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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา
การประชุม และการแสดงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๑๙ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอ ๒ ในกรณีที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ใด ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานท องถิ่ น แลว แตก รณี จัด ใหมี การโฆษณาทางวิท ยุกระจายเสี ยงที่ สามารถรับฟ ง
ไดในทองที่นั้น ทางหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน ที่มีจําหนายในทองที่นั้น และทางระบบเครือขาย
สารสนเทศ เปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาเจ็ดวัน เพื่อใหป ระชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมทราบถึงการที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อใหมีการโฆษณาอยางทั่วถึงแกประชาชนในทองที่ที่จะมีการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จะขออนุมัติ
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คณะกรรมการผังเมือ งใหมีการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศ นที่สามารถรับฟงและรับการแพรภาพไดใ น
ทองที่นั้น หรือโดยวิธีการอื่นดวยก็ได
การโฆษณาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองแสดงหรือระบุเขตทองที่ ที่จะวางและจัดทํ า
ผังเมืองรวม วัน เวลา และสถานที่ที่จะปดประกาศแสดงรายการตาง ๆ ตามขอ ๓ ดวย
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีระบบเครือขายสารสนเทศ ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจัดใหมีการโฆษณาตามวรรคหนึ่งทางระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ขอ ๓ เมื่อไดโฆษณาตามขอ ๒ แลว ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการปดประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๒) แผนที่แสดงเขตทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๓) ขอความเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของ
ประชาชนในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๔) ข อ ความเชิ ญ ชวนให ป ระชาชนในท อ งที่ ที่ จ ะวางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมไปตรวจดู
รายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวม ซึ่งรวมถึงแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมดังกลาว ที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองและสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือที่ทําการของเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและ
จัดทําผังเมืองรวม แลวแตกรณี
(๕) ขอความเชิญชวนใหประชาชนในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมแสดงขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด
(๖) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงขอคิดเห็นของประชาชน
ขอ ๔ ประกาศตามขอ ๓ ใหปดไวในที่เปดเผยเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสิบหาวัน
กอนวันประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ศาลาว า การกรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก งานเขตของ
กรุงเทพมหานคร และสาธารณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่วาการอําเภอ สํานักงานที่ดินอําเภอ ที่ทําการของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสาธารณสถานในเขตทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม สําหรับ
การวางและจัดทําผังเมืองรวมในจังหวัดอื่น
ให ก รมโยธาธิก ารและผั ง เมื อ งหรื อเจ าพนั ก งานทอ งถิ่น แล วแต กรณี เผยแพร ป ระกาศ
ตามขอ ๓ ทางระบบเครือขายสารสนเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันประชุม
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีระบบเครือขายสารสนเทศ ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจัดใหมีการเผยแพรประกาศตามขอ ๓ ทางระบบเครือขายสารสนเทศของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
ขอ ๕ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดเจาหนาที่ไว
ณ ที่ทําการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมแกประชาชนในทองที่
ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น
ขอ ๖ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการ
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไวในประกาศตามขอ ๓ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน
ในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม ภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศตามขอ ๔
การประชุม ครั้งตอไปจะมีหรือไมก็ได แตใ นกรณีที่ประธานในที่ประชุม กําหนดใหมีการ
ประชุมครั้งตอไป ใหประธานในที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบ
กอนการประชุมครั้งตอไป ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี
ดําเนินการตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ โดยอนุโลม
ขอ ๗ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี มีหนังสือเชิญ
ผูแ ทนหน วยงานของรัฐ ผูแ ทนสถาบั น อุดมศึ กษาที่จั ดการศึ กษาดา นการผั งเมืองหรือสิ่ง แวดลอ ม
ผูแทนสมาคม ผูแทนภาคเอกชน และบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่เห็นสมควรเขารวม
ประชุมและแสดงขอคิดเห็นดวย
ขอ ๘ ในการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนแตละครั้ง ใหผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่ ที่จะมีการวางและจั ดทําผังเมืองรวมหรือผูที่ผูวา ราชการจังหวัดมอบหมายเป นประธาน
ในที่ป ระชุม ถ าเปน การวางและจั ดทํ าผั ง เมื องรวมในทอ งที่ คาบเกี่ ยวกัน ตั้ งแตส องจั งหวัด ขึ้น ไป
ใหประธานคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งเปนประธานในที่ประชุม
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ใหคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมเขารวมประชุมเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกลาว แลวใหคําปรึกษาและความคิดเห็นแกกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี
ขอ ๙ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๑) เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ต้ังอยูในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
(๒) ผูแ ทนหนวยงานของรัฐ ผูแ ทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานการผังเมืองหรือ
สิ่งแวดลอม ผูแทนสมาคม ผูแทนภาคเอกชน และบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวของตามขอ ๗
(๓) สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นแหงทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๔) กํานันและผูใหญบานแหงทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม
ขอ ๑๐ การแสดงขอคิดเห็น เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะทําเปน หนังสือหรือ
ดวยวาจาก็ได
การแสดงขอคิดเห็นดวยวาจาใหกระทําไดเฉพาะในระหวางการประชุมเทานั้น
การแสดงขอ คิด เห็ น เปน หนั งสื อใหยื่ น ต อเจาหนา ที่ ณ สถานที่ที่ กํา หนดไวใ นประกาศ
ตามขอ ๓ หรือ ส ง ทางไปรษณีย ไ ปยัง บุ ค คลดั ง กล า ว ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไวใ นประกาศ
ตามขอ ๓ หรืออาจนําไปยื่นตอเจาหนาที่ในที่ประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนก็ได
ขอ ๑๑ การแสดงขอ คิด เห็น เกี่ ย วกั บการวางและจัด ทํา ผั งเมือ งรวม ต อ งเปน ข อคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการแกปญหาหรือการพัฒนาทองถิ่นที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม หรืออาจเปน ขอคิดเห็น
ที่เ กี่ ย วกั บสุ ข ลั ก ษณะ ความสะดวกสบาย ความเป น ระเบีย บ ความสวยงาม การใชป ระโยชน
ในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม การสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม การดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ
ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติในบริเวณที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น
ในการแสดงขอคิ ดเห็น ของบุ คคลตามขอ ๙ (๑) จะแสดงขอคิด เห็น เฉพาะเรื่องอัน เป น
ผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนของตนเองหรือของสวนรวมที่เกิดหรืออาจจะเกิดจากผังเมืองรวม
ที่จะวางและจัดทํานั้นก็ได
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การแสดงข อคิ ดเห็ น ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู แ สดงข อคิ ดเห็ น ต องระบุ ขอเท็จ จริ ง
เหตุผล และแนวทางในการแกไขปญหานั้นดวย
ขอ ๑๒ หนังสือแสดงขอคิดเห็นอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู อาชีพ และลายมือชื่อของผูแ สดงขอคิดเห็น และในกรณีที่เปน การแสดง
ขอคิดเห็นแทนผูอื่น จะตองแนบใบมอบฉันทะใหแสดงขอคิดเห็นแทนดวย
(๒) ระบุเรื่องอันเปน ผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนของตนเองหรือของสวนรวม ที่เกิด
หรืออาจจะเกิดจากผังเมืองรวมที่จะวางและจัดทํานั้น
ในกรณีเ ปน บุค คลตามข อ ๙ (๑) ใหแ นบสํ าเนาเอกสารที่เ กี่ย วกั บการเป น เจา ของหรื อ
ผูครอบครองที่ดินหรืออาคารซึ่งตั้งอยูในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม แลวแตกรณี ดวย
ขอ ๑๓ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี นําขอคิดเห็น
ของบุ ค คลตามข อ ๙ และความเห็ น ของคณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมตามข อ ๘ วรรคสอง
ไปประกอบการพิจารณาวางและจัดทําผังเมืองรวม หรือทบทวนผังเมืองรวมที่ไดวางและจัดทําขึ้นไวแลว
กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๘ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
บัญ ญัติวา ในการวางและจัด ทําผังเมืองรวมใด ใหก รมโยธาธิก ารและผังเมืองหรือเจาพนัก งานทองถิ่น
แลวแตกรณี จัด ใหมีก ารโฆษณาใหป ระชาชนทราบ แลวจัด การประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้จะกําหนด
เฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตเนื่องจากหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันที่ไดมีการพัฒนาสื่อโฆษณาตาง ๆ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให
การโฆษณาเปน ไปอย างทั่ว ถึง สมควรปรับ ปรุ งหลัก เกณฑ ดัง กล าวโดยเพิ่ม การโฆษณาทางโทรทัศ น
และทางระบบเครือ ข ายสารสนเทศ รวมทั้ งสมควรเพิ่ม บุ ค คลผูมี สิท ธิ แสดงข อคิ ด เห็ น ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม และปรับปรุงวิธีการแสดงขอคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

