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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการโฆษณา 

การประชุม  และการแสดงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๑๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ.   ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๒ ในกรณีที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ใด  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  จัดใหมีการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่สามารถรับฟง 
ไดในทองที่นั้น  ทางหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันที่มีจําหนายในทองที่นั้น  และทางระบบเครือขาย
สารสนเทศ  เปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาเจ็ดวัน  เพื่อใหประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมทราบถึงการที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหมีการโฆษณาอยางทั่วถึงแกประชาชนในทองที่ที่จะมีการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม  กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  จะขออนุมัติ
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คณะกรรมการผังเมืองใหมีการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนที่สามารถรับฟงและรับการแพรภาพไดใน
ทองที่นั้น  หรือโดยวิธีการอื่นดวยก็ได 

การโฆษณาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองแสดงหรือระบุเขตทองที่ที่จะวางและจัดทํา 
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) ขอความเชิญชวนใหประชาชนในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมไปตรวจดู

รายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวม  ซ่ึงรวมถึงแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมดังกลาว  ที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองและสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  หรือที่ทําการของเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและ
จัดทําผังเมืองรวม  แลวแตกรณี 

(๕) ขอความเชิญชวนใหประชาชนในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมแสดงขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม  ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด 

(๖) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแสดงขอคิดเห็นของประชาชน 
ขอ ๔ ประกาศตามขอ  ๓  ใหปดไวในที่เปดเผยเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสิบหาวัน

กอนวันประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน  ณ  สถานที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กรมโยธาธิการและผัง เมือง   ศาลาว าการกรุงเทพมหานคร   สํานักงานเขตของ

กรุงเทพมหานคร  และสาธารณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร  สําหรับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง  ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา  ที่วาการอําเภอ  สํานักงานที่ดินอําเภอ  ที่ทําการของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และสาธารณสถานในเขตทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม  สําหรับ
การวางและจัดทําผังเมืองรวมในจังหวัดอื่น 

ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  เผยแพรประกาศ 
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 

การประชุมคร้ังตอไปจะมีหรือไมก็ได  แตในกรณีที่ประธานในที่ประชุมกําหนดใหมีการ
ประชุมคร้ังตอไป  ใหประธานในที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบ 

กอนการประชุมคร้ังตอไป  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  
ดําเนินการตามขอ  ๓  ขอ  ๔  และขอ  ๕  โดยอนุโลม 

ขอ ๗ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  มีหนังสือเชิญ
ผูแทนหนวยงานของรัฐ  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานการผังเมืองหรือส่ิงแวดลอม   
ผูแทนสมาคม  ผูแทนภาคเอกชน  และบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่เห็นสมควรเขารวม
ประชุมและแสดงขอคิดเห็นดวย 

ขอ ๘ ในการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนแตละคร้ัง  ใหผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธาน 
ในที่ประชุม  ถาเปนการวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่คาบเกี่ยวกันต้ังแตสองจังหวัดข้ึนไป   
ใหประธานคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองแตงต้ังเปนประธานในที่ประชุม 
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ใหคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมเขารวมประชุมเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกลาว  แลวใหคําปรึกษาและความคิดเห็นแกกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี 

ขอ ๙ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
(๑) เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ต้ังอยูในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม  

หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว 
(๒) ผูแทนหนวยงานของรัฐ  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานการผังเมืองหรือ

ส่ิงแวดลอม  ผูแทนสมาคม  ผูแทนภาคเอกชน  และบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวของตามขอ  ๗ 
(๓) สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่นแหงทองที่ที่จะวางและจัดทําผงัเมืองรวม 
(๔) กํานันและผูใหญบานแหงทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม 
ขอ ๑๐ การแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมจะทําเปนหนังสือหรือ 

ดวยวาจาก็ได 
การแสดงขอคิดเห็นดวยวาจาใหกระทําไดเฉพาะในระหวางการประชุมเทานั้น 
การแสดงขอคิดเห็นเปนหนังสือใหย่ืนตอเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่ กําหนดไวในประกาศ 

ตามขอ  ๓  หรือสงทางไปรษณียไปยังบุคคลดังกลาว  ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศ 
ตามขอ  ๓  หรืออาจนําไปย่ืนตอเจาหนาที่ในที่ประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนก็ได 

ขอ ๑๑ การแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม  ตองเปนขอคิดเห็น
เก่ียวกับการแกปญหาหรือการพัฒนาทองถิ่นที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม  หรืออาจเปนขอคิดเห็น 
ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความสะดวกสบาย  ความเปนระเบียบ  ความสวยงาม  การใชประโยชน 
ในทรัพยสิน  ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม  การสงเสริมเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สภาพแวดลอม  การดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม  
สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิประเทศ 
ที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติในบริเวณที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น 

ในการแสดงขอคิดเห็นของบุคคลตามขอ  ๙  (๑)  จะแสดงขอคิดเห็นเฉพาะเรื่องอันเปน
ผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนของตนเองหรือของสวนรวมที่เกิดหรืออาจจะเกิดจากผังเมืองรวม 
ที่จะวางและจัดทํานั้นก็ได 
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การแสดงขอคิดเห็นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ผูแสดงขอคิดเห็นตองระบุขอเท็จจริง  
เหตุผล  และแนวทางในการแกไขปญหานั้นดวย 

ขอ ๑๒ หนังสือแสดงขอคิดเห็นอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  ที่อยู  อาชีพ  และลายมือชื่อของผูแสดงขอคิดเห็น  และในกรณีที่เปนการแสดง

ขอคิดเห็นแทนผูอื่น  จะตองแนบใบมอบฉันทะใหแสดงขอคิดเห็นแทนดวย 
(๒) ระบุเร่ืองอันเปนผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนของตนเองหรือของสวนรวม  ที่เกิด

หรืออาจจะเกิดจากผังเมืองรวมที่จะวางและจัดทํานั้น 
ในกรณีเปนบุคคลตามขอ  ๙  (๑)  ใหแนบสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการเปนเจาของหรือ 

ผูครอบครองที่ดินหรืออาคารซึ่งต้ังอยูในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมอืงรวม  แลวแตกรณี  ดวย 
ขอ ๑๓ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแตกรณี  นําขอคิดเห็น 

ของบุคคลตามขอ   ๙   และความเห็นของคณะที่ปรึกษาผัง เมืองรวมตามขอ   ๘   วรรคสอง   
ไปประกอบการพิจารณาวางและจัดทําผังเมืองรวม  หรือทบทวนผังเมืองรวมที่ไดวางและจัดทําข้ึนไวแลว
กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
บัญญัติวา  ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน   
แลวแตกรณี  จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ  แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง  เพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น  ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้จะกําหนด
เฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการโฆษณา  การประชุม  และการแสดงขอคิดเห็น  ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  แตเนื่องจากหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการโฆษณา  การประชุม  และการแสดงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๓๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันท่ีไดมีการพัฒนาส่ือโฆษณาตาง ๆ  มากขึ้น  ดังนั้น  เพ่ือให
การโฆษณาเปนไปอยางทั่วถึง  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวโดยเพิ่มการโฆษณาทางโทรทัศน 
และทางระบบเครือขายสารสนเทศ   รวมท้ังสมควรเพิ่มบุคคลผูมีสิทธิแสดงขอคิดเห็นในการวางและ 
จัดทําผังเมืองรวม  และปรับปรุงวิธีการแสดงขอคิดเห็น  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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