรจะหามาตรการปองกันโดยมีระบบถวงดุลอํานาจในการวางและจัดทําผัง และกรณีนายประเสริฐ วงศภูธร 

ไมเห็นดวยกับการกระจายอํานาจดังกลาวเน่ืองจากจะทําใหเกิดการตัดสินใจของผูมีอํานาจในระดับทองถ่ิน

เพยีงอยางเดียว ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชนทีเ่กิดกับผังเมือง ซึง่ประเด็นการจัดทํารางพระราชบัญญัติน้ี 

.  

 

 



๕๐ 

 
มีหลักการและเหตุผลเพ่ือปรับปรุงกฎหมายวาดวยการผังเมืองโดยเหตุผลหน่ึงของการปรับปรุง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ คือ เพ่ือกระจายอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีอํานาจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมซึ่งมีรูปแบบการประกาศใชบังคับเปน

ขอบัญญัติทองถ่ิน และผังเมืองเฉพาะ ซึ่งมีรูปแบบการประกาศใชบังคับเปนพระราชบัญญัติหรือ

พระราชกฤษฎีกา แลวแตกรณี โดยการวางและจัดทําผังเมืองตามรางพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดกระบวนการ

ตรวจสอบและคานอํานาจไวแลว กลาวคือ ในกรณีท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะวางและจัดทําผังเมืองรวมใหแจงอีกฝายทราบกอนการวางและจัดทําผัง ซึ่งในกรณีท่ีฝายใดฝายหน่ึง

ไมเห็นดวยและไมอาจตกลงกันไดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูชี้ขาดตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการผังเมืองตามรางมาตรา ๒๓ กรณีผังเมืองรวมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผัง

ซึ่งตองเสนอผังเมืองรวมใหคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ไดกําหนดกระบวนการใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกอนและหากคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

ไมเห็นชอบดวยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองและไมสามารถหาขอยุติไดใหเสนอคณะกรรมการ

ผังเมืองพิจารณาและใหถือวาเปนการใหความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดในประเด็นดังกลาว

ตามรางมาตรา ๒๗ วรรคสอง และกรณีผังเมืองรวมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางและจัดทําผัง

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานเก่ียวกับการผังเมืองคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจสั่งใหแกไข

ผังเมืองรวมดังกลาวและสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังแทนตามรางมาตรา ๒๗ วรรคสาม 

ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติน้ีอีก 

 ๖.๖ ประเด็นการกําหนดใหการวางและจัดทําผังจะตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับผังแตละระดับ

ตามรางมาตรา ๒๕ และรางมาตรา ๔๕ กรณีคณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย กกร. ขอเสนอกําหนดให

ระหวางการจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดใหผังเมืองรวมที่ประกาศใชบังคับแลวยังมีผลบังคับใชไดตอไปโดย  

ไมถือวาขัดตอมาตรา ๒๕ และเมื่อจัดทําผังนโยบายระดับจังหวัดเสร็จเรียบรอยแลวใหรีบดําเนินการแกไข

ผังเมืองรวมดังกลาวใหสอดคลองกับผังนโยบายระดับจังหวัดโดยเร็ว ซึ่งในประเด็นดังกลาวตามรางพระราชบัญญัติน้ี

ไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการดําเนินงานไวแลวตามรางมาตรา ๑๑๑ กําหนดใหบรรดา

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี

ใชบังคับ ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี ตามรางมาตรา ๑๑๒ กําหนดให

บรรดาผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะท่ีอยูระหวางดําเนินการวางและจัดทําตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหถือวาเปนการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี และรางมาตรา ๑๑๓ กําหนดใหบรรดากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

ท่ียังมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติทองถ่ินใหใชบังคับผังเมืองรวมใชบังคับในพ้ืนท่ีเดียวกัน ดังน้ัน จึงไมมี

ความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติน้ีอีก 

 



๕๑ 

 
 ๖.๗ ประเด็นการกําหนดใหผังเมืองแตละประเภทไมมีการกําหนดระยะเวลาการใชบงัคับแตใชระบบ

การประเมินผลผังในรอบระยะเวลาไมเกินหาปตามรางมาตรา ๓๔ กรณีคณะกรรมการอํานวยการดานกฎหมาย 

กกร. ขอเสนอใหมีการกําหนดเงื่อนไขและข้ันตอนเพื่อรับรองสิทธิใหผูมีสวนไดเสียสามารถย่ืนเรื่องขอให

กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองในระหวางการบังคับใช

ผังเมืองรวมไดเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบังคับใช ซึ่งในประเด็นดังกลาวตามรางมาตรา ๓๔ ไดกําหนด

กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมืองรวม

ไวแลว โดยการจัดทํารายงานการประเมินผลผังดังกลาวน้ันเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการผังเมือง

กําหนด ซึ่งตองมีการแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏท้ังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน ความ

หนาแนนของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล สภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม การคมนาคมและการขนสง การปองกันการเกิดภัยพิบัติ และปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการผังเมือง 

โดยใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะตองดําเนินการ

จัดทําอนุบัญญัติเพ่ือรองรับการดําเนินงานดังกลาวอยูแลวโดยอาจจัดทําเปนระเบียบคณะกรรมการผังเมือง

วาดวยการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมการใชบังคับผังเมือง

รวม ดังน้ัน จึงไมมคีวามจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติน้ีอีก 

 ๖.๘ ประเด็นการบังคับใชผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีขอสงัเกตวาควรกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินมิใหอนุญาตใหมีการใชประโยชนที่ดินผิดไป

จากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ซึ่งในประเด็นดังกลาวตามรางพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนด

ไวแลวกรณีผังเมืองรวมตามรางมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ไดกําหนดใหในเขตท่ีใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว

หามบุคคลใดใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนด

การใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมน้ัน และกรณีผังเมืองเฉพาะตามรางมาตรา ๕๒ ไดกําหนดวาในทองท่ี

ท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหามบุคคลใดใชประโยชนท่ีดิน

หรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากท่ีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

ใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕๐ ซึ่งกรณีดังกลาวมีสภาพบังคับท้ังรัฐและ

เอกชน ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนจะตองแกไขรางพระราชบัญญัติน้ีอีก 

 ๖.๙ ประเด็นองคประกอบของคณะกรรมการ 

  ๖.๙.๑ องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติตามรางมาตรา ๗๑ 

กรณีพลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีขอสังเกตวากรณีที่กําหนดให “นายกสมาคม

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และนายกสมาคม

องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย” เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง ควรพิจารณาใหรอบคอบเน่ืองจาก

สมาคมดังกลาวไมไดมีสถานะเปนองคกรตามโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน ทําหนาที่สงเสริมความรวมมือ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร กรณีคณะกรรมการอํานวยการ

ดานกฎหมาย กกร. ขอเสนอใหเพิ่ม “ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย” 

. 

 



๕๒ 

 
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรณีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ เสนอขอเพิ่ม “ผูแทนสภาวิศวกร ผูแทนสภา

สถาปนิกผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูแทนสภา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งในประเด็นน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะท่ี ๗) ไดปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการฯ ตามท่ีไดกําหนดไวโดยไมมีการแกไขในกรณีดังกลาว 

ซึ่งความเห็นในประเด็นน้ีตองเสนอเรื่องไปในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

  ๖.๙.๒ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองตามรางมาตรา ๘๐ กรณีกระทรวงพลังงาน

เห็นควรกําหนดให “ปลัดกระทรวงพลังงาน” เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง และกรณีนายกัญจน ทัตติยกุล 

ขอใหเพิ่ม “สภาเกษตรแหงชาติ” เปนคณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนระบุองคกร ซึ่งประเด็นน้ีคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ไดปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการฯ ตามท่ีไดกําหนดไวโดยไมมีการแกไขใน

กรณีดังกลาว ซึ่งความเห็นในประเด็นน้ีตองเสนอเรื่องไปในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

  ๖.๙.๓ องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามรางมาตรา ๘๖ กรณีกระทรวงพลังงาน

เห็นควรเพิ่ม “ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” 

เปนกรรมการโดยตําแหนง กรณีนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ขอเสนอใหเพิ่ม “ตัวแทนจากหอการคาจังหวัด 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสภาเกษตรกรจังหวัด” เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซึ่งในประเด็นน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ไดปรับปรุงองคประกอบ

ของคณะกรรมการฯ ตามท่ีไดกําหนดไวโดยไมมีการแกไขในกรณีดังกลาว ซึ่งความเห็นในประเด็นน้ี

ตองเสนอเรื่องไปในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

 ๖.๑๐ ประเด็นผูตรวจการผังเมือง กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นควรเพิ่ม

อํานาจหนาที่ของผูตรวจการผังเมืองใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินของหนวยงานของรัฐที่ฝาฝน

ไมปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะดวย ซึ่งในประเด็นน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ไดตัด

บทบัญญัติเก่ียวกับผูตรวจการผังเมืองตามรางเดิมออกเน่ืองจากอํานาจซ้ําซอนกับเจาพนักงานการผังและ

เจาหนาท่ีดําเนินการ และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนการบริหารราชการแผนดินอยูแลว 

_________________________________________ 
 

หมายเหตุ กรณีขอคิดเห็นตาม ๕.๘ ถึง ๕.๑๖ เปนการรับฟงความคิดเห็นโดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th และของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

www.lawamendment.go.th ในระหวางวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการ

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยเห็นชอบ

ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
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