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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 7279

รัฐบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเคหะและการพัฒนาเมืองอย่างครอบคลุมและต่อ
เนื่อง รวมทั้งกลไกในการด�ำเนินโครงการดังกล่าว และการด�ำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
หมวด 1
ชื่อ นโยบาย โครงการ และนิยามศัพท์
มาตรา 1 ชื่อ— รัฐบัญญัตินี้เรียกว่า “รัฐบัญญัติการเคหะและการพัฒนาเมือง ค.ศ. 1992”
มาตรา 2 ค�ำประกาศนโยบายแห่งรัฐและวัตถุประสงค์ของโครงการ - ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการ
ด�ำเนินโครงการเคหะและการพัฒนาเมืองอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ด�ำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้อง
(a) ช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ทอ
ี่ ยู่ในเขตชุมชน
เมืองและเขตผู้อพยพ โดยจัดให้บุคคลเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยที่ดีในราคาประหยัด รวมทั้งได้รับ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ
(b) มีการใช้และพัฒนาที่ดินในเมืองอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี้
(1) การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเป็นธรรมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและเขตที่
อาจพัฒนาเป็นเมืองได้ โดยให้ความส�ำคัญกับความต้องการและความจ�ำเป็นของ
ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่อยู่ แทนการพิจารณาจากปัจจัยด้านการ
ตลาดเพียงอย่างเดียว
(2) การเพิม
่ ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์และความสามารถในการผลิตในทีด
่ น
ิ
และทรัพยากรในเขตเมือง
(3) การพัฒนาเขตเมืองซึง่ มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ
้ อ�ำนวยต่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้
(4) การลดปัญหาที่เกิดจากเมือง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข
ความปลอดภัย และระบบนิเวศ และ
(5) การเพิม
่ โอกาสในการเข้าถึงบ้านและทีอ
่ ยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่อยู่
(c) มีนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและก�ำหนดทิศทางการเติบโตและการขยายตัว
ของเมืองให้มล
ี ก
ั ษณะกระจายตัว และส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในการพึง่ พาอาศัยกันระหว่าง
เมืองและชนบทมากขึ้น
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(d) จัดให้มรี ะบบการถือครองทีด
่ น
ิ ทีเ่ ป็นธรรม ซึง่ สามารถรับประกันความมัน
่ คงในการถือครอง
ที่ดินของผู้รับประโยชน์ของโครงการได้ ขณะที่ต้องมีการเคารพสิทธิของเจ้าของที่ดินขนาด
เล็กด้วย และท�ำให้มั่นใจว่าได้มีการจ่ายเงินชดเชยอย่างเหมาะสม
(e) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
้ และ
(f) พัฒนาความสามารถของหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ในการด�ำเนินโครงการและแผนงาน
ด้านการเคหะและการพัฒนาเมือง
มาตรา 3 นิยามศัพท์ - เพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้
(a) “ราคาประหยัด” หมายความว่า ราคาทีด
่ น
ิ และทีอ
่ ยู่อาศัยทีส
่ มเหตุสมผลทีส
่ ด
ุ โดยพิจารณา
จากความจ�ำเป็นและความสามารถทางการเงินของผู้รับประโยชน์ของโครงการฯ รวมทั้ง
แผนการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม
(b) “เขตที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน” หมายความว่า บริเวณที่ประกาศให้เป็นเขตที่ต้องพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นและค�ำสั่งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
(c) “พืน
้ ทีเ่ สือ
่ มโทรม” หมายความว่า พืน
้ ทีซ
่ งึ่ สิง่ ปลูกสร้างในบริเวณนัน
้ มีความช�ำรุดทรุดโทรม
มีสภาพเก่า และไม่ถูกสุขลักษณะ จนน่าจะท�ำให้ที่ดินดังกล่าวเสื่อมค่าและไม่สามารถน�ำมา
พัฒนาและใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ
(d) “ประชาพิจารณ์” หมายความว่า กระบวนการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เพื่อให้สาธารณชน
ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านองค์กรภาคประชาชนต่างๆ มีโอกาสรับทราบรวมทั้งมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมประโยชน์ของส่วนรวมโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดท�ำเอกสารที่เหมาะสมและกลไกการรับฟังความคิดเห็น
(e) “ที่ดินที่ไม่ได้ท�ำประโยชน์” หมายความว่า ที่ดินที่ในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่สามารถพัฒนา
เป็นเมืองได้ ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและเจ้าของที่ดินไม่ได้สร้างสิ่งปลูกสร้าง
ใดๆ ตามทีไ่ ด้ให้คำ� จ�ำกัดความไว้ในรัฐบัญญัตน
ิ ี้ ลงบนทีด
่ น
ิ ดังกล่าว ตามทีเ่ จ้าพนักงานประเมิน
ที่ดินในเขตเมือง เขตเทศบาล หรือเขตจังหวัดดังกล่าวก�ำหนด
(f) “สิง่ ปลูกสร้าง” หมายความว่า อาคารและโรงเรือนทุกประเภท ตลอดจนก�ำแพง รัว้ โครงสร้าง
หรือสิง่ ก่อสร้างทุกชนิดทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะถาวรหรือซึง่ ติดตรึงอยู่กบ
ั ทีด
่ น
ิ แต่ไม่รวมถึงต้นไม้ พืช และ
ผลไม้ทก
ี่ ำ� ลังเติบโต รวมทัง้ สิง่ ติดตรึงอืน
่ ใดซึง่ เพียงแต่ตงั้ อยู่บนทีด
่ น
ิ ชัว่ คราว และสิง่ ปลูกสร้าง
ดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าการประเมินที่ดินดังกล่าว
(g) “กิจการร่วมค้า” หมายความว่า ข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใน
การด�ำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ หาผลประโยชน์ร่วมกัน และเพือ
่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
คู่สัญญาได้ร่วมทุนกันทั้งในส่วนเงินทุน ทรัพยากรที่ดิน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และบริการ
ต่างๆ
(h) “การรวมหรือจัดรูปที่ดิน” หมายความว่า การได้มาซึ่งที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์โดยเจ้าของต่าง
รายกันโดยวิธซ
ี อ
ื้ หรือเวนคืนทีด
่ น
ิ เพือ
่ วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาทีด
่ น
ิ อย่างสมเหตุสมผลตาม
แผนงานทีว่ างไว้ และเพือ
่ ใช้ในโครงการทีอ
่ ยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้าน
แนวเขตที่ดินส่วนบุคคล
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(i) “การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ” หมายความว่า การจัดหาที่ดินล่วงหน้าตามราคาที่
ประเมินจากการใช้ประโยชน์ในทีด
่ น
ิ ณ ขณะนัน
้ ก่อนทีจ
่ ะเริม
่ ด�ำเนินโครงการพัฒนาเมืองและ
อาคารสงเคราะห์อย่างแท้จริง
(j) “การแลกเปลีย
่ นทีด
่ น
ิ ” หมายความว่า กระบวนการในการได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ โดยการแลกเปลีย
่ น
ที่ดินผืนหนึ่งกับที่ดินอีกผืนหนึ่งที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือโดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นในกิจการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ กิ จ การกึ่ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี มู ล ค่า ตามบั ญ ชี เ ท่า กั บ ที่ ดิ น ผื น ดั ง กล่า ว เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดินอย่างสมเหตุสมผลตามแผนที่วางไว้ และเพื่อจัดท�ำโครงการที่
อยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคมซึง่ มีการก�ำหนดมูลค่าทีด
่ น
ิ ตามประเภทของทีด
่ น
ิ ราคาตลาด และ
ราคาประเมินจากแบบแจ้งรายการภาษีในขณะนัน
้ ทัง้ นี้ ทีด
่ น
ิ ของเอกชนทีม
่ ม
ี ล
ู ค่ามากกว่าอาจ
ถูกน�ำมาแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่มีมูลค่าน้อยกว่าได้ เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของรัฐบัญญัตินี้
(k) “ผังการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ” หมายความว่า แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยู่ โดยเป็น
แนวทางที่สมเหตุสมผลและมีความเป็นธรรมกับกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรที่มีความต้องการแตกต่าง
กันมากทีส
่ ด
ุ รวมทัง้ เพือ
่ ประโยชน์อน
ื่ ใดทีส
่ อดคล้องกับแผนพัฒนาพืน
้ ทีด
่ งั กล่าวและโครงการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัตินี้
(l) “การพัฒนาพื้นที่” หมายความว่า กระบวนการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เมืองที่มีลักษณะเป็น
ชุมชนแออัดและมีสภาพเสื่อมโทรม โดยพยายามให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ที่อาศัยในบริเวณดัง
กล่าวออกไปให้น้อยทีส
่ ด
ุ รวมทัง้ การจัดให้มบ
ี ริการสาธารณะพืน
้ ฐานต่างๆ ตามทีร่ ะบุในมาตรา
21 ของรัฐบัญญัตินี้
(m) “ผู้จบ
ั จองทีด
่ น
ิ เป็นอาชีพ” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึง่ ครอบครองทีด
่ น
ิ โดยไม่
ได้รบ
ั อนุญาตชัดแจ้งจากเจ้าของทีด
่ น
ิ โดยทีบ
่ ค
ุ คลเหล่านีม
้ รี ายได้เพียงพอต่อการเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยที่ชอบด้วยกฎหมาย ค�ำดังกล่าวให้รวมถึงบุคคลที่เคยได้รับที่ดินส�ำหรับปลูกบ้าน
หรือที่อยู่อาศัยจากรัฐบาลแล้ว แต่ได้ขาย ให้เช่า หรือโอน ซึ่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวไปเพื่อมา
อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือในเมืองอื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งผู้บุกรุกหรือครอบ
ครองที่ดินที่สงวนไว้ส�ำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมโดยไม่สุจริต แต่ค�ำดังกล่าว
ไม่รวมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เช่าที่ดินหรือที่อยู่อาศัยต่อจากผู้จับจองที่ดินเป็นอาชีพหรือ
องค์กรธุรกิจจับจองที่อยู่อาศัย
ค�ำอธิบายจากผู้แปล: ผู้จับจองที่ดินเป็นอาชีพ หรือ Professional Squatter นั้นเป็นปัญหา
ที่ฟิลิปปินส์ประสบมาโดยตลอด และประธานาธิบดีในทุกสมัยได้ออกกฎหมาย ค�ำสั่ง และข้อ
บังคับในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ แต่ปัญหาเรื่องการจับจองที่ดินโดยไม่ถูกกฎหมายยังคงมีอยู่
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆทีเ่ ป็นพืน
้ ทีช
่ ม
ุ ชนหนาแน่นสูง ทัง้ นีก
้ ฎหมายฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดมาตรการ
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตรา 27 และบทก�ำหนดโทษในมาตรา 45 แล้ว แต่
ยังไม่สามารถบังคับใช้ หรือแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ควร
(n) “พื้นที่อพยพ” หมายความว่า พื้นที่ที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานส่วนท้อง
ถิ่นก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจของตน เพื่อให้ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือ
คนไร้ที่อยู่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
(o) “ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน” หมายความว่า ระดับความคุ้มครองที่ให้กับผู้มีสิทธิรับ
ประโยชน์จากโครงการ ในกรณีที่มีการท�ำละเมิด การขับไล่ หรือการโอนการครอบครองโดย
ไม่เป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล หรือตามอ�ำเภอใจ โดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่า การก่อ
ตั้งสิทธิเก็บกินและสิทธิตามสัญญาอื่นๆ
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(p) “โครงการปรับปรุงและอพยพชุมชนแออัด” หมายความว่า โครงการของการเคหะแห่งชาติ
ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาพื้ น ที่ เ สื่ อ มโทรมนอกกรุ ง มะนิ ล าที่ มี ผู ้บุ ก รุ ก เข้า มาอาศั ย อยู ่ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับและค�ำสั่งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
(q) “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก” หมายความว่า ผู้ซงึ่ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมด
ทีม
่ เี พียงทีด
่ น
ิ ส�ำหรับอยูอ
่ าศัยทีม
่ ข
ี นาดไม่เกินสามร้อยตารางเมตร ในเมืองทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเป็นเมือง
ในเขตชุมชนหนาแน่นสูง หรือที่ดินส�ำหรับอยู่อาศัยที่มีขนาดไม่เกินแปดร้อยตารางเมตร ใน
เขตเมืองอื่นๆ
(r) “ทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคม” หมายความว่า โครงการและแผนทีอ
่ ยู่อาศัยซึง่ ครอบคลุม
บ้านและทีด
่ ิน หรือที่ดินส�ำหรับปลูกสร้างบ้าน ทีร่ ัฐบาลหรือภาคเอกชนจัดท�ำขึ้นเพื่อประชากร
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่อยู่โดยเฉพาะ และให้รวมถึงการพัฒนาที่ตั้งโครงการและบริการ
ต่างๆ การช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาว เงื่อนไขการช�ำระดอกเบี้ยที่มีความยืดหยุ่น และ
สิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี้
(s) “องค์กรธุรกิจจับจองทีอ
่ ยูอ
่ าศัย” หมายความว่า กลุ่มบุคคลทีด
่ ำ� เนินธุรกิจเกีย
่ วกับการบุกรุก
ที่อยู่อาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาก�ำไรหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ค�ำอธิบายจากผู้แปล: องค์กรธุรกิจจับจองที่อยู่อาศัย หรือ Squatting Syndicate มี
ความหมายเหมือนกับ Professional Squatter แต่ท�ำเป็นขบวนการในรูปแบบธุรกิจ
(t) “ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่อยู่” หมายความว่า ผู้รับประโยชน์ตามรัฐบัญญัตินี้
รวมทัง้ บุคคลหรือครอบครัวใดๆ ทีอ
่ าศัยอยู่ในเมืองหรือพืน
้ ทีท
่ ส
ี่ ามารถพัฒนาเป็นเมืองได้ และ
มีรายได้หรือมีรายได้รวมต่อครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ทห
ี่ น่วยงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ
ประกาศให้อ ยู ่ใ นกลุ ่ม คนยากจน และบุ ค คลดั ง กล่า วไม่มี ที่ อ ยู ่อ าศั ย เป็น ของตนเอง กลุ ่ม
ประชากรเหล่านีใ้ ห้รวมถึงผู้ทอ
ี่ าศัยอยู่ในทีอ
่ ยู่อาศัยชัว่ คราวซึง่ ไม่มค
ี วามมัน
่ คงในการถือครอง
ด้วย
(u) “ที่ดินที่ไม่มีทะเบียนหรือถูกทิ้งร้าง” หมายความว่า ที่ดินในเขตเมืองหรือพื้นที่ท่ีสามารถ
พัฒนาเป็นเมืองได้ ซึ่งไม่ได้มีการจดทะเบียนไว้กับส�ำนักทะเบียนที่ดิน หรือส�ำนักงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในเมืองหรือส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่และไม่ได้มีการ
พัฒนาหรืออุทศ
ิ ให้ใช้เพือ
่ ประโยชน์ใดๆ หรือน่าเชือ
่ ได้วา่ ไม่มก
ี ารใช้ประโยชน์ใดๆ มาเป็นระยะ
เวลาสาม (3) ปีตด
ิ ต่อกัน ก่อนทีร่ ฐ
ั บาลจะออกและได้รบ
ั ประกาศแจ้งการได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ ดังกล่าว
ตามที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์
ทีไ่ ม่อาจคาดเห็นได้ หากได้มก
ี ารใช้ทด
ี่ น
ิ ดังกล่าวเพือ
่ ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ
ใดๆ ก่อนที่จะเกิดเหตุเช่นนั้น
(v) “เขตเมือง” หมายความว่า เมืองทุกแห่งโดยไม่ค�ำนึงถึงความหนาแน่นของประชากร และ
เขตเทศบาลที่มีความหนาแน่นของประชากรอย่างน้อยห้าร้อยคนต่อตารางกิโลเมตร
(w) “พื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นเมืองได้” หมายความว่า พื้นที่หรือที่ดินซึ่งหากพิจารณาจาก
คุณลักษณะและสภาพโดยทั่วไปในขณะนั้นแล้ว มีคุณสมบัติที่ส�ำคัญและชัดเจนที่อาจพัฒนา
เป็นเขตเมืองได้ภายในระยะเวลาห้าปี
(x) “โครงการปรับปรุงแบบแบ่งเขต” หมายความว่า โครงการของการเคหะแห่งชาติในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมที่มีผู้บุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยในเขตเมือง และเขตเทศบาล
ต่างๆ ของกรุงมะนิลา ตามบทบัญญัตข
ิ องกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับและค�ำสัง่ ฝ่ายบริหารทีเ่ กีย
่ วข้อง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
หมวด 2
ขอบเขตและข้อยกเว้นของกฎหมาย
มาตรา 4 ขอบเขตของกฎหมาย - โครงการฯ มีพน
ื้ ทีค
่ รอบคลุมทีด
่ น
ิ ในเขตเมืองและพืน
้ ทีท
่ ส
ี่ ามารถพัฒนา
เป็นเมืองได้ทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ในเขตที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน และพื้นที่อื่นใดที่หน่วยงานรัฐบาลส่วน
ท้องถิ่นอาจระบุว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
มาตรา 5 ข้อยกเว้น - ที่ดินดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในบังคับของรัฐบัญญัตินี้
(a) ที่ดินที่อยู่ภายใต้บังคับรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 6657 หรือที่เรียกว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรแบบครบวงจร
(b) ที่ดินที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศ
(c) ทีด
่ น
ิ ทีใ่ ช้ สงวน หรือรักษาไว้โดยประการอืน
่ เพือ
่ ใช้เป็นทีต
่ งั้ ของส�ำนักงาน สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก และสิ่งติดตั้งอื่นใดของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานย่อยของรัฐบาล หรือ
บริษัทที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของหรือมีอ�ำนาจควบคุม อย่างไรก็ดี
ทีด
่ น
ิ ดังกล่าวหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของทีด
่ น
ิ ดังกล่าวทีย
่ งั ไม่เคยใช้เพือ
่ วัตถุประสงค์ทก
ี่ ำ� หนดไว้
ภายในสิบปีนับจากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นที่ดินที่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐ
บัญญัตินี้
(d) ทีด
่ น
ิ ทีใ่ ช้หรือสงวนไว้เพือ
่ ใช้เป็นสวนสาธารณะ เขตรักษาพันธุ์สต
ั ว์และพันธุ์พช
ื ป่าไม้ และ
ลุ่มน�้ำ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่มีความส�ำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์หรือการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก�ำหนดและได้รับรองไว้ และ
(e) ทีด
่ น
ิ ทีใ่ ช้เพือ
่ วัตถุประสงค์ทางศาสนา สาธารณกุศล และการศึกษา สถานทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามส�ำคัญ
ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพ รวมทั้งสุสานหรือสถานที่ฝัง
ศพ
ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรานี้ไม่ให้น�ำมาใช้บังคับ หากที่ดินดังกล่าวไม่ได้มีการใช้ประโยชน์หรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้อีกต่อไป

หมวด 3
กรอบการด�ำเนินงานด้านการเคหะและการพัฒนาเมืองแห่งชาติ
มาตรา 6 กรอบการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล — ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลที่อยู่อาศัย และการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ จัดท�ำกรอบการด�ำเนินงานด้านการเคหะและการพัฒนาเมืองแห่งชาติ ภายใต้แนวทางทีส
่ ภา
ประสานงานเพือ
่ การพัฒนาทีอ
่ ยู่อาศัยและเมือง และหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ และหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
กรอบการด�ำเนินงานดังกล่าวต้องอ้างอิงแผนแม่บทเกี่ยวกับเขตเมืองและพื้นที่ที่อาจพัฒนาเป็นเมืองได้ ซึ่ง
แผนดังกล่าวมุ่งก�ำหนดมาตรการทีจ
่ ะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทัง้ นี้ ในการจัดท�ำกรอบการ
ด�ำเนินงานดังกล่าว ให้มก
ี ารทบทวนและวิเคราะห์แผนการจัดตัง้ เมืองทดสอบและแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ โครงการ
ทีอ
่ ยู่อาศัย รวมทัง้ วัตถุประสงค์และการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีอ
่ าจส่งผลกระทบอย่าง
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มีนัยส�ำคัญต่อรูปแบบการใช้ที่ดินในเขตเมือง ตลอดจนการขนส่งและสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนย้ายประชากร โดยได้รับความเห็นชอบของหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง

หมวด 4
การใช้ประโยชน์ที่ดิน บัญชีรายการที่ดิน การได้มาซึ่งที่ดิน และการโอนการครอบครอง
มาตรา 7 บัญชีรายการที่ดิน - ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้องค์การ
บริหารของเมืองและเทศบาลต่างๆ จัดท�ำบัญชีรายการที่ดินทุกประเภทที่อยู่ในเขตท้องที่ของตน รวมทั้งสิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว บัญชีรายการที่ดินจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(a) ที่ดินส�ำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(b) ทีด
่ี น
ิ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลกลาง หรือแผนก ฝ่าย หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาล
ตลอดจนบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม และบริษัทย่อย
(c) ที่ดินที่ไม่มีทะเบียนหรือถูกทิ้งร้าง หรือที่ดินที่ไม่ได้ท�ำประโยชน์ และ
(d) ที่ีดินอื่นๆ
ในการจัดท�ำบัญชีรายการทีด
่ น
ิ ให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องและคณะกรรมการก�ำกับดูแลการ
ใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัย โดยความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ระบุประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และระดับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมทั้งข้อมูลหรือรายละเอียดอื่นใดที่จ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้
เพื่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผนการด�ำเนินงาน ให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมอบส�ำเนาบัญชีรายการ
ทรัพย์สน
ิ ให้กบ
ั สภาประสานงานเพือ
่ การพัฒนาทีอ
่ ยู่อาศัยและเมือง บัญชีรายการดังกล่าวต้องมีการปรับปรุง
ทุกๆ สามปี
มาตรา 8 การก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับจัดท�ำที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม - หลังจากจัดท�ำบัญชีรายการ
ที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการก�ำกับดูแลที่อยู่
อาศัย และการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ องค์กรข้อมูลทรัพยากรและการจัดท�ำแผนทีแ
่ ห่งชาติ และส�ำนักบริหารทีด
่ น
ิ
ก�ำหนดพืน
้ ทีส
่ ำ� หรับใช้ในการจัดท�ำทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคมและพืน
้ ทีอ
่ พยพ เพือ
่ รองรับกลุ่มคนผู้ด้อย
โอกาสและคนไร้ทอ
ี่ ยู่ในเขตเมืองทัง้ ในปัจจุบน
ั และในอนาคต โดยให้พจ
ิ ารณาถึงระดับการบริการสาธารณะ
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกขัน
้ พืน
้ ฐานในพืน
้ ทีด
่ งั กล่าว ความสามารถในการเข้าถึงและความใกล้ชด
ิ กับสถาน
ที่ท�ำงาน และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนจ�ำนวนผู้รับประโยชน์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้อย่างแท้จริง
ที่ดินของรัฐที่ระบุไว้ในข้อ (b) ของมาตราก่อน ซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้เป็น
ระยะเวลาสิบปี นับจากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการจัด
ท�ำที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม ให้ท�ำการโอนให้กับการเคหะแห่งชาติทันที โดยให้ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด�ำเนินการอนุมัติ เพื่อ
โอนการครอบครองที่ดินดังกล่าวอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 9 ล�ำดับการได้มาซึ่งที่ดิน - ที่ดินส�ำหรับจัดท�ำที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม ให้มาจากที่ดิน ดัง
ต่อไปนี้ตามล�ำดับ
(a) ที่ดินที่เป็นของรัฐบาล หรือแผนก ฝ่าย หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาล รวมทั้งบริษัทที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือมีอ�ำนาจควบคุม และบริษัทย่อย
(b) ที่สาธารณสมบัติ
(c) ที่ดินที่ไม่มีทะเบียนหรือถูกทิ้งร้าง และที่ดินที่ไม่ได้ท�ำประโยชน์
(d) ที่ดินในบริเวณที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน พื้นที่โครงการพัฒนแบบ
แบ่งโซน และพื้นที่โครงการพัฒนาและย้ายถิ่นฐานชุมชนแออัด ซึ่งยังไม่มีการด�ำเนินการให้
ได้มา
(e) ที่ดินในโครงการพัฒนาพื้นที่และบริการบาฆง ลีปุนนัน ที่ยังไม่มีการด�ำเนินการให้ได้มา
และ
(f) ที่ดินของเอกชน
ในกรณีที่การพัฒนาแบบไม่จ�ำกัดประเภทของพืน
้ ทีต
่ ามล�ำดับข้างต้น มีความเหมาะสมและเป็นผลดีกับผู้รับ
ประโยชน์มากกว่า ไม่ให้นำ� ล�ำดับการได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ ทีร่ ะบุไว้ในมาตรานีม
้ าใช้บงั คับ ทัง้ นี้ หน่วยงานของรัฐบาล
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณส�ำหรับพัฒนาที่ดินของรัฐก่อน
มาตรา 10 วิธีการได้มาซึ่งที่ดิน - วิธีการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้ ให้รวมถึงการได้
มาโดยการจ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชน การแลกเปลี่ยนที่ดิน การรวมหรือจัดรูปที่ดิน การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนา
โครงการ การบริจาคให้รัฐบาล สัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า การเจรจาซื้อขาย และการเวนคืนที่ดิน อย่างไร
ก็ดี การได้มาโดยการเวนคืนทีด
่ น
ิ สามารถกระท�ำได้เฉพาะในกรณีทไี่ ม่อาจได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ โดยประการอืน
่ และ
ที่ดินของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กไม่อยู่ในบังคับที่อาจถูกเวนคืนเพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้
ได้ ทั้งนี้ ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างตามค�ำจ�ำกัดความของรัฐบัญญัตินี้ ให้กลับคืนและตกเป็นของรัฐโดยกระบวนการ
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบศาล ข้อ 91
เพื่อวัตถุุประสงค์ในการด�ำเนินโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นหรือ
การเคหะแห่งชาติ อาจได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและที่ดินที่ถูกยึดเพื่อรอการขายได้โดยการเจรจาซื้อขาย ทั้งนี้ผู้
มีสท
ิ ธิรบ
ั ประโยชน์ของโครงการฯ ซึง่ ครอบครองอาศัยอยู่ทด
ี่ น
ิ ดังกล่าวโดยแท้จริงต้องมีสท
ิ ธิปฏิเสธการขาย
ที่ดินดังกล่าวก่อน
มาตรา 11 การเวนคืนที่ดินที่ไม่ได้ท�ำประโยชน์ - ให้มีการเวนคืนที่ดินที่ไม่ได้ท�ำประโยชน์ทั้งหมดในเขต
เมืองหรือพืน
้ ทีท
่ ส
ี่ ามารถพัฒนาเป็นเมืองได้ ตามทีไ่ ด้ให้คำ� จ�ำกัดความและระบุไว้ในรัฐบัญญัตน
ิ ี้ กลับมาเป็น
ส่ว นหนึ่ ง ของที่ ดิ น สาธารณสมบั ติ โดยรั ฐ บาลอาจจ� ำ หน่า ยหรื อ ใช้ป ระโยชน์จ ากที่ ดิ น ดั ง กล่า วได้ต าม
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินนั้นๆ ทั้งนี้ การเวนคืนที่ดินจะเริ่มกระท�ำได้ต่อเมื่อเจ้าของที่ดิน
ไม่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ตามที่ได้ให้ค�ำนิยามไว้ในมาตรา 3(f) ของรัฐบัญญัตินี้ หลังจากล่วงพ้น
ระยะเวลาหนึง่ ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบ
ั หนังสือแจ้งการได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ ดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุสด
ุ วิสย
ั หรือเหตุการณ์
ทีไ่ ม่อาจคาดเห็นได้ อย่างไรก็ดี ทีด
่ น
ิ ส�ำหรับใช้เป็นอยู่อาศัยของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กหรือทีด
่ น
ิ
ที่ยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรานี้
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มาตรา 12 การโอนทีด
่ น
ิ ส�ำหรับโครงการทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคม - ให้การเคหะแห่งชาติและหน่วย
งานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นประสานงานกันเพื่อจัดท�ำแผนการโอนที่ดินของรัฐบาล (ส�ำหรับการเคหะแห่งชาติ)
และทีด
่ น
ิ ทีอ
่ ยู่ในเขตพืน
้ ทีข
่ องตน (ส�ำหรับรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ) ให้แก่ผรู้ บ
ั ประโยชน์ของโครงการฯ ในรูปแบบ
ต่างๆ แผนเหล่านี้ไม่จ�ำกัดเพียงการโอนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในที่ดิน แต่ให้รวมถึงการให้เช่าโดยให้ผู้เช่ามี
สิทธิซอ
ื้ ทีด
่ น
ิ การก่อตัง้ สิทธิเก็บกิน หรือวิธก
ี ารอืน
่ ใดทีห
่ น่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ และการเคหะเห็นสมควร
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรานี้ การจัดท�ำแผนการโอน จะท�ำในรูปแบบเคหะชุมชนให้เช่าก็ได้
มาตรา 13 การประเมินราคาที่ดินส�ำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม - ให้กระทรวงการคลังจัดท�ำ
แนวทางการประเมินราคาทีด
่ ินส�ำหรับทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงราคาตลาด
การประเมินมูลค่าในเขตนั้น หรือในกรณีที่ไม่มีราคาประเมินดังกล่าว ให้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการภาษี
อสังหาริมทรัพย์ปีล่าสุด
ส�ำหรับทีด
่ น
ิ ซึง่ ผู้มส
ี ท
ิ ธิรบ
ั ประโยชน์จากโครงการฯ ได้ครอบครองอยู่แล้ว ให้กระทรวงการคลังประเมินราคา
ที่ดินดังกล่าวโดยค�ำนึงถึงความเสื่อมโทรมของที่ดิน ตามที่หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นหรือการเคหะแห่ง
ชาติประเมินไว้ด้วย
มาตรา 14 ข้อจ�ำกัดสิทธิในการโอนที่ดินในโครงการที่อยูอ
่ าศัยเพื่อสวัสดิการสังคม - ห้ามมิให้ผู้รับ
ประโยชน์ขาย โอน ถ่ายโอน ก่อให้เกิดภาระติดพัน หรือให้เช่าที่ดินส�ำหรับที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรือสิทธิใดๆ บนที่ดินดังกล่าว ตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
หากผู้รับประโยชน์ขาย โอน หรือจ�ำหน่ายโดยประการใดซึ่งที่ดินหรือสิทธิใดๆ บนที่ดินดังกล่าวโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ธุรกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะ และไม่มีผลบังคับ ผู้รับประโยชน์ย่อมเสียสิทธิใดๆ ในที่ดิน
ดังกล่าว รวมทั้งให้ยึดเงินที่ผ่อนช�ำระมาทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้รับประโยชน์จะถูกตัดสิทธิไม่ให้รับประโยชน์
ใดๆ ตามรัฐบัญญัตินี้เป็นระยะเวลาสิบปี นับจากวันที่กระท�ำการดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตลงก่อนที่จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยสมบูรณ์ สิทธิดังกล่าวย่อมตกเป็นของ
ทายาทของผู้รบ
ั ประโยชน์ต่อเมือ
่ ทายาทตกลงจะช�ำระค่าทีด
่ น
ิ ทีเ่ หลือ หากทายาทไม่อาจรับภาระค่าทีด
่ น
ิ ดัง
กล่าวได้ ให้ที่ดินตกเป็นของรัฐเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายตามรัฐบัญญัตินี้

หมวด 5
ที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
มาตรา 15 นโยบาย - โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม ตามที่ได้ให้ค�ำนิยามไว้ในมาตรา 3 ของรัฐ
บัญญัตินี้ เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่อยู่ อย่างไรก็ดี หาก
โครงการที่อยู่อาศัยฯ ใดก�ำหนดให้การถือครองที่ดินในโครงการฯ อยู่ในรูปของสิทธิการเช่าหรือสิทธิเก็บ
กิน ให้ข้อก�ำหนดดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการชัว่ คราว และให้มม
ี าตรการสนับสนุนให้ผ้รู บ
ั ประโยชน์สามารถ
ปลดเปลื้องภาระหน้าที่ที่มีต่อโครงการได้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานผู้ด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
มาตรา 16 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิรับประโยชน์จากโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
- ผู้รับประโยชน์จากโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(a) เป็นพลเมืองฟิลิปปินส์
(b) เป็นประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่อยู่ ตามค�ำจ�ำกัดความในมาตรา 3 ของรัฐบัญญัตินี้
(c) ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใด ไม่ว่าในเขตเมืองหรือพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ าจพัฒนาเป็นเมืองได้ และ
(d) ไม่เป็นผู้จับจองที่ดินเป็นอาชีพหรือสมาชิกองค์กรธุรกิจจับจองที่ดิน
มาตรา 17 การขึ้นทะเบียนผู้รับประโยชน์จากโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม - สภาความร่วม
มือเพือ
่ การพัฒนาทีอ
่ ยู่อาศัยและเมือง ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ต้องจัดท�ำระบบขึน
้ ทะเบียนผู้รบ
ั
ประโยชน์ของโครงการฯ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานทีก
่ ำ� หนดไว้ โดยหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ต้องระบุ
และขึน
้ ทะเบียนผู้รบ
ั ประโยชน์ทอ
ี่ ยู่ในเขตพืน
้ ทีข
่ องตนให้ครบทุกรายภายในระยะเวลาหนึง่ ปี นับจากวันทีร่ ฐ
ั
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา 18 การพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล - โครงการฯ ต้องมีระบบที่ก�ำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการย่อย
จัดสรรพื้นที่ส�ำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม ในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละยี่สิบของพื้นที่
โครงการทั้งหมด หรือของมูลค่าการลงทุนในโครงการทั้งหมด แล้วแต่ผู้พัฒนาจะเลือก โดยพื้นที่ดังกล่าว
ควรอยู่ภายในเมืองหรือเขตเทศบาลเดียวกันหากเป็นไปได้ และต้องมีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลทีอ
่ ยู่อาศัยและการใช้ทด
ี่ น
ิ หรือกฎหมายอืน
่ ก�ำหนด โดยให้กล่าวถึงระบบดังกล่าวไว้ในกรอบการด�ำเนิน
งานด้วย ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการย่อยอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างสมดุลตามที่
ระบุไว้ในมาตรานี้ได้ โดยการด�ำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้
(a) การพัฒนาพื้นที่อพยพแห่งใหม่
(b) การพัฒนาชุมชนแออัดหรือปรับปรุงพื้นที่ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าโดยการด�ำเนิน
งานผ่านโครงการพัฒนาแบบแบ่งเขต หรือโครงการพัฒนา และย้ายถิ่นที่อยู่ชุมชนแออัด
(c) การด�ำเนินโครงการในรูปแบบกิจการร่วมค้ากับหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นหรือหน่วย
งานด้านที่อยู่อาศัยอื่นๆ หรือ
(d) การเข้าร่วมโครงการรับจ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชน
มาตรา 19 สิทธิพิเศษส�ำหรับการเคหะแห่งชาติ - การเคหะแห่งชาติ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของ
รัฐบาลในการจัดหาทีอ
่ ยู่อาศัยให้กบ
ั ผู้ดอ
้ ยโอกาสและคนไร้ทอ
ี่ ยู่ จะได้รบ
ั ยกเว้นค่าธรรมเนียมทัง้ ปวงและค่า
ด�ำเนินการทุกประเภท ไม่ว่าในระดับท้องถิน
่ หรือระดับประเทศ อาทิ ภาษีเงินได้และภาษีอสังหาริมทรัพย์ และ
เอกสารหรือสัญญาทั้งปวงที่ลงนามจัดท�ำโดยหรือเพื่อประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ ย่อมได้รับยกเว้นค่า
อากรสแตมป์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิด
์ ้วย
มาตรา 20 สิทธิพิเศษส�ำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม - เพื่อส่ง
เสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในโครงการทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคมมากขึน
้ รวมทัง้ ลดต้นทุนทีอ
่ ยู่อาศัย
แต่ละหน่วยเพือ
่ ประโยชน์ของคนด้อยโอกาสและคนไร้ทอ
ี่ ยู่ ภาคเอกชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบ
ั ประโยชน์
จากมาตรการดังต่อไปนี้ด้วย
(a) การลดและปรับปรุงขัน
้ ตอนการตรวจสอบคุณสมบัตแ
ิ ละการรับรองคุณภาพนักพัฒนาภาค
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ง่ายขึ้น
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(b) การจัดตัง้ บริการศูนย์ดำ� เนินงานครบวงจรในภาคต่างๆ ของประเทศ เพือ
่ ท�ำหน้าทีพ
่ จ
ิ ารณา
อนุมัติ และออกหนังสือรับรอง หนังสืออนุญาต และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว
ต้องสามารถออกหนังสือรับรอง หนังสืออนุญาต และใบอนุญาตดังกล่าวได้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่นักพัฒนาภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการยื่นเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข
(c) การปรับปรุงกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้มีขั้นตอนง่ายขึ้น และ
(d) การได้รับยกเว้นการช�ำระภาษีดังต่อไปนี้
(1) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
(2) ภาษีก�ำไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ท�ำประโยชน์ส�ำหรับใช้ในโครงการฯ
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับโครงการฯ
(4) ภาษีการโอนทรัพย์สินส�ำหรับโครงการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และโครงการที่
เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ
(5) ภาษีผู้บริจาคส�ำหรับที่ดินที่หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรับรองว่าได้อุทิศให้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ในการขอยกเว้นภาษีข้างต้น ส�ำนักทะเบียนที่ดินต้องท�ำหมายเหตุประกอบ
เพื่อบันทึกการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ที่ดินเอาไว้ และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องต้องได้อนุมัติแผนงานพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคมแล้ว นอกจากนี้ ต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ทั้งหมด
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ของโครงการ ภายใต้แนวการด�ำเนินโครงการที่สภาความร่วม
มือเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองจะได้จัดท�ำขึ้น
กระทรวงการคลัง โดยการหารือร่วมกับสภาประสานงานเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง ต้องจัดท�ำ
แนวทางการด�ำเนินโครงการที่เหมาะสม เพื่อบังคับใช้มาตรการยกเว้นภาษีที่ระบุไว้ในมาตรานี้ภายในระยะ
เวลาหนึ่งปี นับจากวันที่อนุมัติรัฐบัญญัตินี้
เจ้าของที่ดินที่สมัครใจจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับอยู่อาศัยให้กับผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของตนโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ย่อมมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีตามจ�ำนวนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงที่ได้เสียไปเนื่องจากการจัดสรร
พื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้อยู่ภายใต้แนวการด�ำเนินโครงการที่สภาประสานงานเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และเมืองและกรมการคลังร่วมกันจัดท�ำขึ้น
มาตรา 21 บริการสาธารณะพื้นฐาน - หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นหรือการเคหะแห่งชาติ โดยความร่วม
มือกับนักพัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง ต้องจัดทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคมหรือพืน
้ ทีอ
่ พยพ
รวมทั้งบริการสาธารณะและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานดังต่อไปนี้
(a) น�้ำบริสุทธิ์ส�ำหรับดื่ม
(b) ไฟฟ้าและระบบจ่ายก�ำลังไฟฟ้าที่สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอ
(c) ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความ
ต้องการในการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

11

โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(d) บริการการเข้าถึงถนนสายหลักและสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง
หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้รับประโยชน์
ของโครงการ ต้องจัดท�ำแผนการจัดหาบริการสาธารณะและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพืน
้ ฐานอืน
่ ๆ อาทิ บริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา การสื่อสาร ความปลอดภัย สันทนาการ การบรรเทาทุกข์ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ
โดยแผนงานดังกล่าวถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการ
หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย
่ วข้อง ต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าการ
ให้บริการสาธารณะพืน
้ ฐานเหล่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราต�ำ่ ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ ค�ำนึงถึงต้นทุนด�ำเนินการ
รวมทั้งต้องก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมของหน่วยงาน
รัฐบาลอื่นๆ ที่มีบทบาทในการจัดหาบริการพื้นฐานให้กับโครงการที่อยู่อาศัย
มาตรา 22 ปัจจัยด้านการด�ำรงชีพ - โครงการทีอ
่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคมและพืน
้ ทีอ
่ พยพควรตัง้ อยู่ใน
บริเวณที่ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานได้ ทั้งนี้ เท่าที่จะสามารถกระท�ำได้ และหน่วยงาน
รัฐบาลทีม
่ ห
ี น้าทีร่ บ
ั ผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการความช่วยเหลือเพือ
่ การด�ำรงชีพและการให้เงินกู้ยม
ื เพือ
่
การด�ำรงชีพ ต้องให้ความส�ำคัญกับผู้รับประโยชน์ของโครงการฯ เป็นหลัก
มาตรา 23 การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์ - หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการดูแล
ผู้ยากจนในเมือง และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ต้องอนุญาตให้ผู้รับประโยชน์ของโครงการหรือตัวแทน
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากผู้รับประโยชน์ของโครงการ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวมโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ อาจรวมถึงการจัดท�ำเอกสารและก�ำหนดกลไกรับฟังความคิดเห็นทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ต้องสนับสนุนให้ผ้รู บ
ั
ประโยชน์ของโครงการมีการรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองในการด�ำเนินการใดๆ เกีย
่ วกับทีอ
่ ยู่อาศัยและการ
ด�ำรงชีพ และผู้รบ
ั ประโยชน์จะต้องให้ความช่วยเหลือรัฐบาลในการป้องกันมิให้ผ้จ
ู บ
ั จองทีด
่ น
ิ เป็นอาชีพและ
องค์กรธุรกิจจับจองที่ดินบุกรุกเข้ามาในชุมชนของตน
ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ก่อนที่จะมีการด�ำเนินโครงการหรือแผนงานใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับ
ประโยชน์ดงั กล่าว ให้คณะกรรมการดูแลผู้ยากจนในเมืองและองค์กรเอกชนทีเ่ กีย
่ วข้อง ช่วยกันจัดให้มก
ี าร
ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานผู้ด�ำเนินโครงการและกลุ่มผู้รับประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบ
มาตรา 24 การหารือกับภาคเอกชน - ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
ตามรัฐบัญญัตินี้ จะต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหารืออย่างเพียงพอ

หมวด 6
พื้นที่ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน พื้นที่โครงการพัฒนาแบบแบ่งเขต
และพื้นที่โครงการพัฒนาและอพยพชุมชนแออัด
มาตรา 25 สิทธิประโยชน์ - นอกจากสิทธิประโยชน์ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับและค�ำสัง่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ผู้ที่ครอบครองอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน พื้นที่โครงการพัฒนาแบบแบ่งเขต และพื้นที่
โครงการพัฒนาและอพยพชุมชนแออัด ย่อมมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ประโยชน์จากโครงการรัฐบาลทัง้ ปวงทีจ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ตาม
รัฐบัญญัตินี้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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(a) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินและจดแจ้งกรรมสิทธิ์ที่ดินในอัตราต�่ำที่สุด
(b) การผ่อนปรนเงื่อนไขการให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย และสามารถน�ำเงินที่ช�ำระ
เป็นดอกเบี้ยส�ำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการสร้างหรือซื้อขายบ้านที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ มาขอ
ลดหย่อนภาษีเงินได้รวมของผู้ซื้อบ้านได้ทั้งหมดร้อยละร้อย
(c) การยกเว้นค่าอากรสแตมป์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการ
ออกหนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
(d) บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ระบุไว้ในมาตรา 21 ของรัฐบัญญัตินี้ และ
(e) สิทธิประโยชน์อื่นใดที่อาจจัดให้มีขึ้น เนื่องจากด�ำเนินการให้เป็นไปตามรัฐบัญญัตินี้

หมวด 7
การฟื้นฟูชุมชุนเมือง และการอพยพ
มาตรา 26 การฟื้นฟูชุมชุนเมืองและการอพยพ - แผนงานนี้รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม
และชุมชนแออัด รวมทัง้ การอพยพผู้รบ
ั ประโยชน์ของโครงการฯ ออกจากพืน
้ ทีด
่ งั กล่าว ตามบทบัญญัตข
ิ อง
รัฐบัญญัตน
ิ ี้ ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินแผนฟื้นฟูเมืองนัน
้ ให้ใช้วธิ พ
ี ฒ
ั นาพืน
้ ที่ ไม่วา่ เมือ
่ ใดทีส
่ ามารถกระท�ำได้ เพือ
่
ให้มีการอพยพผู้รับประโยชน์ของโครงการฯ ออกจากพื้นที่ที่บุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่น้อยที่สุด การอพยพ
อาจกระท�ำได้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนา ณ สถานที่ได้เท่านั้น และต้องมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 28 ของรัฐบัญญัตินี้ก่อนที่จะด�ำเนินการดังกล่าว
มาตรา 27 การด�ำเนินคดีกบ
ั ผู้จบ
ั จองทีด
่ น
ิ เป็นอาชีพและองค์กรธุรกิจจับจองทีอ
่ ยู่อาศัย - ให้หน่วยงาน
รัฐบาลส่วนท้องถิ่น ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ คณะกรรมการดูแลผู้ยากจนใน
เมือง และองค์กรเพื่อคนยากจนในเมืองซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการดูแลผู้ยากจนในเมือง จัด
ท�ำหลักเกณฑ์ในการระบุตวั ผู้จบ
ั จองทีด
่ น
ิ เป็นอาชีพ และองค์กรธุรกิจจับจองทีอ
่ ยู่อาศัย ตามทีไ่ ด้ให้คำ� นิยาม
ไว้ในรัฐบัญญัตน
ิ ี้ รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการป้องกันการกระท�ำอันมิชอบและขัดต่อกฎหมายของบุคคลเหล่านี้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่กระท�ำการดังกล่าวจะต้องถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ และต้องรื้อถอนที่อยู่อาศัยหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ ออกไป รวมทัง้ ถูกตัดสิทธิในการรับประโยชน์จากโครงการฯ ด้วย และเจ้าหน้าทีท
่ ย
ี่ ินยอม
หรือสนับสนุนให้มีการกระท�ำดังกล่าวจะต้องถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
เพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้ ผู้จับจองที่ดินเป็นอาชีพและสมาชิกขององค์กรธุรกิจจับจองที่อยู่อาศัย
ต้องระวางโทษจ�ำคุกหกปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นถึงหนึ่งแสนเปโซ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ แล้วแต่ดุลพินิจของ
ศาล
มาตรา 28 การขับไล่และรื้อถอน - การขับไล่หรือรื้อถอนไม่ควรถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป แต่ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
(a) เมื่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดครอบครองอาศัยอยู่ในพื้นที่อันตราย อาทิ พื้นที่ที่เป็นหนองบึง
เส้นทางรถไฟ ที่ทิ้งขยะ พื้นที่ริมน�้ำ ชายฝั่งทะเล ทางน�้ำต่างๆ รวมทั้งที่สาธารณะอื่นๆ อาทิ
ทางเท้า ถนน สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(b) เมื่อจะมีการจัดท�ำโครงการสาธารณูปโภคของรัฐซึ่งได้รับงบประมาณในการด�ำเนินการ
แล้วในพิ้นที่ดังกล่าว
(c) เมื่อมีค�ำสั่งศาลให้ขับไล่หรือรื้อถอน
ในกรณีทก
ี่ ารขับไล่หรือรือ
้ ถอนตามค�ำสัง่ ศาลเกีย
่ วข้องกับประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือคน
ไร้ที่อยู่ ให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) ประกาศแจ้งให้บค
ุ คลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ะได้รบ
ั ผลกระทบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
สามสิบวัน ก่อนวันขับไล่หรือรื้อถอน
(2) มีการหารือเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอกับตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ
จากครอบครัวที่จะถูกอพยพ รวมทั้งชุมชนที่ในพื้นที่ที่จะมีการอพยพกลุ่มคนเหล่า
นี้เข้าไปซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
(3) ให้เจ้าหน้าทีห
่ รือตัวแทนเจ้าหน้าทีห
่ น่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ร่วมสังเกตการณ์
ในระหว่างการขับไล่หรือรื้อถอนดังกล่าว
(4) ให้ระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่จะด�ำเนินการรื้อถอนทุกรายอย่างเหมาะสม
(5) ให้ดำ� เนินการขับไล่หรือรือ
้ ถอนเฉพาะช่วงเวลาท�ำการปกติ ระหว่างวันจันทร์ถงึ
วันศุกร์ และในช่วงที่สภาพอากาศดี เว้นแต่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจะให้ความ
ยินยอมเป็นประการอื่น
(6) ห้ามใช้อุปกรณ์หนักในการรื้อถอน เว้นแต่เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มี
ลักษณะถาวรหรือท�ำจากวัสดุคอนกรีต
(7) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้น�ำในการบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายและควบคุมความวุ่นวาย ต้องสวมเครื่องแบบอย่างเหมาะสม
(8) จัดให้มีการย้ายที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
อย่างไรก็ดี ในกรณีทเี่ ป็นการขับไล่และรือ
้ ถอนตามค�ำสัง่ ศาลและการด�ำเนินการดัง
กล่าวเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่อยู่ ให้หน่วยงานรัฐบาล
ส่วนท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องและการเคหะแห่งชาติ โดยความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ
บาลอืน
่ ๆ ด�ำเนินการย้ายทีอ
่ ยู่ให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวภายในระยะเวลาสีส
่ บ
ิ ห้าวัน
นับจากวันทีศ
่ าลมีหมายแจ้งให้ทราบถึงค�ำพิพากษาอันถึงทีส
่ ด
ุ ซึง่ จะมีการบังคับคดี
เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่สามารถย้ายที่อยู่ให้บุคคลเหล่านี้ได้
ภายในระยะเวลาข้างต้น หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต้องให้เงินช่วย
เหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เป็นจ�ำนวนเท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต�่ำรายวันใน
ขณะนั้นคูณด้วยหกสิบวัน
ให้กระทรวงมหาดไทยภายในและรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ รวมทัง้ สภาประสานงานเพือ
่ การพัฒนาทีอ
่ ยู่อาศัยและ
เมือง ร่วมกันจัดท�ำระเบียบและข้อบังคับที่จ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น
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มาตรา 29 การอพยพ - ภายในระยะเวลาสองปี นับจากวันทีร่ ฐ
ั บัญญัตน
ิ ม
ี้ ผ
ี ลใช้บงั คับ ให้หน่วยงานรัฐบาล
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ด�ำเนินการอพยพและย้ายถิ่นฐานบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันตราย
อาทิ พื้นที่ที่เป็นหนองบึง เส้นทางรถไฟ ที่ทิ้งขยะ พื้นที่ริมน�้ำ ชายฝั่งทะเล และทางน�้ำต่างๆ รวมทั้งที่สา
ธารณะอื่นๆ อาทิ ทางเท้า ถนน สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและ
การเคหะแห่งชาติ ต้องจัดหาพื้นที่ส�ำหรับอพยพหรือตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งมีบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
พื้นฐานรองรับ รวมทั้งมีโอกาสในการจ้างงานและการด�ำรงชีพอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบสามารถจัดหาสิ่งจ�ำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนได้
มาตรา 30 ข้อห้ามการก่อสร้างใหม่อันผิดกฎหมาย - ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำการก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่ที่ระบุไว้
ในมาตราก่อน
นับแต่วันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนหมู่บ้าน ส่วนเทศบาล หรือส่วนเมือง มีหน้าที่
ป้องกันไม่ให้มก
ี ารก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างส�ำหรับใช้เป็นทีอ
่ ยู่อาศัยโดยผิดกฎหมายไม่ว่าประเภทใดในเขตพืน
้ ที่
ของตน หัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่อนุญาต สนับสนุน หรือยอมให้มีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอัน
ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ ต้องรับโทษทางปกครองภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งโทษทางอาญาตามที่
รัฐบัญญัตินี้ก�ำหนด

หมวด 8
โครงการรับจ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชน
มาตรา31 ค�ำจ�ำกัดความ - โครงการรับจ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชนเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินด้วยการรับจ�ำนองทีด
่ น
ิ ของสถาบันสินเชือ
่ เพือ
่ ทีอ
่ ยู่อาศัยแห่งชาติ เพือ
่ ช่วยให้สมาคมกลุ่มคนด้อยโอกาส
และคนไร้ทอ
ี่ ยู่ทจ
ี่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ โดยชอบด้วยกฎหมายสามารถซือ
้ และพัฒนาทีด
่ น
ิ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิร์ ่วมกันของชุมชน
ได้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่
รกร้างให้สามารถเป็นเจ้าของทีด
่ น
ิ ทีต
่ นครอบครองอยู่ หรือพืน
้ ทีอ
่ น
่ื ใดทีบ
่ ค
ุ คลเหล่านีป
้ ระสงค์ทจ
่ี ะย้ายไปอยู่
ได้ รวมทั้งช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถปรับปรุงพัฒนาบ้านเรือนและบริเวณโดยรอบได้เท่าที่จะสามารถ
กระท�ำได้
มาตรา 32 สิทธิพิเศษ - เพื่อส่งเสริมให้มีการด�ำเนินโครงการดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ผู้ร่วมโครงการรับ
จ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชนจะได้รับประโยชน์และสิทธิพิเศษดังนี้
(a) บริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือมีอ�ำนาจควบคุมและหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น อาจ
จ�ำหน่ายที่ดินที่ตนไม่ได้ท�ำประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะส�ำหรับการจัดท�ำที่อยู่อาศัยเพื่อ
สวัสดิการสังคมได้ โดยการขายทีด
่ น
ิ ดังกล่าวผ่านโครงการรับจ�ำนองโฉนดทีด
่ น
ิ ชุมชน ในราคา
ที่รวมต้นทุนการจัดซื้อที่ดินกับต้นทุนการบ�ำรุงรักษาที่ดิน
(b) ที่ดินที่ีขายภายใต้โครงการรับจ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชน จะได้รับยกเว้นภาษีก�ำไรจากการ
ขายทรัพย์สิน
(c) ผู้รับประโยชน์ของโครงการรับจ�ำนองโฉนดที่ดินชุมชน จะไม่ถูกขับไล่ หรือยึดที่ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เว้นแต่จะค้างช�ำระหนี้เป็นเวลาสามเดือน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 33 การจัดตั้งกลุ่มผู้รับประโยชน์ - ผู้รับประโยชน์จากโครงการต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคมเพื่อ
บริหารจัดการที่ดินหรือที่อยู่อาศัยของตน อันเป็นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการรับ
จ�ำนองโฉนดทีด
่ น
ิ ชุมชน หรือโครงการอืน
่ ใดทีเ่ ป็นประโยชน์กบ
ั ชุมชน สมาคมทีจ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ตามรัฐบัญญัตน
ิ อ
ี้ าจ
ได้มาและเป็นเจ้าของทีด
่ น
ิ ภายใต้โครงการดังกล่าวร่วมกัน ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับทีส
่ ถาบันสินเชือ
่ เพือ
่
ทีอ
่ ยู่อาศัยจะได้กำ� หนดขึน
้ ทัง้ นี้ หากผู้รบ
ั ประโยชน์จากโครงการไม่สามารถจัดตัง้ สมาคมของชุมชนของตน
ขึ้นมาได้ ให้สถาบันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นผู้ด�ำเนินการจัดตั้งสมาคมดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการดูแล
ผู้ยากจนในเมืองและหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง อย่างไรก็ดี ห้ามไม่ให้บค
ุ คลใดๆ ทีไ่ ม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่โครงการโดยสุจริต เข้าเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมดังกล่าว

หมวด 9
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 34 การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างในท้องถิน
่ - หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ร่วม
กับการเคหะแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีและทรัพยากรเพือ
่ การด�ำรงชีพ และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ ต้องส่ง
เสริมให้มก
ี ารผลิตและใช้เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างทางเลือกทีเ่ ป็นของท้องถิน
่ และมีราคาประหยัด ในการ
สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการสังคม
มาตรา 35 ระบบการขนส่ง - หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น โดยการประสานงานกับกระทรวงการขนส่ง
และคมนาคม กระทรวงงบประมาณและบริหารงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวง
การคลัง กระทรวงโยธาธิการและทางหลวง สถาบันค�้ำประกันที่อยู่อาศัย และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
อืน
่ ๆ ต้องพัฒนาซึง่ กลไกการด�ำเนินงาน อันรวมถึงสิทธิพเิ ศษต่างๆ ส�ำหรับภาคเอกชน เพือ
่ การพัฒนาระบบ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพในเขตเมือง รวมทั้งก�ำหนดมาตรฐานที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้
(a) มีความคล่องตัวด้านการจราจร
(b) มีความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
(c) มีการใช้พื้นที่ด�ำเนินงานน้อยที่สุด
(d) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงกายภาพน้อยที่สุด และ
(e) สามารถให้บริการขนส่งคนและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในราคาทีต
่ ำ�่ ทีส
่ ด
ุ
มาตรา 36 ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ - หน่ว ยงานรั ฐ บาลส่ว นท้อ งถิ่ น และกรมสิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลกิจกรรมในเมือง เพื่อช่วยคุ้มครองและรักษาระบบ
นิเวศน์ ภูมิทัศน์ แหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งทรัพยากรอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญ มีลักษณะเฉพาะตัว และอาจ
ถูกท�ำลายได้ง่าย
เพื่อให้การด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจต่างๆ อย่างจริงจัง หน่วยงานรัฐบาล
ส่วนท้องถิ่นอาจเสนอให้ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการสั่งปิดโรงงาน เหมือง และบริษัทขนส่ง
ใดๆ ที่พบว่าสร้างมลพิษจ�ำนวนมากได้ทันที

16

Department of Public Works and Town and Country Planning

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

มาตรา 37 การย้ายถิน
่ ฐานของประชากร - ให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
อาทิ คณะกรรมการด้านประชากร สถาบันเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ และส�ำนักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ จัด
ท�ำกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบแนวโน้มการย้ายถิ่นฐาน ของประชากรจากชุมชนชนบทสู่เมือง
จากเมืองสู่เมือง และจากเมืองสู่ชนบท รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการทีอ
่ าจมีอท
ิ ธิพลต่อการเคลือ
่ นทีด
่ งั กล่าว เพือ
่
ช่วยควบคุมความสมดุลระหว่างจ�ำนวนประชากรและความสามารถในการรองรับประชากรในเมืองต่างๆ
และเพือ
่ ส่งเสริมให้กลุ่มประชากรทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมย้ายเข้าไปอยู่ในพืน
้ ทีท
่ บ
ี่ ค
ุ คลเหล่านีม
้ โี อกาสพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอัตราการเติบโตของประเทศได้ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวอาจเสนอร่างกฎหมายต่อ
รัฐสภาได้ หากจ�ำเป็น
คณะกรรมการด้านประชากร สถาบันเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องให้
ข้อมูลเพือ
่ การวางแผนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าทีว่ างแผนของหน่วยงานรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิน
่ เพือ
่ ใช้
ในการคาดประมาณจ�ำนวนประชากร และระดับบริการที่จ�ำเป็นต่อการรองรับจ�ำนวนประชากรในเขตเมือง
และพื้นที่ที่อาจพัฒนาเป็นเมืองได้บางแห่ง อาทิ บริการระบบเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในเขตเมืองบางแห่ง เนื่องจากการเพิ่มขึ้น ลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของประชากร
มาตรา 38 การพึ่งพาอาศัยระหว่างเมืองและชนบท - เพื่อลดการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากชนบทสู่
เมือง และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการกระจายศูนย์กลางเมือง ให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น รวม
ทั้งสถาบันเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนาแห่งชาติที่
ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในเขตชนบท

หมวด 10
การด�ำเนินโครงการ
มาตรา 39 บทบาทของหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น - หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามรัฐบัญญัตินี้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยการประสานงานร่วมกับสภาประสานงานเพื่อ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง หน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยในประเทศ คณะกรรมการดูแลผู้ยากจนในเมือง
ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนอื่นใด
หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิน
่ ต้องจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ แบบครบวงจรส�ำหรับเขตพืน
้ ทีข
่ องตน ตาม
บทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี้
มาตรา 40 บทบาทของหน่วยงานด้านทีอ
่ ยู่อาศัยของรัฐบาล - นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีท
่ ม
ี่ อ
ี ยู่แล้วและ
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นรั ฐ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ห น่ว ยงานด้า นที่ อ ยู ่อ าศั ย ดั ง ต่อ ไปนี้ มี ห น้า ที่ ด� ำ เนิ น การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
อนุมาตราต่อไปนี้
(a) สภาประสานงานเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นแก่
หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ผ่านทางหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยที่ส�ำคัญ อาทิ
(1) ก�ำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคใน
การจัดท�ำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(2) ให้ข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผน
งานในอนาคตส�ำหรับเขตพื้นที่ของตนได้ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการ
ประมาณจ�ำนวนประชากรและทิศทางการพัฒนาในพืน
้ ทีน
่ น
ั้ ๆ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย
่ วกับ
โครงการลงทุ น ที่ จ� ำ เป็น เพื่ อ ให้ท ้อ งถิ่ น สามารถจั ด หาประเภทและระดั บ ของ
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และรูปแบบการใช้ที่ดินที่
เหมาะสมได้ ทั้งนี้ โดยให้ประสานงานกับสถาบันเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ
และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
(3) ให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนและทรัพยากรอืน
่ ๆ ทีจ
่ ำ� เป็นต่อการพัฒนา
เมืองและโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
(b) การเคหะแห่งชาติ เมือ
่ ได้รบ
ั การร้องขอ มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมทัง้ ความ
ช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ แก่หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาเมือง
และที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถ
ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นในการจัดหาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่ของตน
(c) สถาบันสินเชือ
่ เพือ
่ ทีอ
่ ยู่อาศัยแห่งชาติ มีหน้าทีบ
่ ริหารโครงการรับจ�ำนองโฉนดทีด
่ น
ิ ชุมชน
ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐบัญญัตินี้ รวมทั้งก�ำหนดระเบียบและข้อบังคับที่จ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินการให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี้ และ
(d) สถาบันค�้ำประกันที่อยู่อาศัย มีหน้าที่ออกแบบแผนงานค�้ำประกันที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ให้สถาบันการเงินหันมาปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยตรง
มาตรา 41 รายงานประจ�ำปี - สภาประสานงานเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง และหน่วยงานรัฐบาล
ส่วนท้องถิน
่ ต้องเสนอรายงานประจ�ำปีเกีย
่ วกับการด�ำเนินงานภายใต้รฐั บัญญัตน
ิ ต
ี้ ่อประธานาธิบดีและรัฐสภา
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

หมวด11
การจัดหาเงินทุน
มาตรา 42 การจัดหาเงินทุน - เงินทุนส�ำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเมืองและทีอ
่ ยู่อาศัย ให้จด
ั หาจากแหล่ง
ต่อไปนี้
(a) เงินทุนอย่างน้อยร้อยละห้าสิบ ที่การเคหะแห่งชาติใช้ในการจัดหาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์
ด้า นการอพยพย้า ยที่ อ ยู ่ต ามรั ฐ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ม าจากรายได้สุ ท ธิ ป ระจ� ำ ปีข ององค์ก รฟื้น ฟู
ทรัพย์สินสาธารณะ
ค�ำอธิบายโดยผู้แปล: องค์กรฟื้นฟูทรัพย์สินสาธารณะ (The Public Estates Authority)
ปัจจุบน
ั ชือ
่ the Philippine Reclamation Authority จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ใช้ทำ� หน้าทีเ่ ป็น clearing house ส�ำหรับโครงการฟื้นฟูทรัพย์สิน (reclamation projects) ของฟิลิปปินส์
Schatzi Quodala, Inquirer Research
(b) เงินที่ได้จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่ได้กันไว้ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างอืน
่ ให้นำ� มาใช้ในการด�ำเนินการตามรัฐบัญญัตน
ิ ี้ โดยให้สถาบันสินเชือ
่ เพือ
่
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติเป็นผู้บริหารจัดการ
(c) เงินกู้ยืม เงินช่วยเหลือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ท�ำพินัยกรรมยกให้ หรือเงินบริจาค ไม่ว่า
จากในประเทศหรือต่างประเทศ
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(d) การขายพันธบัตรให้สาธารณชน ภายใต้แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการเงิน
(e) เงินที่ได้จากภาษีบา้ นสังคมสงเคราะห์ โดยได้รับความยินยอมจากหน่วยงานรัฐบาลส่วน
ท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง และภาษีทด
ี่ น
ิ ทีไ่ ม่ได้ทำ� ประโยชน์ ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 236 ของประมวล
กฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น ค.ศ. 1991 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ
(f) เงินที่ได้จากการจ�ำหน่ายที่ดินสาธารณะที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ในเขตเมือง และ
(g) การลงทุนหรือจัดหาเงินทุนจากในประเทศและต่างประเทศ โดยอาศัยข้อตกลงด้านการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม อาทิ ข้อตกลงให้ค่ส
ู ญ
ั ญาเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบในการสร้าง-ด�ำเนินการ-และโอน
สิทธิ
มาตรา 43 ภาษีทอ
ี่ ยู่อาศัยเพือ
่ สวัสดิการสังคม - ภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญซึง่ ก�ำหนดว่า กรรมสิทธิ์
และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมก่อให้เกิดภาระหน้าที่ทางสังคม และเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมส�ำหรับใช้ใน
โครงการฯ หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นทั้งปวง มีอ�ำนาจตามรัฐบัญญัตินี้ในการเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก
ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินที่ดินใดๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและมีมูลค่าเกินกว่าห้าหมื่นเปโซ

หมวด 12
บทเฉพาะกาล
มาตรา 44 การผ่อนปรนมาตรการขับไล่รื้อถอน - ให้ผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการการขับไล่ผูร้ ับ
ประโยชน์ของโครงการทุกประเภท รวมทั้งการรื้อถอนบ้านหรือที่อยู่อาศัยของบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลา
สามปี นับจากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี บุคคลที่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ หลังจากวันที่รัฐ
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ รวมทั้งกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 28 ของรัฐบัญญัตินี้ ไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนปรนดัง
กล่าว

หมวด 13
บทบัญญัติทั่วไป
มาตรา 45 บทลงโทษ - ผู้ที่กระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของรัฐบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หกปี หรือปรับตัง้ แต่หา้ พันถึงหนึง่ แสนเปโซ หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร หากผู้กระท�ำความ
ผิดเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นๆ ให้พนักงานของบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือ
นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดการกระท�ำอันผิดกฎหมายดังกล่าว รับโทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดนั้นๆ
มาตรา 46 การจัดสรรงบประมาณ - ให้มีการตั้งงบประมาณที่จ�ำเป็นเพื่อใช้ในการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้ ไว้ในงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานผู้ด�ำเนินโครงการฯ ในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณทัว่ ไปของปีถด
ั จากปีทป
ี่ ระกาศใช้รฐ
ั บัญญัตน
ิ ี้ และทุกปีต่อไปนับจากปีดงั กล่าว
มาตรา 47 การแยกบทบัญญัติที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ - หากบทบัญญัติใดๆ ของรัฐ
บัญญัตน
ิ ต
ี้ กเป็นโมฆะหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บทบัญญัตท
ิ เี่ ป็นโมฆะดังกล่าวย่อม่ไม่กระทบ
ต่อความสมบูรณ์ของบทบัญญัตอ
ิ น
ื่ ใดในรัฐบัญญัตน
ิ ี้ และให้ถอ
ื ว่าบทบัญญัตท
ิ เี่ หลือยังคงมีผลใช้บงั คับโดย
สมบูรณ์
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 48 การเพิกถอนกฎหมายอื่น - รัฐบัญญัตินี้มีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย กฤษฎีกา ค�ำ
สัง่ ฝ่ายบริหาร ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทัง้ ค�ำสัง่ ใดๆ หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของกฎหมาย กฤษฎีกา
ค�ำสั่งฝ่ายบริหาร ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งดังกล่าว ที่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี้
มาตรา 49 การมีผลบังคับใช้ - รัฐบัญญัตน
ิ ใี้ ห้มผ
ี ลใช้บงั คับเมือ
่ ได้มก
ี ารลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ระดับประเทศที่มีวางจ�ำหน่ายทั่วไปอย่างน้อยสองฉบับ
เห็นชอบ วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1992
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การแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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Republic Act No. 10587
Environmental Planning Act of 2013
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กรุงมะนิลา
สมัยประชุมที่ 15
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 3

เริ่มและจัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รัฐบัญญัติเลขที่ 10587
รัฐบัญญัติที่ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเลิก
กฤษฎีกาของประธานาธิบดีเลขที่ 1308 (กฎหมายที่ว่าด้วยวิชาชีพเกี่ยวกับการวางแผนสิ่ง
แวดล้อมในประเทศฟิลิปปินส์) และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

จึงตรารัฐบัญญัตินี้โดยความเห็นชอบของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมของรัฐสภาแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 1 ชื่อ รัฐบัญญัตินี้เรียกว่า “รัฐบัญญัติการวางแผนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556”
มาตรา 2 ประกาศนโยบาย รัฐตระหนักถึงความส�ำคัญในการวางแผนสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างชาติและการพัฒนา ดังนั้น รัฐจึงต้องพัฒนาและท�ำนุบ�ำรุงวิชาชีพผู้วางแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบุคคลที่
มีศักยภาพ สติปัญญา ความสามารถในการสร้างผลิตผล และความรู้รอบด้าน ซึ่งสามารถปฎิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานและให้บริการอย่างยอดเยีย
่ มในระดับโลก และมีขด
ี ความสามารถในการแข่งขันด้วยความซือ
่ สัตย์
มีประสิทธิภาพ ความเชื่อมโยง และผ่านการทดสอบจนได้รับอนุญาตตามระเบียบ มาตรการ และกิจกรรมที่
สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาในสายอาชีพดังกล่าว

ั บัญญัตน
ิ ี้ ให้รฐั บัญญัตน
ิ ม
ี้ ผ
ี ลบังคับใช้กบ
ั การประกอบวิชาชีพในด้าน
มาตรา 3 ขอบเขตของการบังคับใช้รฐ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(a) การสอบ การขึ้นทะเบียน และการออกใบอนุญาตส�ำหรับนักวางแผนสิ่งแวดล้อม
(b) การก�ำกับดูแล ควบคุม และจัดระเบียบทางปฎิบัติในการวางแผนสิ่งแวดล้อม
(c) การพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพ และการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีพวางแผนสิ่งแวดล้อม
และ
(d) การพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพทางวิชาชีพและการปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องนักวางแผนสิง่ แวดล้อมโดยการ
ศึกษาและพัฒนาทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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มาตรา 4 นิยาม
(a) การวางแผนสิ่งแวดล้อม หรือที่รู้จักในชื่อการวางผังเมืองและภูมิภาค การวางแผนที่เกี่ยวกับเมือง
และประเทศ และ/หรื อ การวางแผนการตั้ ง ถิ่ น ที่ อ ยู ่อ าศั ย ของมนุ ษ ย์ หมายถึ ง ศิ ล ปศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ทม
ี่ ค
ี วามหลากหลายเกีย
่ วกับการวิเคราะห์ การระบุ การท�ำให้ชด
ั เจน การท�ำให้สอดคล้อง
การจัดการ และการจัดระเบียบการใช้และพัฒนาทรัพยากรดินและทรัพยากรน�ำ้ ซึง่ มีส่วนเกีย
่ วข้องกับ
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับการพัฒนาชุมชนและระบบชีววิทยาอย่างยั่งยืน
(b) นักวางแผนสิ่งแวดล้อม หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และมีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่		
วางแผนสิ่งแวดล้อม และมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกโดย
คณะกรรมการวางแผนสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการก�ำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ

ั การรับรอง หมายความว่า องค์กรทีเ่ กิดจากการควบรวมองค์กรผู้มวี ช
ิ าชีพด้าน
(c) องค์กรวิชาชีพทีไ่ ด้รบ
สิง่ แวดล้อมและได้รบ
ั การรับรองตามรัฐบัญญัตเิ ลขที่ 8981 ประมวลผู้ประกอบวิชาชีพ และมาตรา 32
แห่งรัฐบัญญัตินี้
ั งิ าน ให้การปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ นการวางแผนสิง่ แวดล้อมตามนัยและเจตนารมณ์
มาตรา 5 ขอบเขตของการปฎิบต
ของรัฐบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้
(a) ให้บริการทางวิชาชีพในรูปของการเปิดให้หารือและให้คำ� ปรึกษาทางด้านเทคนิค การจัดเตรียมแผน
การสร้างศักยภาพและก�ำกับดูแลและประเมินการบังคับใช้ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น และ/หรือขอบเขตทางกายภาพและแผนการใช้ที่ดิน
ที่สมบูรณ์
2. การแบ่งเขตพื้นที่และระเบียบ ประมวล และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการอนุรักษ์
ปกป้อง ฟื้นฟู จัดระเบียบและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมถึงที่ดิน น�้ำ อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
3. การวางแผนและการพัฒนาบารังไก เทศบาล เมือง จังหวัด ภูมิภาค หรือส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนรวม
กันของเขตการปกครองดังกล่าวข้างต้น
ค�ำอธิบายโดยผู้แปล: ฟิลิปปินส์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด รองลงไปเป็น
เมือง และเทศบาล และระดับล่างสุดคือ หมู่บ้านหรือบารังไก ซึ่งมีหัวหน้าบารังไก และสภาบารังไก อัน
มาจากการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะด้วยความเป็นเอกลักษณ์ และมีบริบทเฉพาะจะใช้ค�ำว่า “บารังไก”
ตลอดการแปลในส่วนนี้
4. การพัฒนาสถานที่ส�ำหรับความต้องการหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การจัดพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือ
ชีววิทยา เขตพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่ง
รวมถึงการสร้างหรือจัดการพื้นที่ส�ำหรับอาคาร สาธารณูปโภค การขนส่ง และการสื่อสาร
(b) จัดเตรียมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตาม (a) ดังนี้
1. ความเป็นไปได้ก่อนและในขณะที่ด�ำเนินกิจกรรม และความเห็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. ระบบเกี่ยวกับสถาบัน การบริหารจัดการ หรือกฎหมาย
(c) การพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรในการทดสอบเพื่อออกใบอนุญาตส�ำหรับนักพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
การสอนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรการอบรมที่ว่าด้วยการวางแผนสิ่งแวดล้อม
(d) เป็นพยานผู้เชีย
่ วชาญ บุคลากร ผู้บรรยาย ลูกขุนหรืออนุญาโตตุลาการในการรับฟังพยาน การแข่งขัน
การแสดงและประชาพิจารณ์อน
ื่ ๆ หรือด�ำเนินการรับฟังพยาน การแข่งขัน การแสดงและประชาพิจารณ์
อื่นๆ
(e) ท�ำให้มน
ั่ ใจได้ว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏหมายสิง่ แวดล้อมซึง่ รวมถึงการได้มาซึง่ ใบอนุญาตตามกฏหมาย
ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการก�ำกับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพอาจรวมหรือแยกกิจกรรมหรือการประกอบวิชาชีพ ให้อยู่ในหรือนอกบังคับของมาตรา
นี้ หรือทบทวนการก�ำหนดดังกล่าวตามความจ�ำเป็นเพือ
่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย
่ นแปลงและการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นใหม่ตามแนวโน้มการวางแผนสิ่งแวดล้อม และ
(f) ด�ำเนินการหรือจัดกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ ก�ำหนด โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพตามแนวทางการประกอบวิชาชีพ
หมวด 2
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพวางแผนสิ่งแวดล้อม
มาตรา 6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพวางแผนสิ่งแวดล้อม ให้จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพสิ่งแวดล้อม (ต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วยประธานและ
กรรมการ 2 คนภายใต้การควบคุมและก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ ต่อไปนี้
เรียกว่า “คณะกรรมการ” และให้ประธานาธิบดีแต่งตัง้ ผู้ได้รบ
ั การแนะน�ำ 3 คน ส�ำหรับต�ำแหน่งดังกล่าว ตาม
ล�ำดับของนักวางแผนสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 5 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ตามรัฐบัญญัตินี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนนับจากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผล
บังคับ
มาตรา 7 วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ประธานและกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วัน
ทีไ่ ด้รบ
ั แต่งตัง้ และอาจได้รบ
ั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะแต่งตัง้ ติดต่อกันเกินสองวาระหรือเกินหกปีไม่ได้ และให้คณะ
กรรมการตามรัฐบัญญัตินม
ี้ วี าระดังต่อไปนี้ ประธานสามปี กรรมการคนที่หนึ่งสองปี และกรรมการคนที่สอง
หนึ่งปี และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างอยู่ซึ่งยังไม่หมดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามวาระที่ยังเหลือระยะเวลา ทั้งนี้ ให้ประธานและกรรมการกล่าวค�ำปฏิญาณก่อนเริ่มปฎิบัติหน้าที่ตามการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง
มาตรา 8 คุณสมบัติของกรรมการ ให้กรรมการแต่ละรายในระหว่างที่ด�ำรงต�ำแหน่ง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(a) เป็นพลเมืองและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์
(b) เป็นผู้อยู่ในศีลธรรมอันดีและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
(c) มีวุฒิการศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า
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(d) เป็นนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต กล่าวคือ ต้องมีใบรับรองการขึ้น
ทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานอย่างน้อย 7 ปี ในการ
วางแผนสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
(e) ไม่เป็นสมาชิกของคณะของโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่การจัดหลักสูตรการศึกษาหรือ
หลักสูตรการอบรมทีม
่ บ
ี ทเรียนเกีย
่ วกับการวางแผนสิง่ แวดล้อม หรือมิได้เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นโรงเรียนหรือ
ศูนย์ฝึกอบรม และไม่ได้รบ
ั ผลประโยชน์เป็นตัวเงินใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น
(f) เป็นสมาชิก แต่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือทรัสตีขององค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองและ
(g) ไม่เคยต้องโทษโดยค�ำพิพากษาศาลให้มีความผิดทางอาญาอันเกี่ยวข้องกับจริยธรรม
มาตรา 9 อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
(a) ก�ำหนดและปรับใช้ระเบียบและข้อบังคับที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการตามรัฐบัญญัตินี้
(b) ก�ำกับดูแลการขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาต และการปฏิบัติหน้าที่วางแผนสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ฟิลิปปินส์
(c) ด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการกล่าวค�ำปฏิญาณในการบังคับใช้รัฐบัญญัตินี้
(d) ออก ระงับ เพิกถอน หรือการคืนสิทธิตามใบรับรองการขึ้นทะเบียนส�ำหรับการปฎิบัติหน้าที่วางแผน
สิ่งแวดล้อม
(e) ใช้ตราประทับของคณะกรรมการฯ
(f) จัดเตรียมเนือ
้ หา ส�ำหรับการออกใบอนุญาต ตรวจและจัดอันดับคะแนนสอบ และส่งผลการสอบให้กบ
ั
คณะกรรมการฯ
(g) บังคับใช้และตราประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และประมวลมาตรฐานทางเทคนิคที่ออก
โดยองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
(h) ช่วยเหลือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพือ
่ ให้การสอนและการเสนอให้มีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามนโยบาย มาตรฐาน และหมวดก�ำหนดของวิชาเรียนที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการอย่างเดียวกันกับหลักสูตร คณะ ห้องสมุด และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ
(i) ประยุกต์ใช้มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
(j) ไต่สวนการกระท�ำทีไ่ ด้รบ
ั รายงานอย่างเป็นทางการว่าเป็นการฝ่าฝืนรัฐบัญญัตน
ิ ี้ ระเบียบและข้อบังคับ
ทีอ
่ อกตามความในรัฐบัญญัตน
ิ ี้ ประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ประมวลมาตรฐานทางเทคนิค
นโยบายและมาตรการ ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการออกหมายแจ้งและหมายเรียกเพื่อเรียกพยานและเอกสาร
หลักฐานใดๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่มาตรวจสอบ
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(k) ขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการฯ เพือ
่ ด�ำเนินการรับฟังพยานหรือไต่สวนข้อพิพาททางปกครอง
ที่ส่งมายังคณะกรรมการฯ
(l) วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง
(m) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ จริยธรรมและมาตรฐาน
ทางเทคนิคในการวางแผนสิ่งแวดล้อมในประเทศฟิลิปปินส์ และ
(n) ปฎิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติเลขที่ 8981 (รัฐบัญญัติว่าด้วยการ
ปรับปรุงคณะกรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพให้ทันสมัย ค.ศ. 2000)
ให้คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจทบทวนและอนุมัตินโยบาย มติ หมวดบังคับ กฎและระเบียบใดๆ ที่ออก
โดยคณะกรรมการฯ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ มติ หรือค�ำสั่งของคณะกรรมการที่มิได้เป็นไปใน
ระหว่างที่คณะกรรมการฯ ปฎิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในกระบวนการยุติข้อพิพาททางปกครอง ให้มีอ�ำนาจ
ทบทวนได้ในกรณีที่มีการอุทธรณ์เท่านั้น
มาตรา 10 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการฯ ให้ประธานและกรรมการของคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยเลี้ยงเทียบเท่ากับค่าตอบแทน และเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับของประธาน และกรรมการของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพอื่นภายใต้คณะกรรมการ Commission ตามที่ก�ำหนดในรัฐบัญญัติการ
จัดสรรงบประมาณโดยทั่วไป
มาตรา 11 การก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ การเก็บรักษาบันทึก เลขานุการและการ
ให้บริการสนับสนุน ให้คณะกรรมการฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ และ
ให้บันทึกใดๆ ของคณะกรรมการฯ รวมถึงใบสมัครสอบและเอกสารที่เกี่ยวกับการไต่สวนที่คณะกรรมการ
ได้ด�ำเนินการอยู่ภายใต้การเก็บรักษาของคณะกรรมการฯ และให้คณะกรรมการก�ำหนดบุคคลขึ้นเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการฯ และให้บริการการสนับสนุนเพื่อการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัตินี้

ี่ ะเอาผิดทางวินย
ั โดยการระงับหรือถอดถอนประธาน/กรรมการ ประธานาธิบดีของฟิลป
ิ ปินส์
มาตรา 12 เหตุทจ
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ ภายหลังจากที่ได้มีการด�ำเนินกระบวนการไต่สวนทางปกครองโดยคณะ
กรรมการ สามารถถอดถอนหรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานหรือกรรมการของคณะกรรมการฯ ด้วย
เหตุดังต่อไปนี้
(a) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและปราศจากความซื่อสัตย์
(b) กระท�ำการใดอันเป็นทีต
่ ้องห้ามตามรัฐบัญญัตน
ิ ี้ และเป็นการกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา รัฐบัญญัติเลขที่ 3019 รัฐบัญญัติต่อต้านการทุจริตในหน้าที่ และกฎหมายอื่น
(c) กระท�ำการใดอันเป็นการแทรกแซง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขผลการสอบใบอนุญาตส�ำหรับการ
ปฎิบัติหน้าที่วางแผนสิ่งแวดล้อม และ
(d) เปิดเผยหมวดมูลอันเป็นความลับที่เกี่ยวกับค�ำถามในหมวดสอบหรือประเด็นใดๆ ในการบริหาร
จัดการโดยมิชอบ
ในการไต่สวนการกระท�ำใดๆ ให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรา 7(s) แห่งรัฐ
บัญญัติเลขที่ 8981 (กฎการไต่สวนทางปกครอง) และบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา 13 รายงานประจ�ำปี ให้คณะกรรมการฯ ส่งรายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการด�ำเนิน
การใดๆ ในระหว่างปีให้กับคณะกรรมการ เมื่อถึงก�ำหนดสิ้นปีปฏิทิน โดยที่รายงานดังกล่าวรวมถึงค�ำแนะ
น�ำใดๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรในการที่จะสนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัตินี้
หมวด 3
การสอบและการขึ้นทะเบียน
มาตรา 14 การขึ้นทะเบียนตามที่ก�ำหนด เมื่อรัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติงาน
หรือเสนอที่จะปฏิบัติงานวางแผนสิ่งแวดล้อม ในประเทศฟิลิปปินส์โดยไม่มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนจาก
คณะกรรมการรฯ และคณะกรรมการ และไม่มบ
ี ต
ั รประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตชัว่ คราว/พิเศษ
มาตรา 15 การทดสอบตามที่ก�ำหนด หากไม่ได้มีบทบัญญัติก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้รัฐบัญญัตินี้ ผู้ยื่น
ค�ำร้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานวางแผนสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพตามรัฐบัญญัตินี้ โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ โดยเป็นผู้จัด
สอบส�ำหรับการปฏิบต
ั งิ านวางแผนสิ่งแวดล้อมในประเทศฟิลป
ิ ปินส์อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ต่อปี ตามสถานที่ วัน
และเวลาที่คณะกรรมการ ก�ำหนดตามบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติเลขที่ 8981
มาตรา 16 การจัดอันดับคะแนนสอบใบอนุญาต บุคคลที่จะผ่านการทดสอบใบอนุญาตได้ต้องได้รับคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และอยู่ในอันดับที่ไม่ต�่ำกว่าร้อยละห้าสิบในวิชาใดๆ ที่ได้รับการทดสอบ
มาตรา 17 วิชาที่ต้องได้รับการทดสอบ ให้วิชาที่ต้องได้รับการทดสอบส�ำหรับการขอรับใบอนุญาตของนัก
วางแผนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
(a) ประวัติศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการวางแผนสิ่งแวดล้อม
(b) กระบวนการวางแผนสิ่งแวดล้อม วิธีการ/เทคนิคและยุทธศาสตร์ และ
(c) การบังคับใช้แผนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการบริหารจัดการ
วิชาและหลักสูตรดังกล่าวต้องรวมถึงหมวดหลัก และหมวดย่อยตามหลักสูตรหรือตารางคุณสมบัตข
ิ อง
วิชาในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ตามการหารือกับนักวิชาการ และ
องค์ก รวิ ช าชี พ ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รอง ซึ่ ง อาจมี ก ารทบทวนวิ ช าและหลั ก สู ต รตามความจ� ำเป็น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาใหม่ที่ท�ำให้เกิดแนวโน้มใดๆ ก็ตามกับการปฏิบัติงาน
วางแผนสิ่งแวดล้อม
มาตรา 18 คุณสมบัติส�ำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขอใบอนุญาตตามรัฐบัญญัตินี้
ต้องมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบดังต่อไปนี้
(a) เป็นพลเมืองของประเทศฟิลป
ิ ปินส์ หรือเป็นพลเมืองของประเทศหรือรัฐทีม
่ น
ี โยบายถ้อยทีถ้อยอาศัย
ในการประกอบวิชาชีพ
(b) มีวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้จากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รู้จักและได้รับการรับรอง
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
1. ปริญญาตรีในสาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อม การวางผังภาคและเมือง หรือผังเมืองและประเทศ
หรือเทียบเท่า
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อม การวางผังภาคหรือเมือง หรือเทียบเท่า
และประสบการณ์ฝึกงานในสาขาดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
3. ปริญญาตรีในสาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อม การวางผังภาคและเมือง หรือการวางผังเมืองและ
ประเทศหรือเทียบเท่า และประสบการณ์ฝึกงานในสาขาดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี
4. ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ชีวะวิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์
ธรณีวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการพัฒนา การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ และมีประสบการณ์ฝึกงานในสาขาวิชาดัง
กล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหมวดนี้สามารถขอเข้ารับการทดสอบเพื่อ
การออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเท่านั้น
5. ปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฏหมาย
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชน หรือสังคมวิทยาและสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรม
การฯ เห็นชอบ และมีประสบการณ์ฝึกงานในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี ทั้งนี้ บุคคลที่
มีคุณสมบัติตามหมวดนี้สามารถขอเข้ารับการทดสอบเพื่อการออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเท่านั้น และ
6. เป็นผู้มีต�ำแหน่งในการวางผังในหน่วยงานหรือส�ำนักงานของรัฐระดับชาติ ภูมิภาค หรือท้องถิ่น รวม
ถึงนิตบ
ิ ค
ุ คลทีร่ ฐ
ั เป็นเจ้าของและควบคุม และเคยปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ วกับการวางแผนเพือ
่ การพัฒนาตาม
ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติราชการและได้รับ
การฝึกอบรมเป็นระยะเวลาอย่างน้อยแปดสิบชั่วโมง หรือผ่านการเรียนทางไกลเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาจากหน่วยงานของรัฐ โรงเรียน หรือสถาบันที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจให้การรับรอง ซึ่งบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามหมวดนี้สามารถขอเข้ารับการทดสอบเพื่อการออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาห้าปีนับ
จากวันที่รัฐบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เท่านั้น
(c) อยู่ในศีลธรรมอันดี และ
(d) มิเคยต้องโทษโดยค�ำพิพากษาของศาลในความผิดที่เกี่ยวกับจริยธรรม
ให้การฝึกงานตามทีก
่ ำ� หนดในมาตรานีอ
้ ยู่ภายใต้การด�ำเนินการและการก�ำกับดูแลของนักวางแผนสิง่
แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนและมีใบอนุญาต หรือมีผ้บ
ู งั คับบัญชาโดยตรงของผู้สมัครในหน่วยงาน
หรือองค์กรที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีการปฎิบัติหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรืองานวางแผนสิ่งแวดล้อม

้ ทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ (a) ให้ออกใบรับรองการ
มาตรา 19 การออกใบรับรองการขึน
ขึน
้ ทะเบียนให้กบ
ั บุคคลทีไ่ ด้จ่ายค่าธรรมเนียมตามทีค
่ ณะกรรมการฯ ก�ำหนดใบรับรองดังกล่าว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการ และโดยประธานและกรรมการประทับตราของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ
เพื่อรับรองว่าบุคคลที่มีชื่อตามใบรับรองมีสิทธิประกอบวิชาชีพและอาจได้รับประโยชน์จากการประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว และให้ใบรับรองการขึน
้ ทะเบียนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับไปจนกระทัง่ ถูกยกเลิก เพิกถอน หรือ
ระงับตามบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัตินี้
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(b) ให้ออกบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพทีร่ ะบุหมายเลขทะเบียนและวันทีอ
่ อกและวันหมดอายุของบัตร
ดังกล่าวและลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ ให้กับผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ได้ช�ำระค่าท�ำเนียม
แล้ว และได้ส่งใบรับรองสมาชิกภาพจากองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ให้มีการต่ออายุบัตร
ดังกล่าวทุกๆ 3 ปี โดยให้มีการพิสูจน์ว่าผูถ
้ ือใบรับรองได้รับการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพอย่างต่อ
เนื่องสมบูรณ์
มาตรา 20 การปฏิเสธการขึ้นทะเบียน ห้ามมิให้คณะกรรมการฯ ขึ้นทะเบียนผู้สมัครคนใดผู้ได้รับหรือไม่ได้
รับการทดสอบ ดังนี้
(a) ได้รับโทษที่เกี่ยวกับจริยธรรมตามค�ำพิพากษาของศาล
(b) คณะกรรมการ ฯ พบข้อเท็จจริงในความผิดเกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่สุจริต
(c) คณะกรรมการ ฯ พบข้อเท็จจริงในความผิดทีเ่ กีย
่ วกับการฝ่าฝืนค�ำสัง่ ทัว่ ไปส�ำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ
(d) ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลวิกลจริต
ในการปฏิเสธการขึน
้ ทะเบียนดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้สมัครเป็นหนังสือระบุเหตุผลของการปฎิ
เสธดังกล่าว และให้เก็บส�ำเนาไว้ที่คณะกรรมการหนึ่งฉบับ
มาตรา 21 การเพิกถอนหรือระงับใบรับรองการขึ้นทะเบียนและการยกเลิกใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษ ให้
คณะกรรมการฯ มีอำ� นาจเพิกถอนหรือระงับใบรับรองการขึน
้ ทะเบียนของนักวางแผนสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ั การ
ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษที่ออกให้กับนักวางแผนสิ่งแวดล้อมต่าง
ชาติด้วยเหตุเดียวกันกับเหตุที่ก�ำหนดในมาตรา 20 แห่งรัฐบัญญัตินี้ โดยให้มีการแจ้งและการไต่สวนเสีย
ก่อน เว้นแต่จะใช้บังคับ (c) และมีเหตุดังต่อไปนี้
(a) กระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัตแ
ิ ห่งรัฐบัญญัตน
ิ ี้ การบังคับใช้ระเบียบและข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม
ประมวลมาตรฐานทางเทคนิคในการประกอบวิชาชีพวางแผนสิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือ
มาตรการทางกฎหมาย ของคณะกรรมการฯ และ/หรือคณะกรรมการฯ และประมวลธรรมาภิบาล
(b) กระท�ำการโดยมิชอบหรือทุจริตเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ ใบรับรองการขึน
้ ทะเบียน บัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบ
วิชาชีพ หรือใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษ
(c) ละเลยการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีห
่ รือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการประกอบวิชาชีพจนเป็นเหตุให้ผู้
อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บและ/หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
(d) ปฏิเสธทีจ
่ ะเป็นสมาชิกหรือรักษาสมาชิกภาพในองค์กรวิชาชีพทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองโดยไม่มเี หตุอน
ั
สมควร
(e) ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรายปีเป็นเวลาห้าปี ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเหตุอัน
กล่าวอ้างได้
(f) ไม่ต่ออายุบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพภายหลังจากสิ้นก�ำหนดระยะเวลาห้าปี ติดต่อกันโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรหรือเหตุอันกล่าวอ้างได้
(g) ช่วยเหลือการปฎิบัติงานที่ผิดกฎหมายของนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือ
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ไม่มใี บอนุญาต โดยการอนุญาตให้บค
ุ คลดังกล่าวใช้ใบรับรองการขึน
้ ทะเบียนและ/หรือบัตรประจ�ำ
ตัวผู้ประกอบวิชาชีพและ/หรือใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษของตน
(h) ปฎิบัติงานในทางการประกอบวิชาชีพโดยมิชอบในระหว่างที่ถูกพักการปฏิบัติงาน และ
(i) เป็นผู้ตด
ิ สารเสพติดหรือสุราจนไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ นทางการประกอบวิชาชีพ หรือเป็นบุคคล
ที่ศาลที่มีเขตอ�ำนาจสั่งให้เป็นบุคคลวิกลจริต
ให้คณะกรรมการ ฯ ประเมินเหตุข้างต้นและท�ำการทบทวนหรือเพิม
่ เติมเหตุใหม่ตามความจ�ำเป็น
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและการพัฒนาในการประกอบ
วิชาชีพ
มาตรา 22 การยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการกระท�ำผิด บุคคลใด บริษัท หรือสมาคมอาจยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับบุคคล
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 21 หรือคณะกรรมการฯ อาจไต่สวนการกระท�ำอันฝ่าฝืนบทบัญญัติที่
กล่าวมาข้างต้น โดยให้ทำ� เป็นค�ำร้องและบัญชีพยานและเอกสารทีเ่ กีย
่ วหมวดงอืน
่ ใดต่อคณะกรรมการฯ โดย
ผ่านทางส�ำนักกฏหมายและไต่สวนของคณะกรรมการฯ และให้มก
ี ารไต่สวนตามค�ำร้อง เมือ
่ มีการลงชือ
่ จาก
เสียงข้างมากของคณะกรรมการฯ โดยให้บังคับใช้กฎการไต่สวนฝ่ายบริหารที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ใน
การรับฟังพยานหรือไต่สวนภายใต้บงั คับของบทบัญญัตแ
ิ ห่งรัฐบัญญัตน
ิ ี้ รัฐบัญญัตเิ ลขที่ 8981 และระเบียบ
ศาล
มาตรา 23 การยกเลิกการเพิกถอนใบรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนแทนใบรับ
รองหรือใบอนุญาตชัว่ คราว/พิเศษทีส
่ ญ
ู หายหรือเสียหาย คณะกรรมการฯ อาจยกเลิกการเพิกถอนใบรับรอง
การขึน
้ ทะเบียนตามค�ำร้องภายหลังจากทีไ่ ด้เพิกถอนแล้วเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันทีก
่ ารเพิกถอนมีผล
บังคับ ซึง่ เป็นวันทีม
่ ก
ี ารส่งใบรับรองและ/หรือบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพคืนให้แก่คณะกรรมการฯ และ/
หรือคณะกรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ อาจไม่เรียกให้ผ้ถ
ู อ
ื ใบรับรองหรือบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ
ท�ำการทดสอบเพือ
่ การออกใบอนุญาตอีกครัง้ หนึง่ โดยให้ผ้ย
ู น
ื่ ค�ำร้องมีภาระการพิสจ
ู น์ต่อคณะกรรมการว่า
ผู้ยื่นค�ำร้องมีเหตุอันควรที่จะกลับมาประกอบวิชาชีพได้ การอนุมัติตามค�ำร้องดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ
มีมติโดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ใบรับรองการขึ้นทะเบียน บัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษ
สูญหาย อาจมีการออกใบรับรอง บัตรประจ�ำตัว หรือใบอนุญาตแทนที่สูญหายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเมื่อได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ก�ำหนดแล้ว
หมวด 4
การปฏิบัติงานวางแผนสิ่งแวดล้อม
มาตรา 24 สิทธิในการปฏิบัติงาน นักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่มีใบอนุญาตและได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อ
ั การขึน
้ ทะเบียนกับคณะกรรมการฯ ตามกฤษฎีกาของ
กฎหมายนีบ
้ งั คับใช้แล้ว นักวางแผนสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ประธานาธิบดีเลขที่ 1308 และเป็นผู้ถอ
ื บัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพทีอ
่ อกโดยคณะกรรมการฯ โดยชอบ
และเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองในขณะทีร่ ฐั บัญญัตน
ิ ม
ี้ ผ
ี ลบังคับ ให้ถอ
ื ว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนตามรัฐบัญญัตินี้โดยอัตโนมัติ
ให้ใบรับรองการขึน
้ ทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพของบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกนักวางแผนสิง่
แวดล้อมในวรรคหนึ่งมีผลบังคับเสมือนกับใบรับรองหรือบัตรประจ�ำตัวที่ออกตามรัฐบัญญัตินี้
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มาตรา 25 บริษัทที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมและมูลนิธิที่มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนสิ่ง
แวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคมหรือมูลนิธิดังกล่าวอาจด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบต
ั งิ านวางแผนสิง่ แวดล้อมในประเทศฟิลป
ิ ปินส์ ทัง้ นี้ ให้การปฏิบต
ั งิ านดังกล่าวเป็นไปตามหมวดก�ำหนด
ดังต่อไปนี้
(a) บริษท
ั ทีป
่ รึกษา ห้างหุ้นส่วน บริษท
ั หรือสมาคมสมัครและได้รบ
ั การออกใบรับรองการขึน
้ ทะเบียนโดย
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเพือ
่ การปฏิบต
ั งิ านวางแผนสิง่ แวดล้อมในประเทศฟิลป
ิ ปินส์ โดยที่
หุ้นส่วนส่วนใหญ่ของห้างหุ้นส่วนได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตวางแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้
สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการบริษัทต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตวางแผนสิ่งแวดล้อม
และ
(b) การปฎิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือสมาคมในการวางแผนสิ่งแวดล้อมต้อง
ด�ำเนินการโดยนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มาตรา 26 การใช้ตราประทับ ให้นักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพมีตราประทับทีไ่ ด้รบ
ั การออกแบบตามทีค
่ ณะกรรมการฯ ก�ำหนด โดยให้ระบุหมายเลขของใบรับรอง
ที่ออกโดยคณะกรรมการฯ อยู่ในตราประทับด้วย และให้ประทับตราดังกล่าวในแผน การออกแบบ และ
โปรแกรมที่จัดเตรียมโดยหรืออยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
และมีใบอนุญาตโดยตรงในระหว่างที่ใบรับรองยังมีผลบังคับ และบุคคลใดที่ใช้ตราประทับในเอกสารภาย
หลังจากทีใ่ บรับรองของผู้ทรี่ บ
ั การขึน
้ ทะเบียนซึง่ มีชอ
ื่ ปรากฏอยู่ในตราประทับนัน
้ หมดอายุหรือถูกเพิกถอน
ถือเป็นการกระท�ำโดยมิชอบ เว้นแต่ใบรับรองจะได้รับการต่ออายุหรือออกใหม่

่ ง ให้คณะกรรมการฯ โดยการหารือกับนักวิชาการและองค์กร
มาตรา 27 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองก�ำหนดแนวทางในการบังคับใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดย
อนุมัติของคณะกรรมการฯ
มาตรา 28 หลักถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อชาวต่างชาติ พลเมืองต่างชาติอาจได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
เพื่อการออกใบอนุญาต และอาจได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพหากผู้
นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าประเทศหรือรัฐที่บุคคลนั้นเป็นพลเมืองอนุญาตให้นักวางแผนสิ่งแวดล้อมเชื้อชาติ
ฟิลิปปินส์ประกอบวิชาชีพภายในอาณาเขตของประเทศหรือรัฐนั้น โดยมีสิทธิเช่นเดียวกับพลเมืองของ
ประเทศหรือรัฐนั้น
ั งิ านของนักวางแผน
มาตรา 29 ใบอนุญาตพิเศษ/ชัว่ คราวส�ำหรับนักวางแผนสิง่ แวดล้อมต่างชาติ การปฏิบต
สิ่งแวดล้อมต่างชาติในประเทศฟิลิปปินส์ให้จ�ำกัดอยู่ที่บุคคลธรรมดาเท่านั้น และให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐบัญญัตเิ ลขที่ 8981 (รัฐบัญญัตวิ ่าด้วยการปรับปรุงคณะกรรมการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ ให้
ทันสมัย ค.ศ. 2000) โดยที่บุคคลต่างชาติที่เข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อประกอบวิชาชีพนักวางแผนสิ่ง
แวดล้อมหรือให้บริการดังกล่าว หรือจัดเตรียมหรือผลิตเอกสารใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตของการประกอบ
วิชาชีพนักวางแผนสิ่งแวดล้อมตามที่ก�ำหนดในรัฐบัญญัตินี้ แต่ไม่จ�ำกัดอยู่ที่การเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
ของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากต่างประเทศ หรือที่ได้รับจ้างหรือร่วมงานโดยคนเชื้อ
ชาติฟิลิปปินส์ หรือเป็นผู้รับจ้างหรือบริษัทเอกชนต่างชาติ ไม่ว่าการปฏิบัติหน้าที่นักวางแผนสิ่งแวดล้อมจะ
เป็นไปตามหมวดก�ำหนดของประเทศทีบ
่ ค
ุ คลนัน
้ เป็นพลเมือง แต่ไม่ต้องการทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามหมวดก�ำหนดใน
การท�ำหมวดสอบเพื่อออกใบอนุญาตก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินการใดๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของนักวางแผนสิ่งแวดล้อมหรือที่ปรึกษา ให้บุคคลต่างชาติดังกล่าวได้รับใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษจาก
คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และกรมแรงงานและการจ้างงานเพื่อการประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการตามหน้าที่งานของบุคคลนั้น โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(a) บุคคลดั ง กล่า วเป็น พลเมื องหรื อผู ้มีถิ่นที่อ ยู่ของประเทศที่อ นุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัญชาติ
ฟิลป
ิ ปินส์สามารถประกอบวิชาชีพได้ภายในอาณาเขตของประเทศนัน
้ เช่นเดียวกับเมือ
่ ผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยู่หรือ
พลเมืองของประเทศนั้น
(b) เป็นผู้มค
ี ณ
ุ สมบัตใิ นการประกอบวิชาชีพวางแผนสิง่ แวดล้อมในประเทศ และมีความเชีย
่ วชาญทีจ
่ ำ� เป็น
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศฟิลป
ิ ปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความสามารถ
เฉพาะด้าน
(c) เป็นบุคคลทีถ
่ ก
ู ก�ำหนดให้ต้องท�ำงานกับเพือ
่ นร่วมงานชาวฟิลป
ิ ปินส์ซงึ่ เป็นบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบ
ั การ
ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตนักวางแผนสิ่งแวดล้อม และมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพ
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารอื่นใดตามส่วนที่แบ่งกันระหว่างนักวางแผนสิ่งแวดล้อมต่างชาติและนัก
วางแผนสิง่ แวดล้อมเชือ
้ ชาติฟิลป
ิ ปินส์ รวมถึงการแบ่งความรับผิดและภาระภาษีทม
ี่ ต
ี ่อรัฐบาลฟิลป
ิ ปินส์
(หากมี) ตามการให้ความร่วมมือของบุคคลต่างชาติดังกล่าว หรือการให้บริการทางวิชาชีพส�ำหรับ
โครงการตามระเบียบและข้อบังคับที่ได้ก�ำหนดไว้ และ
(d) บุคคลดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตการจ้างงานจากกรมแรงงานและการจ้างงาน ซึ่งอาจมีการออก
ใบอนุญาตการจ้างงานให้กบ
ั บุคคลต่างด้าวหรือผู้ว่าจ้างตามการพิจารณาของคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการฯ ถึงปัจจัยการขาดบุคลากรในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถและความประสงค์ที่จะ
ประกอบวิชาชีพเดียวกับที่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้ามาประกอบวิชาชีพใน
ประเทศฟิลิปปินส์
มาตรา 30 หมวดข้อมูลส�ำหรับแผน ให้มีหมวดก�ำหนดที่บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพนักวางแผนสิ่งแวดล้อม
ระบุในใบรับรองการขึน
้ ทะเบียนและ/หรือบัตรประจ�ำตัวใบรับรองสมาชิกภาพของ องค์กรวิชาชีพทีไ่ ด้รบ
ั การ
รับรอง และหมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี วันที่ และสถานที่ที่ออก และวันหมดอายุของเอกสารดังกล่าวใน
แผนทั้งหมดและเอกสารอื่นใดที่นักวางแผนได้ลงนาม

ิ ี้ ให้ถอ
ื ว่าการกระท�ำดังต่อไปนีเ้ ป็นการกระท�ำโดยมิชอบ
มาตรา 31 การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐบัญญัตน
ตามรัฐบัญญัตินี้
(a) เสนอหรือให้บริการวางแผนตามนิยามในมาตรา 4 หรือภายในขอบเขตของมาตรา 5 แห่งรัฐ
บัญญัตินี้ ในขณะที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตนักวางแผนสิ่ง
แวดล้อม
(b) ท�ำให้เกิด โน้มน้าวให้เกิด สนับสนุน หรือบังคับขู่เข็ญ อันเป็นเหตุให้เกิดการกระท�ำที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมาย หรือการบังคับใช้แผนอันใดทีย
่ งั มิได้ลงนามโดยนักวางแผนสิง่ แวดล้อม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตในกรณีแผนดังกล่าวจะต้องได้รับการลงนามตามพระ
บัญญัตินี้โดยนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต
(c) แก้ไขเพิ่มเติม ทบทวน ท�ำซ�้ำ หรือท�ำส�ำเนาแผน การออกแบบ โครงการ และเอกสารอื่นใดที่ได้
จัดเตรียม ลงนาม และประทับตราโดยนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบ
อนุญาต โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมที่เป็นหนังสืออย่างชัดแจ้ง และ
(d) ลงนาม ประทับตรา หรือใช้วิธีการอื่นใดในการลงนามในแผน คุณสมบัติ หรือเอกสารอื่นใดที่
บุคคลดังกล่าวไม่ได้จัดเตรียมเอง
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มาตรา 32 องค์กรวิชาชีพนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง ให้นักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตทุกรายเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรระดับชาติ 1 แห่ง และได้รับการขึ้นทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ รับรององค์กรดังกล่าว
ให้เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองของประเทศส�ำหรับนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบ
อนุญาต ทัง้ นี้ นักวางแผนสิง่ แวดล้อมทุกรายทีม
่ ช
ี อ
ื่ ปรากฏอยู่ในทะเบียนนักวางแผนสิง่ แวดล้อม เป็นสมาชิก
ขององค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติ และให้ได้รับประโยชน์และสิทธิพิเศษใดๆ ภายหลังจาก
ที่ได้ช�ำระค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเป็นสมาชิกดังกล่าวมิเป็นการล้มเลิกสมาชิก
ภาพในองค์กรของนักวางแผนสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
หมวด 5
การบังคับใช้รัฐบัญญัตินี้และบทลงโทษ
มาตรา 33 การบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าพนักงานตามกฏหมาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้า
พนักงานตามกฏหมายมีหน้าทีใ่ ห้รัฐบาลกลาง รัฐบาลจังหวัด รัฐบาลอ�ำเภอ หรือรัฐบาลของเทศบาลในการ
ช่วยเหลือคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ ในการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัตินี้ และด�ำเนินคดี
อาญากับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา 34 ต�ำแหน่งในหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนสิ่งแวดล้อม ให้ส�ำนักงานข้ารัฐการ
พลเรือนก�ำหนดต�ำแหน่งและคุณสมบัตข
ิ องนักวางแผนสิง่ แวดล้อมระดับต่างๆ เพือ
่ การให้บริการของรัฐ ซึง่
รวมถึงนิติบุคคลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและควบคุมและนิติบุคคลอื่นภายหลังจากที่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
เป็นระยะเวลาห้าปี โดยให้แต่งตั้งนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตเข้ารับ
ต�ำแหน่งหัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าของกลุ่ม แผนก ฝ่ายในหน่วยงาน ส�ำนักงานหรือแผนกอื่นใดของรัฐ รวม
ถึงนิตบ
ิ ค
ุ คลทีร่ ฐั เป็นเจ้าของและควบคุม จังหวัด อ�ำเภอ และเทศบาล และต�ำแหน่งอืน
่ ใดทีต
่ ้องมีความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณสมบัตข
ิ องนักวางแผนสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนและมีใบอนุญาต และให้การ
แต่งตั้งใดๆ ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับ
มาตรา 35 ความรับผิดทางแพ่งของนักวางแผนสิ่งแวดล้อม นักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการจัด
เตรียมแผนสิง่ แวดล้อมและเอกสารทีเ่ กีย
่ วหมวดง รวมถึงสมาชิกอืน
่ ใดในกลุ่มวางแผนทีเ่ กีย
่ วข้องกับการจัด
เตรียมทางสิง่ แวดล้อมดังกล่าว อาจมีความรับผิดทางแพ่งในกรณีทเี่ กิดความเสียหายร้ายแรง ความผิดพลาด
หรือการพังทลายของโครงการหรือส่วนทีอ
่ ยู่ภายใต้แผนสิง่ แวดล้อม อันเป็นผลให้เกิดผลกระทบทีม
่ น
ี ย
ั ส�ำคัญ
กับผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียหรือคณะกรรมการระบบนิเวศ ทีเ่ กีย
่ วหมวดงภายในระยะเวลาสิบปี นับตัง้ แต่การบังคับ
ใช้แผนดังกล่าว ทั้งนี้ค่าเสียหายดังกล่าวได้รับการก�ำหนดโดยศาลที่มีเขตอ�ำนาจซึ่งพิจารณาว่าความเสีย
หาย ความผิดพลาด หรือการพังทลายอาจคาดเห็นได้ และเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของนักวางแผนสิ่งแวดล้อมและ/หรือสมาชิกของกลุ่มวางแผนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว หรือการใช้วิธี
การ ยุทธศาสตร์ เครือ
่ งมือ หรือเทคนิคทีไ่ ม่เหมาะสมในการวางแผนสิง่ แวดล้อม โดยมีความแตกต่างไปจาก
หลักการ วิธีการ และมาตรฐานการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับโดยทั่วไป
รัฐบาลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอาจด�ำเนินการตามกฏหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ภายในระยะเวลาห้าปี นับแต่เวลาที่เกิดความเสียหายดังกล่าว
มาตรา 36 บทลงโทษ ผู้ใดกระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 31 และ/หรือกระท�ำการใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่ต�่ำกว่าหกเดือน แต่ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่ต�่ำกว่าหนึ่งแสนเปโซ แต่ไม่เกินห้าแสนเปโซ หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับอันเป็นดุลพินิจของศาล

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(a) ด�ำเนินการวางแผนสิง่ แวดล้อมในประเทศฟิลป
ิ ปินส์โดยไม่ได้ขน
ึ้ ทะเบียนและไม่มใี บอนุญาต หรือมิได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัตินี้
(b) แสดงหรือพยายามใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนและ/หรือบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนสิ่ง
แวดล้อมอืน
่ ใดทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนและมีใบอนุญาต หรือผู้ถอ
ื ใบอนุญาตชัว่ คราว/พิเศษ เสมือนเป็น
ของตนเอง
(c) แสดงพยานหลักฐานเท็จ ปลอมแปลง หรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานใดๆ ที่จะแสดงต่อคณะ
กรรมการฯ หรือแสดงตนเป็นนักวางแผนสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนและมีใบอนุญาต หรือบุคคล
ใดที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษ
(d) ใช้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนที่ถูกเพิกถอนหรือระงับ หรือบัตรประจ�ำตัวผู้ประกอบวิชาชีพหรือใบ
อนุญาตชั่วคราว/พิเศษที่หมดอายุหรือไม่ได้ต่ออายุ
(e) ใช้ชอ
ื่ ใดโดยให้เกีย
่ วข้องกับชือ
่ ตน หรือโดยท�ำให้เกิดข้อสันนิษฐานเกีย
่ วกับชือ
่ ตน ใช้หรือโฆษณาชือ
่
หรือค�ำอธิบายที่โน้มน�ำให้เกิดความเข้าใจว่าผู้กระท�ำผิดเป็นนักวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและมีใบอนุญาต โดยที่แท้จริงแล้วมิได้เป็นผู้มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวผู้
ประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตชั่วคราว/พิเศษ
(f) บังคับใช้หรือท�ำให้เกิดการบังคับใช้แผนที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมและไม่ได้ลงลายมือชื่อนักวางแผนสิ่ง
แวดล้อมที่ได้รับการลงทะเบียนและมีใบอนุญาต และ
(g) กระท�ำการอันใดทีฝ
่ ่าฝืนบทบัญญัตแ
ิ ห่งรัฐบัญญัตน
ิ แ
ี้ ละระเบียบและข้อบังคับทีอ
่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามรัฐบัญญัตินี้
ผู้ว่าจ้างชาวฟิลิปปินส์ที่ว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานต่างชาติโดยมิได้มีใบอนุญาตพิเศษส�ำหรับลูกจ้างต่างชาติ
ดังกล่าว ต้องโทษตามรัฐบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นใด ให้นักวางแผนสิ่ง
แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนและมีใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพนักวางแผนสิง่ แวดล้อมทีร่ บ
ั ผิดชอบ
และเจ้าหน้าทีท
่ ม
ี่ อ
ี ำ� นาจควบคุมการกระท�ำดังกล่าวแต่อนุญาตให้มก
ี ารกระท�ำอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อัน
เป็นผู้ร่วมกันกระท�ำความผิด ต้องรับโทษในส่วนของโทษจ�ำคุก
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
มาตรา 37 บทเฉพาะกาล
(a) ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่รัฐบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นอาจแต่งตั้ง
บุคคลทีม
่ ใิ ช่นก
ั วางแผนสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ดำ� รงต�ำแหน่งผู้ประสาน
งานการวางแผนและการพัฒนาระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ส�ำนักงานการวางแผนและ
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการชั่วคราวหรือรักษาการแทน
(b) ในระยะแรก ให้ประธานและกรรมการของคณะกรรมการฯ ปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องตนต่อไปภายใต้บทบัญญัติ
แห่งรัฐบัญญัตินี้โดยยังมิต้องแต่งตั้งประธานและกรรมการ จนกระทั่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุด
แรกโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐบัญญัตินี้
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หมวด 7
บทสุดท้าย
มาตรา 38 การจัดสรรงบประมาณ ให้ประธานคณะกรรมการฯ ผนวกการบังคับใช้รฐั บัญญัตน
ิ ไ้ี ว้ในโครงการ
ของคณะกรรมการฯ ทันที ซึ่งการสนับสนุนด้านการเงินให้กับโครงการดังกล่าวต้องรวมอยู่ในรัฐบัญญัติ
จัดสรรงบประมาณทั่วไปประจ�ำปีด้วย
ั ต
ิ ามรัฐบัญญัตน
ิ ไี้ ม่เป็นการกระทบ
มาตรา 39 การกระท�ำทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ การปฏิบต
หรือกีดกันการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายรองรับ
มาตรา 40 การออกระเบียบและข้อบังคับ ให้คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ด�ำเนิน
การก�ำหนด รวบรวม และออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อบังคับการตามรัฐบัญญัตินี้หลังจากที่ได้หารือกับ
องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานอื่น หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวหมวดง ภายในระยะเวลา 120 วัน
นับจากวันที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ
มาตรา 41 บทบัญญัติอันแบ่งแยกได้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของรัฐบัญญัตินี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มิให้ถือว่า
บทบัญญัติในส่วนอื่นขัดรัฐธรรมนูญด้วย
มาตรา 42 บทบัญญัตท
ิ ม
ี่ ผ
ี ลเป็นการยกเลิก ให้ยกเลิกกฤษฎีกาของประธานาธิบดีเลขที่ 1308 และให้ยกเลิก
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ค�ำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัตินี้
มาตรา 43 การมีผลบังคับ ให้รัฐบัญญัตินี้มีผลบังคับภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มีจ�ำหน่ายเป็นการทั่วไปในประเทศฟิลิปปินส์อย่างน้อยสองฉบับ
เห็นชอบ
(ลงนาม) JUAN PONCE ENRILE
ประธานวุฒิคณะกรรมการ

(ลงนาม) FELICIANO BELMONTE JR.
โฆษกประจ�ำคณะกรรมการผู้แทนราษฎร

รัฐบัญญัตินี้ปรับปรุงจากร่างของวุฒิสภาเลขที่ 3138 และร่างของสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ 4692 ผ่าน
ความเห็นชอบของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2556 ตามล�ำดับ
(ลงนาม) EDWIN B. BELLEN
รักษาการเลขาธิการวุฒิสภา

(ลงนาม.) MARILYN B. BARUA-YAP
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เห็นชอบ: วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
					
(ลงนาม) BENIGNO S. AQUINO III
					ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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รัฐบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เลขที่ 7160
รัฐบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เลขที่ 7160 - รัฐบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น
บรรพ 1
บททั่วไป
ลักษณะ 1 หลักการทั่วไป
หมวด 1
ประมวลกฎหมาย: นโยบายและการบังคับใช้
มาตรา 1 ชื่อ - รัฐบัญญัตินี้เรียกว่า “ประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2534”
มาตรา 2 ประกาศนโยบาย (a) ประมวลกฎหมายฉบับนีป
้ ระกาศนโยบายของรัฐว่า ให้อาณาเขตและเขตการปกครองย่อยของรัฐ
มีอ�ำนาจเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้สนับสนุน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแนวทางดังกล่าว ให้รัฐมีโครงสร้าง
ของรัฐบาลบนพื้นฐานของการกระจายอ�ำนาจที่หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐมีอ�ำนาจ ความรับผิด
ชอบ และทรัพยากรในการบริหารมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้กระบวนการกระจายอ�ำนาจเริ่มต้นจาก
รัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาลท้องถิ่น
(b) การตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบารัฐบาล ผ่านกลไก
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในการทบทวน ริเริ่มการด�ำเนินการ และท�ำประชามติ
(c) นโยบายของรัฐต้องก�ำหนดให้หน่วยงานในระดับชาติและส�ำนักงานต่างๆ ร่วมหารือหน่วยงาน
ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ไม่ใช่ราชการ องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนของชุมชนที่
เกีย
่ วข้องเป็นระยะๆ ก่อนการด�ำเนินงานตามโครงการหรือโปรแกรมในเขตการปกครองของตน
มาตรา 3 หลักการกระจายอ�ำนาจ - ให้การก�ำหนดและบังคับใช้นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการใช้
อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้
(a) ให้มก
ี ารจัดสรรอ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและทรัพยากรให้กบ
ั รัฐบาลท้องถิน
่ อย่างมีประสิทธิภาพ
(b) ให้จด
ั ให้มโี ครงสร้างขององค์กรและกลไกในการด�ำเนินงาน ทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และ
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีภ
่ ายใต้หน่วยงานของรัฐบาลท้องถิน
่ เพือ
่ ให้การบริการภาครัฐ
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
(c) ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบทีว่ ่าด้วยการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องข้ารัฐการพลเรือน เจ้าหน้าทีแ
่ ละลูกจ้าง
ของรัฐบาลท้องถิน
่ ทีไ่ ด้รบ
ั ค่าตอบแทนทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่จากเงินของท้องถิน
่ สามารถได้รบ
ั การแต่ง
ตั้งหรือถูกถอดถอนจากต�ำแหน่งหน้าที่โดยผู้มีอ�ำนาจ เมื่อพิจารณาจากผลงานและความเหมาะสมใน
การปฎิบัติหน้าที่
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(d) ในการปฎิบต
ั งิ านตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและความรับผิดภายในหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิน
่ ให้
มีทรัพยากรตามความจ�ำเป็นและสมควรในการใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ให้รัฐบาลท้องถิ่นมี
อ�ำนาจในการสร้างและขยายแหล่งรายได้ของตนเอง และให้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินภาษีอากรจาก
รัฐบาลกลางอย่างเท่าเทียมเพื่อ น�ำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
(e) ให้จังหวัดที่ก�ำกับดูแลเมืองและเทศบาล และเมืองและเทศบาลซึ่งก�ำกับดูแลบารังไกเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้ก�ำกับนั้นอยู่ภายในขอบเขตของอ�ำนาจและหน้าที่ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
(f) หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม รวมอ�ำนาจ หรือประสานงานในการให้
บริการและการใช้ทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับหน่วยงานเหล่านั้น
(g) ให้เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและ บารัง
ไก โดยการให้โอกาสมีส่วนร่วมด�ำเนินการในโปรแกรมและโครงการต่างๆ ของประเทศ
(h) ให้มก
ี ลไกส�ำหรับการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ เพิม
่ อ�ำนาจอธิปไตยท้องถิน
่ มิใช่เพียงแค่การบัญญัติ
กฎหมาย แต่โดยการปฏิรูประบบราชการและโครงสร้างองค์กร
(i) ให้หน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ มีความรับผิดชอบร่วมกับรัฐบาลกลางในการจัดการและรักษาสมดุล
ทางชีวภาพในเขตการปกครองของตน ภายใต้บทบัญญัตข
ิ องประมวลกฏฉบับหมายนีแ
้ ละนโยบายของ
ชาติ
(j) ให้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบ
ั กลไกในการรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ต่อหน่วย
งานอื่น เพื่อเป็นการพัฒนาของความเป็นผู้น�ำในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
(k) ให้มีการสนับสนุนการตระหนักถึงอ�ำนาจอธิปไตยของท้องถิ่นผ่านทางการประสานหรือบังคับใช้
นโยบายและโครงการของรัฐบาลกลาง และจัดให้มีการช่วยเหลือทางเทคนิคและสิ่งอื่นใดที่เหมาะสม
แก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่ยังด้อยพัฒนาและมีความต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว
(l) ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของท้องถิ่นโดยให้เป็นยุทธศาสตร์
ทางเลือกส�ำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
(m) ให้รัฐบาลกลางกระจายอ�ำนาจเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นและคุณภาพของการด�ำรงชีวิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 4 ขอบเขตของการบังคับใช้ - ให้บังคับใช้ประมวลกฎหมายนี้กับทุกจังหวัด เมือง เทศบาล บารังไก
และหน่วยการปกครองอื่นๆตามกฏหมาย และบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐตามที่
ก�ำหนดในประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 5 หลักในการตีความ - ในการตีความบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้ใช้หลักดังต่อไปนี้
(a) ให้ตค
ี วามบทบัญญัตท
ิ เี่ กีย
่ วกับอ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ให้เป็นคุณกับหน่วยงานดัง
กล่าว และในกรณีมีข้อสงสัย ให้วินิจฉัย ในทางที่เป็นคุณกับการใช้อ�ำนาจและให้หน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าได้ประโยชน์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยซึ่งมีเหตุอันควรเกี่ยวกับการใช้
อ�ำนาจให้ตีความเป็นคุณกับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
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(b) ในกรณีมีข้อสงสัย ให้ตีความบทบัญญัติหรือมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากรโดยเคร่งครัดกับหน่วยงาน
ภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทีม
่ อ
ี ำ� นาจจัดการเกีย
่ วกับภาษีอากรดังกล่าว และให้ตค
ี วามเป็นคุณกับผู้เสียภาษี
แต่ในกรณีที่มีการยกเว้นภาษีใดๆ ให้ตีความบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ
การบรรเทาภาระภาษีโดยหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดกับบุคคลที่ร้องขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหรือต้องการบรรเทาภาระภาษีดังกล่าว
(c) ให้ตีความการให้สวัสดิการทั่วไปภายใต้ประมวลกฎหมายนี้โดยไม่เคร่งครัด เพื่อให้อ�ำนาจกับหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพการด�ำรงชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน
(d) ให้สท
ิ ธิและหน้าทีท
่ ม
ี่ อ
ี ยู่ก่อนหน้าประมวลกฎหมายฉบับนีม
้ ผ
ี ลบังคับ และเป็นสิทธิหรือหน้าทีท
่ เี่ กิดขึน
้
จากการท�ำสัญญาหรือนิตก
ิ รรมอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข้องกับหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ยังคงเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนั้น และ
(e) ในการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือค�ำพิพากษาของศาลวางหลักไว้ ให้ใช้วธิ ก
ี ารตามจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ในสถานที่ที่ความขัดแย้งเกิดขึ้น
หมวด 2
“อ�ำนาจโดยทั่วไปและลักษณะของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น”
มาตรา 6 อ�ำนาจในการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น - ในกรณีของจังหวัด เมือง เทศบาล หรือ
เขตการปกครองอืน
่ ใด สามารถมีการจัดตัง้ แบ่ง ควบรวม ยกเลิกหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ หรือมีการ
เปลีย
่ นแปลงเขตอ�ำนาจโดยผลของกฎหมายทีไ่ ด้รบ
ั ความเห็นชอบจากสภา หรือโดยระเบียบทีอ
่ อกโดยสภา
จังหวัด หรือสภานิติบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีของบารังไก ที่ตั้งอยู่ในเขตอ�ำนาจ โดยให้เป็นไปตามข้อจ�ำกัด
และข้อก�ำหนดภายใต้ประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 7 การจัดตั้งและการเปลี่ยนสถานะ - ตามหลักการโดยทั่วไป ให้การจัดตั้งหน่วยงานภายใต้รัฐบาล
ท้องถิ่นหรือการเปลี่ยนสถานะจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง ด�ำเนินการบนพื้นฐานของตัวชี้วัดความเป็น
ไปได้และความสามารถในการให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้ กล่าวคือ
(a) รายได้ - ต้องเพียงพอตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ เพื่อให้รัฐบาลมีสาธารณูปโภค การให้บริการ
สาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่ส�ำคัญที่สอดคล้องกับขนาดของประชากร อันจะพึงคาดหมาย
จากหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
(b) ประชากร - ต้องพิจารณาจ�ำนวนทั้งหมดของผู้อยู่อาศัยภายในเขตการปกครองของหน่วยงานภาย
ใต้รัฐบาลท้องถิ่น และ
(c) ทีด
่ น
ิ - ควรตัง้ อยู่ตด
ิ กัน เว้นแต่จะประกอบไปด้วยเกาะตัง้ แต่ 2 เกาะขึน
้ ไป หรือถูกแบ่งแยกโดยหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นอิสระต่อกัน สามารถระบุ เขตแดนโดยใช้หน่วยเป็นเมตรและให้มีการ
อธิบายทางเทคนิค และสามารถให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอตาม
ความต้องการของประชากร
การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดข้างต้นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
และส�ำนักจัดการที่ดินของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรา 8 การแบ่งส่วนและการควบรวม - ให้การแบ่งส่วนและการควบรวมหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
เป็นไปตามข้อก�ำหนดในประมวลกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้การแบ่งส่วนมีผลเป็นการลดรายได้
จ�ำนวนประชากร หรือพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเป็นจ�ำนวน
ทีน
่ ้อยกว่าจ�ำนวนขัน
้ ต�ำ่ ตามทีก
่ ำ� หนดในประมวลกฎหมายนี้ และให้การจ�ำแนกประเภทของรายได้ของหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นใดต�่ำกว่าการจ�ำแนกประเภทในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นก่อนการแบ่ง
ส่วน
ให้ท�ำการปรับปรุงข้อมูลการแบ่งประเภทรายได้ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นภายในหกเดือน
นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถึงสถานะทางการ
เงินอันมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
มาตรา 9 การยกเลิกหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น - หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถถูกยกเลิก
หากมีรายได้ จ�ำนวนประชากร หรือพื้นที่ลดลงจนถึงปริมาณที่ต�่ำกว่ามาตรฐานขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนดใน
บรรพ 3 ของประมวลกฎหมายนี้ ตามที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรแห่งชาติตามมาตรา 7
ให้กฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ห้อำ� นาจยกเลิกหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ก�ำหนดให้ระบุจงั หวัด เมือง
เทศบาล หรือบารังไก ที่หน่วยงานที่ถูกยกเลิกสามารถขอไปรวมหรือไปตั้งอยู่
มาตรา 10 ข้อก�ำหนดในการลงประชามติ - ห้ามมิให้มีการริเริ่ม แบ่งส่วน ควบรวม ยกเลิก หรือท�ำการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญใดๆ กับเขตแดนของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น จนกว่าจะได้รับคะแนน
เสียงข้างมากจากการลงประชามติ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�ำเนินการเกี่ยวกับการลงประชามติ
ดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับจากวันที่กฏหมายหรือระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการมีผล
บังคับ เว้นแต่กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวได้ก�ำหนดวันไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 11 การเลือกและการโอนย้ายสถานที่ท�ำงาน ส�ำนักงาน และสาธารณูปโภคในรัฐบาลท้องถิ่น
(a) ให้กฎหมายหรือข้อบัญญัติในการริเริ่มหรือการควบรวมหน่วยงาน ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นก�ำหนดที่
นัง่ ในรัฐบาลโดยให้มต
ี วั แทนจากภาครัฐและเอกชน ในการเลือกสถานทีเ่ พือ
่ ด�ำเนินการดังกล่าว ปัจจัย
ที่เกี่ยวกับศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ การเข้าถึงพื้นที่ ระบบขนส่งและเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกใน
การสือ
่ สาร การระบายน�ำ้ และการรักษาความสะอาด การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และการพิจารณาปัจจัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(b) ในกรณีที่เงื่อนไขและการพัฒนาภายในหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�ำคัญ
ภายหลังจากทีม
่ ก
ี ารก�ำหนดจ�ำนวนทีน
่ งั่ ในสภาท้องถิน
่ หน่วยงานดังกล่าวสามารถโอนย้ายสถานทีต
่ าม
เงื่อนไขและการพัฒนาไปยังสถานที่เหมาะสมกว่าภายหลังจากที่ได้ท�ำประชาพิจารณ์และมีการออก
เสียงลงมติอย่างน้อยสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด ทั้งนี้ ห้ามมิให้ท�ำการโอนย้ายออกนอก
อาณาเขตของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นดังกล่าว
สถานที่เก่าและการปรับปรุงใดๆ สามารถถูกจ�ำหน่ายออกไปด้วยการขาย เช่า หรือเปลี่ยนลักษณะการ
ใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นและผู้ที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าว
(c) ห้ามมิให้โอนยาย เปลีย
่ นสถานที่ หรือเปลีย
่ นลักษณะการใช้งานส�ำนักงานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ของรัฐบาลท้องถิน
่ เว้นแต่จะมีจด
ั ประชาพิจารณ์และเสียงข้างมากของสมาชิกทัง้ หมดลงมติให้กระท�ำ
ได้

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 12 ศูนย์ราชการ - ให้จังหวัด อ�ำเภอ และเทศบาลใช้ความพยายามที่จะจัดตั้งศูนย์ราชการ อันเป็น
ที่ตั้งของส�ำนักงาน หน่วยงานราชการ หรือสาขาของรัฐบาลกลาง หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น หรือ
นิติบุคคลของรัฐหรือที่ควบคุมโดยรัฐเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้ และในการออกแบบศูนย์ราชการดังกล่าว
ให้หน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ พิจารณาถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ
่ ะท�ำให้การจัดตัง้ ส�ำนักงานและหน่วย
งานราชการเสร็จสมบูรณ์ตามความหมายของมาตรานี้ ทั้งนี้ ให้รัฐบาลกลาง หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้อง
ถิ่น หรือนิติบุคคลของรัฐหรือที่ควบคุมโดยรัฐ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกภายในศูนย์ราชการดังกล่าว
มาตรา 13 การตั้งชื่อหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น สถานที่ ถนน และสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ - (a) สภา
จั ง หวั ด สามารถท� ำ การเปลี่ ย นชื่ อ สถานที่ ภ ายในเขตการปกครองดั ง ต่อ ไปนี้ โ ดยการหารื อ กั บ สภา
ประวัติศาสตร์แห่งฟิลิปปินส์
(1) เมือง และเทศบาล ตามค�ำแนะน�ำของสภาท้องถิ่น
(2) ถนนขนาดเล็ก ถนนขนาดใหญ่ เส้นทาง และสะพานของจังหวัด
(3) โรงเรียนอาชีวะหรือสถาบันทางเทคนิคและโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นสถานศึกษาของทางราชการ
(4) โรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานบริการทางสาธารณสุขอื่นๆ ของจังหวัด
(5) สถานที่หรืออาคารของทางราชการอื่นใดที่รัฐบาลจังหวัดมีกรรมสิทธิ์
(b) สภาเมืองทีเ่ ป็นเมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง และเมืองโดยทัว่ ไปทีม
่ ก
ี ฎบัตรห้ามผู้ออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีข
่ องจังหวัด ต่อไปนีเ้ รียกว่า “เมืองทีเ่ ป็นอิสระ” สามารถท�ำการเปลีย
่ นชือ
่ สถาน
ที่ภายในเขตการปกครองดังต่อไปนี้โดยการหารือกับสภาประวัติศาสตร์แห่งฟิลิปปินส์
ค�ำอธิบายโดยผูแ
้ ปล: ตามประมวลกฎหมายการปกครองท้องถิน
่ ของฟิลป
ิ ปินส์ได้จำ� แนกเมืองออกเป็น
3 ประเภทคือ (1) เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง หรือ Highly Urbanized City (2) เมืองที่เป็นอิสระ
หรือ Independent Component City ที่มีความเป็นอิสระ และไม่ต้องอยู่ภายใต้ดูแลของจังหวัด
และ (3) เมืองที่อยู่ใต้ก�ำกับของจังหวัด หรือ Component City
(1) บารังไก ตามค�ำแนะน�ำของสมาชิกบารังไก ดังกล่าว
(2) ถนนขนาดเล็ก ถนนขนาดใหญ่ เส้นทาง และสะพานของอ�ำเภอ
(3) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวะหรือเทคนิค วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยที่ไม่มีกฏบัตร
จัดตั้ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาของทางราชการ
(4) โรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานบริการทางสาธารณสุขอื่นๆ ของเมือง
(5) สถานที่หรืออาคารของทางราชการอื่นใดที่รัฐบาลอ�ำเภอมีกรรมสิทธิ์
(c) สภาอ�ำเภอ และเทศบาลสามารถท�ำการเปลี่ยนชื่อสถานที่ภายในเขตการปกครองดังต่อไปนี้โดยการ
หารือกับสภาประวัติศาสตร์แห่งฟิลิปปินส์
(1) บารังไก ภายใต้เมือง และเทศบาล ตามค�ำแนะน�ำของสมาชิคบารังไก ดังกล่าว
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(2) ถนนขนาดเล็ก ถนนขนาดใหญ่ เส้นทาง และสะพานของ บารังไก ภายใต้เมือง และเทศบาล
(3) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวศึกษาหรือเทคนิค โรงเรียนที่มีหลักสูตรภายหลัง
มัธยมศึกษาของเมืองและเทศบาล
(4) โรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานที่ให้บริการทางสาธารณสุขอื่นๆ ของเมือง และเทศบาล และ
(5) สถานที่ หรืออาคารของทางราชการอื่นใดที่รัฐบาลเทศบาลมีกรรมสิทธิ์
(d) ห้ามมิให้ตั้งชื่อหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น สถาบัน สถานที่ หรืออาคารเป็นชื่อบุคคลที่ยังมีชีวิต
อยู่ หรือท�ำการเปลี่ยนชื่อโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และในกรณีใดก็ตาม ห้ามมิให้เปลี่ยนชื่อเกินกว่า
หนึ่งครั้งภายในระยะเวลาสิบปี ทั้งนี้ ห้ามมิให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นหรือสถานที่
ถนนหรือสิง่ ปลูกสร้างของทางราชการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์ วัฒนธรรม หรือเชือ
้ ชาติ เว้นแต่จะ
มี ก ารออกเสี ย งลงมติ ใ นสภาเป็น เอกฉั น ท์ใ ห้ก ระท� ำ ได้โ ดยการหารื อ กั บ สภาพประวั ติ ศ าสตร์แ ห่ง
ฟิลิปปินส์
(e) ในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาของทางราชการ ให้ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำของคณะ
กรรมการโรงเรียนดังกล่าวเท่านั้น
(f) ในการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานที่ให้บริการทางสาธารณะสุขอื่นใด ให้ด�ำเนิน
การตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสาธารณสุขท้องถิ่นเท่านั้น
(g) ให้การเปลีย
่ นชือ
่ หน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ใดๆ มีผลบังคับใช้เมือ
่ ได้มก
ี ารให้สต
ั ยาบันในระหว่าง
ที่มีการท�ำประชามติในหน่วยการปกครองที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
(f) ให้แจ้งการเปลี่ยนชื่อใดๆ ให้ส�ำนักประธานาธิบดีและสภาผู้แทนราษฎรท้องถิ่นทราบ
มาตรา 14 ความเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล - ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจัดตัง้ รัฐบาลท้องถิน
่ แห่งใหม่ขน
ึ้ ให้ความเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลของ
รัฐบาลดังกล่าวเริม
่ ขึน
้ เมือ
่ มีการเลือกตัง้ และการรับรองคุณสมบัตข
ิ องหัวหน้าและสมาชิกส่วนใหญ่ของสภา
รัฐบาลท้องถิ่นดังกล่าว เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือระเบียบก�ำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 15 ลักษณะของอ�ำนาจการปกครองและความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รับการจัดตั้งตามประมวลกฎหมายนี้เป็นหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
ปกครองและเป็นนิติบุคคลที่มีอ�ำนาจตามกฏหมาย ดังนี้ หน่วยงานดังกล่าวมีสิทธิใช้อ�ำนาจปกครองของ
รัฐบาลกลางในฐานะนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชากรในเขตการปกครอง
มาตรา 16 สวัสดิการโดยทัว่ ไป - ให้หน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ทุกแห่งใช้อำ� นาจตามทีก
่ ฎหมายก�ำหนด
ได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการใช้อำ� นาจตามความจ�ำเป็นและสมควร หรือเป็นไปในทางทีจ
่ ะสนับสนุน
การบริหารจัดการภาครัฐทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้อำ� นาจส�ำคัญในการส่งเสริมสวัสดิการ
โดยทั่วไป ทั้งนี้ ภายในเขตการปกครอง ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นใช้อ�ำนาจสนับสนุนการอนุรักษ์
วัฒนธรรม การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การรับรองสิทธิของประชาชนเพือ
่ ให้เกิดความสมดุลและ
ความเท่าเทียม การส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การส่งเสริมศีลธรรมอันดี ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและกระบวนการยุตธิ รรม การ
จ้างงาน ความเรียบร้อยสันติสุข และความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 17 การให้บริการสาธารณะและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน - (a) ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาล
ท้องถิน
่ ใช้ความพยายามและอ�ำนาจในฐานะหน่วยงานทีพ
่ งึ่ ตนเองได้ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องตน และให้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบ
ั มอบอ�ำนาจภายใต้ประมวลกฎหมายนี้ ทัง้ นี้ หน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถใช้อ�ำนาจและปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามความจ�ำเป็นและสมควร หรือเกี่ยว
เนื่องกับการให้บริการสาธารณะและการอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามที่ก�ำหนดในกฏหมายนี้
(b) ให้การบริการสาธารณะและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดอยูท
่ ี่ สิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำหรับบารังไก
(i) การส่งเสริมการเกษตรกรรมซึ่งรวมถึงระบบจ�ำหน่ายเครื่องมือเพาะปลูกและสถานีเก็บและรับซื้อ
ผลผลิตจากไร่นา
(ii) บริการด้านสาธารณสุขและสังคม ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสถานีอนามัยและศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
(iii) การให้บริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ กีย
่ วข้องกับสุขอนามัยและความสะอาด ความสวยงาม
การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(iv) การจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมในท้องถิ่น
(v) การทะนุบ�ำรุงถนน สะพาน และระบบน�้ำประปาของบารังไก
(vi) โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ ทางเดินเท้า ร้านค้า ศูนย์กีฬา และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(vii) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู และ
(vii) ดาวเทียมและตลาดสาธารณะ หากมี
(2) ส�ำหรับเทศบาล
(i) การให้บริการวิจย
ั และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ กีย
่ วกับกิจกรรมทางการเกษตรและการประมง รวมถึง
การแจกจ่ายพันธุ์โคกระบือ สัตว์ปีก ลูกปลาและ พันธุ์กล้าไม้สำ� หรับการเพาะพันธ์ุสต
ั ว์นำ�้ พันธุ์ข้าวโพด
และเมล็ดผัก พืชสวนสมุนไพร พันธุ์ไม้ผล มะพร้าว และพันธุ์กล้าไม้ชนิดอื่นๆ ฟาร์มสาธิต การควบคุม
คุณภาพพันธุ์ไม้และการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิน
่ โดยเน้นการ
ด�ำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ ระบบชลประทานภายใน บารังไก การใช้และด�ำเนินโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�ำ้ และดิน และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมงในเขตเทศบาล ซึง่ รวมถึงการอนุรก
ั ษ์
ป่าชายเลนด้วย
(ii) ตามนโยบายแห่ง ชาติ แ ละการก� ำ กั บ ดู แ ล ควบคุ ม และตรวจสอบของกรมสิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การด�ำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับป่าไม้ของชุมชนซึ่งรวมถึงโปรแกรมเกี่ยว
กับพืน
้ ทีป
่ ่าเพือ
่ สังคมและโครงการทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะคล้ายกัน การจัดการและการควบคุมป่าไม้ภายในชุมชน
ในพื้นที่ไม่เกินห้าสิบตารางกิโลเมตร การก�ำหนดบริเวณสวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และโครงการพัฒนา
พื้นที่ป่าที่มีลักษณะคล้ายกัน
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(iii) ภายใต้บทบัญญัติของบรรพ 1 ลักษณะ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี้ การให้บริการด้านสาธารณสุขซึ่ง
รวมถึงการด�ำเนินการตามกระบวนการและโครงการเพื่อการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การดูแลแม่และ
เด็ก การควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ
การซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น
(iv) การให้สวัสดิการทางสังคมซึ่งรวมถึงกระบวนการและโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว
และชุมชน สตรี ผู้สงู วัยและคนพิการ สถานบ�ำบัดและฟื้นฟูในชุมชน สถานทีร่ องรับขอทาน เด็กก�ำพร้า
บุคคลไร้บ้าน เยาวชนที่กระท�ำความผิดทางอาญา และเหยื่อของการใช้ยาเสพติด โครงการพัฒนา
ความน่าอยู่อาศัยและการขจัดความยากจนภายในชุมชน การให้บริการเกี่ยวกับสารอาหาร และการ
วางแผนครอบครัว
(v) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการหางาน ระบบภาษีและการตลาด และการจัดให้มีห้อง
สมุดสาธารณะ
(vi) ระบบก�ำจัดของเสียหรือระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และบริการหรือการอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับ
ความสะอาดและสุขอนามัย
(vii) อาคารเทศบาล ศูนย์วัฒนธรรม สวนสาธารณะ ซึ่งรวมถึงสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกเพื่อการกีฬา และสถานที่อ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(viii) โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการให้บริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับประชากรผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลโดยใช้
งบประมาณของเทศบาล รวมถึงแต่ไม่จำ� กัดอยู่ที่ ถนน สะพาน อาคารเรียน และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อื่นๆ ส�ำหรับโรงเรียนชั้นประถมและมัธยม คลินิก สถานีอนามัยและสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข
อืน
่ ๆ ทีจ
่ ำ� เป็น การชลประทานภายในชุมชน โครงการน�ำ้ และโครงการอืน
่ ๆ ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะคล้ายกัน สถานี
ปลา บ่อน�ำ้ บาดาล การพัฒนาแหล่งน�ำ้ พุร้อน การกักเก็บน�ำ้ ฝนและระบบจ่ายน�ำ้ การท�ำก�ำแพงกัน
้ คลืน
่
ในทะเล คันน�ำ้ ระบบระบายน�ำ้ และของเสีย และการควบคุมอุทกภัย สัญญาณไฟจราจรและเครือ
่ งหมาย
จราจร และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(ix) ตลาดสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่อื่นใดของเทศบาลที่ด�ำเนินกิจการดังกล่าว
(x) สุสานสาธารณะ
(xi) สถานทีร่ องรับนักท่องเทีย
่ วและสถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว รวมถึงการใช้เครือ
่ งมือ ระเบียบและการก�ำกับดูแล
ธุรกิจท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ดังกล่าว และ
(xii) สถานีต�ำรวจและสถานีดับเพลิงซึ่งรวมถึงสาขาของสถานีดังกล่าว และเรือนจ�ำของเทศบาล
(3) ส�ำหรับจังหวัด
(i) การให้บริการวิจย
ั และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ กีย
่ วกับการป้องกันและควบคุมวัชพืชและแมลงและโรค
พืช สถานที่เลี้ยงโคนม ตลาดโคกระบือ สถานีเพาะพันธุ์สัตว์และการผสมเทียม การช่วยเหลือสหกรณ์
การเกษตรและประมงหรือองค์กรอื่นๆ ในรูปแบบเดียวกัน และการถ่ายโอนความรูท
้ างเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
(ii) การให้บริการวิจัยและพัฒนาด้านอุสาหกรรมและการถ่ายโอนความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(iii) ตามนโยบายแห่งชาติและการก�ำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การด�ำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับป่าไม้ของชุมชนซึ่งรวมถึงโปรแกรมเกี่ยว
กับพื้นที่ป่าเพื่อสังคมและโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน
(iv) ภายใต้บทบัญญัตข
ิ องบรรพ 1 ลักษณะ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี้ การบริการด้านสาธารณสุขซึง่ รวม
ถึงโรงพยาบาลและการบริการด้านสาธารณสุขขั้นตติยภูมิ
(v) การให้สวัสดิการทางสังคมซึง่ รวมถึงโปรแกรมและโครงการฟื้นฟูผ้เู ป็นเหยือ
่ และผู้ลภ
ี้ ย
ั จากเหตุการณ์
กบฏ การบรรเทาทุกข์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(vi) อาคาร เรือนจ�ำ สวนหย่อมซึ่งเป็นที่สาธารณะ และสถานที่สาธารณะอื่นที่ใช้ในการชุมนุมและสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกที่มีลักษณะคล้ายกัน
(vii) โครงสร้างพืน
้ ฐานส�ำหรับการให้บริการทีจ
่ ำ� เป็นส�ำหรับประชากรผู้อยู่อาศัยในเขตจังหวัดโดยใช้งบ
ประมาณของจังหวัด รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดอยู่ที่ ถนน สะพาน ทางเดินน�้ำระหว่างเทศบาล ระบบระบาย
น�้ำและของเสีย การควบคุมอุทกภัย การชลประทานโครงการฟื้นฟูที่ดิน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
(viii) กระบวนการและโครงการสนับสนุนที่อยู่อาศัยราคาต�่ำและบ้านเพื่อประชาชนกลุ่มใหญ่ เว้นแต่
กระบวนการและโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากระบบประกันสังคม การประกันภาครัฐ และกองทุน
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้จัดสรรเงินสนับสนุนจากรัฐเพื่อโปรแกรมและโครงดังกล่าวแก่ภูมิภาค
ต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยให้เป็นสัดส่วนกับอัตราบุคคลไร้บ้านต่อจ�ำนวนประชากรทั้งหมด
(ix) การบริการเพื่อสนับสนุนการลงทุน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้
(x) การปรับปรุงข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทน
ั สมัยและเป็นปัจจุบน
ั โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) หรือโดยวิธีการอื่น
(xi) การให้บริการโทรคมนาคมระหว่างเทศบาลตามแนวนโยบายแห่งชาติ และ
(xii) การพัฒนาการท่องเที่ยวและการรณรงค์ด้านต่างๆ
(4) ส�ำหรับเมือง
การให้บริการสาธารณะและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งหมดของเทศบาลและจังหวัด รวมถึงสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(i) การสื่อสารและการคมนาคมที่เพียงพอ
(c) แม้ว่าจะมีบทบัญญัติตาม (b) งานสาธารณะ โครงการและบริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนาย
ความสะดวกอืน
่ ๆ ทีไ่ ด้รบ
ั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางตามรัฐบัญญัตก
ิ ารจัดสรรทัว่ ไป หรือกฎหมาย
เฉพาะหรือค�ำสั่งของฝ่ายบริหารอื่นๆ หรือจากแหล่งเงินต่างประเทศ ไม่อยู่ในบังคับตามมาตรานี้ เว้น
แต่ในกรณีทห
ี่ น่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ได้รบ
ั มอบหมายให้ดำ� เนินการตามโครงการหรือบังคับใช้
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก โปรแกรมและการบริการ
(d) ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ด�ำเนินการเกีย
่ วกับแบบ แผน คุณสมบัติ การทดสอบวัสดุ และการ
จัดหาอุปกรณ์และวัสดุจากในและนอกประเทศที่จ�ำเป็นส�ำหรับการให้บริการและการอ�ำนวยความ
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สะดวกข้างต้น ทั้งนี้ ตามนโยบาย มาตรฐานและแนวทางแห่งชาติ
(e) ให้หน่วยงานหรือส�ำนักงานของรัฐมอบอ�ำนาจให้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ รับผิดชอบเกีย
่ วกับการให้บริการและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกขัน
้ พืน
้ ฐานตามมาตรานีภ
้ ายใน 6 เดือนนับแต่วน
ั ทีป
่ ระมวลกฎหมายนีม
้ ผ
ี ลบังคับ
“การมอบอ�ำนาจ” หมายความว่า การด�ำเนินการที่รัฐบาลกลางถ่ายโอนอ�ำนาจให้กับหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ เพื่อการปฏิบัติการตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
(f) รัฐบาลกลางหรือหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในระดับถัดลงมาสามารถจัดให้มีหรือท�ำให้ดีขึ้นซึ่ง
การบริการหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีอ
่ ยู่ภายใต้อำ� นาจของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลทีอ
่ ยู่ในระดับต�ำ่
กว่า ทัง้ นี้ ในกรณีทย
ี่ งั ไม่มก
ี ารบริการหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวก หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้อยู่อาศัย
(g) ให้การบริการและการอ�ำนวยความสะดวกขัน
้ พืน
้ ฐานตามทีก
่ ำ� หนดข้างต้นได้รบ
ั การสนับสนุนทางด้าน
การเงินที่แบ่งจากส่วนมาจากรายได้ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของ
รัฐบาลกลางและภาษีท้องถิ่น และการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาลกลาง เครื่องมือทางการ
เงิน และนิติบุคคลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุมซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งและด�ำเนิน
การให้บริการหรืออ�ำนวยความสะดวกดังกล่าว ทัง้ นี้ เงินหรือทรัพยากรทีห
่ น่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้อง
ถิ่นสามารถน�ำไปใช้ ต้องได้รับการจัดสรรส�ำหรับการให้บริการและการความสะดวกขั้นพื้นฐานตาม
(b) ก่อนที่จะน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น เว้นแต่จะมีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ก�ำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
(h) ให้ส�ำนักงานในระดับภูมิภาคของรัฐบาลกลาง หรือส�ำนักงานที่มอบอ�ำนาจการปฎิบัติหน้าที่ไปให้กับ
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นตามบทบัญญัตินี้ พ้นจากอ�ำนาจหน้าที่ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากที่
ได้รับอนุมัติตามประมวลกฎหมายนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานและส�ำนักงานของรัฐบาลกลางดังกล่าวสามารถ
จัดตัง้ ส�ำนักงานพืน
้ ทีต
่ ามความจ�ำเป็นเพือ
่ ก�ำกับดูแลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้อง
ถิน
่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและแจกจ่ายสิง่ ของ อุปกรณ์ และ
ทรัพย์สินอย่างอื่นของส�ำนักงานในระดับภูมิภาคให้แก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคดัง
กล่าวตามระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและได้รับการจัดตั้งตาม
ประมวลกฎหมายนี้
(i) ให้การมอบอ�ำนาจที่เป็นไปตามประมวลกฎหมายนี้ หมายรวมถึง การโอนบันทึก อุปกรณ์ ทรัพย์สิน
และบุคลากรของหน่วยงานและส�ำนักงานของรัฐบาลกลางไปให้กบ
ั ส�ำนักงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ให้
สอดคล้องกับการมอบอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นรองรับบุคลากรของหน่วยงานหรือส�ำนักงานของรัฐบาลกลาง ตาม
ทีบ
่ ค
ุ ลากรดังกล่าวได้รบ
ั มอบหมายโดยการพิจารณาของคณะกรรมการถึงความเป็นไปได้ในการบริหาร
จัดการ โดยมิให้กระทบสิทธิของบุคลากรดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบข้ารัฐการพลเรือน และหาก
บุคลากรดังกล่าวอยู่ในระดับผู้อำ� นวยการส่วนภูมภ
ิ าคซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีร่ ะดับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าทีอ
่ น
ื่
ของส� ำนั กงานภู มิภาคที่ อยู ่ในระดั บเดีย วกันซึ่งหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้อ งถิ่นไม่ส ามารถรองรับ
บุคลากรดังกล่าวได้ ก็ให้รัฐบาลกลางรองรับแทน โดยมิให้มีการลดต�ำแหน่ง เงินเดือน หรือระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งลง
(j) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคเอกชนในการบริหารจัดารภาครัฐ หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
สามารถใช้อำ� นาจตามกฎหมายในการขาย ให้เช่า สร้างภาระผูกพัน หรือจ�ำหน่ายนิตบ
ิ ค
ุ คลของรัฐบาล
ตามการมีกรรมสิทธิ์
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในการให้บริการหรืออ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามมาตรานี้ สามารถมีการคิดค่าธรรมเนียมหรือ
เก็บค่าใช้จ่ายได้
มาตรา 18 อ�ำนาจในการสร้างและใช้ทรัพยากร - ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ�ำนาจจัดตั้งองค์กร
ทีร่ บ
ั ผิดชอบในการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ล�ำดับความส�ำคัญ ในการสร้างรายได้และจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เอง เพื่อน�ำไปใช้
และส�ำรองไว้ นอกจากนี้ ให้ได้รับส่วนแบ่งเม็ดเงินภาษีจากรัฐบาลกลางอย่างยุติธรรมโดยอัตโนมัติและ
โดยตรงโดยมิต้องด�ำเนินขั้นตอนใดๆ เพิ่มเติม และให้ได้รับส่วนแบ่งจากการบริหารและการพัฒนาความ
มั่งคั่งและทรัพยากรของชาติภายในเขตอ�ำนาจและสามารถแบ่งปันส่วนที่รับดังกล่าวให้กับประชากรในรูป
ของการแบ่งก�ำไรและประโยชน์ ให้สามารถได้มา พัฒนา ให้เช่า ท�ำให้เกิดภาระผูกพัน แบ่งแยกกรรมสิทธิ์
หรือจ�ำหน่ายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต พัฒนา หรือให้สวัสดิการในการใช้อำ� นาจรัฐและจัดการกรรมสิทธิเ์ พือ
่ ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ชม
ุ ชนทีพ
่ งึ
พาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ
มาตรา 19 การใช้อ�ำนาจในการเวนคืน - หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถใช้อ�ำนาจในการเวนคืน
ทรัพย์สน
ิ ใดๆ เพือ
่ ประโยชน์สาธารณะหรือเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการจัดให้มส
ี วัสดิการ อันจะเป็นประโยชน์กบ
ั
ผู้ยากไร้และผู้ไม่มท
ี ด
ี่ น
ิ ท�ำกิน โดยทีก
่ ารเวนคืนดังกล่าว รัฐจ่ายค่าตอบแทนให้กบ
ั ผู้ถก
ู เวนคืนตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่การใช้อ�ำนาจเวนคืนไม่สามารถกระท�ำได้หากรัฐได้เคยยื่นข้อ
เสนอให้กับเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้อง
ถิ่นสามารถเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ในทันที โดยการยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อขอเวนคืนและวางประกันใน
อัตราร้อยละ 15 ของราคายุติธรรมของทรัพย์สินโดยอ้างอิงจากอัตราภาษีล่าสุดที่จะต้องช�ำระส�ำหรับการ
ถือครองทรัพย์สน
ิ ทีถ
่ ก
ู เวนคืน และให้ศาลมีอำ� นาจพิจารณาจ�ำนวนเงินทีต
่ ้องช�ำระโดยอ้างอิงจากราคาทีเ่ ป็น
ธรรมของทรัพย์สินในขณะที่ถูกยึดการครอบครอง
มาตรา 20 การจัดประเภทของที่ดินใหม่ - (a) เมือง หรือเทศบาลสามารถมอบอ�ำนาจให้มีการจัดประเภท
ของทีด
่ น
ิ ท�ำกินเพือ
่ การเกษตรกรรมโดยการออกข้อบัญญัตท
ิ ผ
ี่ ่านสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตภ
ิ ายหลังจากการท�ำประชา
พิจารณ์ และอนุญาตให้มีการใช้หรือจ�ำหน่ายที่ดินในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ที่ดินไม่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจอีกต่อไปตามการพิจารณาของกรมการเกษตร หรือ (2) ในกรณีทท
ี่ ด
ี่ น
ิ มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจอย่าง
มีนย
ั ส�ำคัญทีจ
่ ะใช้เป็นทีอ
่ ยู่อาศัย ท�ำการค้าหรือการอุตสาหกรรมตามการพิจารณาของสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ ทัง้ นี้
การจั ด ประเภทที่ ดิ น ใหม่ดั ง กล่า วอยู ่ภ ายใต้ข ้อ จ� ำ กั ด เชิ ง ปริ ม าณเป็น อั ต ราร้อ ยละของที่ ดิ น ท� ำ กิ น เพื่ อ
การเกษตรทั้งหมดที่ปรากฏในกระบวนการออกข้อบัญญัติดังกล่าว
(1) ส�ำหรับเมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง และเมืองที่เป็นอิสระร้อยละสิบห้า
(2) ส�ำหรับเมือง และเทศบาลอันดับ 1 ถึงอันดับ 3 ร้อยละสิบและ
(3) ส�ำหรับเทศบาลอันดับ 4 ถึงอันดับ 6 ร้อยละห้า ทั้งนี้ ห้ามมิให้การจัดประเภทของที่ดินกระทบที่ดิน
ท�ำกินเพื่อการเกษตรที่ถูกจัดสรรให้กับผู้รับประโยชน์จากการปฏิรูปเกษตรกรรมตามรัฐบัญญัติแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เลขที่ 6657 หรือที่รู้จักในชื่อ “กฎหมายปฏิรูปการเกษตรกรรม” และให้การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 65 แห่งรัฐบัญญัติ
ดังกล่าว
(b) ประธานาธิบดีสามารถมอบอ�ำนาจให้เมืองหรือเทศบาลจัดประเภทของที่ดินเกินอัตราที่ก�ำหนดข้าง
ต้นเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นไปตามค�ำแนะน�ำของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
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(c) ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ จัดเตรียมแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ ตามระเบียบการจัดเขตซึง่ ถือว่าเป็นพืน
้
ฐานที่ส�ำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ดินในอนาคต ทั้งนี้ ในการจัดเตรียมแผนดังกล่าว ให้พิจารณาถึง
ความต้องการในการผลิตอาหาร การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการขยายตัวของอุตสาหกรรม
(d) ในกรณีที่การจัดประเภทที่ดินต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ห้ามมิให้หน่วยงานดัง
กล่าวประวิงการอนุมต
ั ด
ิ งั กล่าวไว้โดยไม่มเี หตุผลอันควร หากไม่มก
ี ารด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ หมาะสมหรือ
หน่วยงานไม่พิจารณาค�ำร้องขอจัดประเภทที่ดินภายในระยะเวลาสามเดือน นับจากที่ได้รับค�ำร้อง ให้
ถือว่าการจัดประเภทที่ดินได้รับอนุมัติตามค�ำร้องขอ
(e) ห้ามมิให้ตีความบทบัญญัติใดภายใต้มาตรานี้ให้มีผลเป็นการยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยน
บทบัญญัติของรัฐบัญญัติแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เลขที่ 6657
มาตรา 21 การปิดและเปิดถนน - (a) หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถท�ำการปิดหรือเปิดถนน ซอย
สวน หรือจตุรัสใดๆ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตการปกครองเป็นถาวรหรือชั่วคราวตามข้อบัญญัติที่ใช้บังคับ แต่ใน
กรณีของการปิดถาวร ให้ข้อบัญญัติดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสมาชิกของสภาท้องถิ่นอย่างน้อยสองใน
สามของสมาชิกทั้งหมด และในกรณีจ�ำเป็น ให้ต้องมีการน�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมาทดแทนเนื่องจากการ
ปิดถนนดังกล่าวด้วย
(b) ห้ามมิให้ปิดทางหรือสถานที่ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของทางหรือสถานที่ เป็นการถาวรโดยมิได้ค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ถูกเพิกถอนเป็นการถาวรจากการใช้ประโยชน์สาธารณะ
สามารถถูกใช้หรือถูกส่งมอบเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยที่อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ยังคงเป็นของหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและสามารถน�ำไปใช้หรือส่งมอบโดยชอบ แต่ห้ามมิให้ปิดสวน
หย่อมเป็นการถาวรโดยมิได้ค�ำนึงถึงการโอนหรือการเคลื่อนย้ายไปสู่สถานที่ใหม่
(c) ทางหลวงหรือทางหลวงชนบท ซอย สวน หรือจตุรัส สามารถถูกปิดชั่วคราวในระหว่างสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือการเฉลิมฉลอง การชุมนุม การจัดงานเกษตรหรืออุตสาหกรรม การโยธาและทางหลวง
การโทรคมนาคม และโครงการจัดการน�้ำ ให้ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ก�ำหนดระยะ
เวลาในการปิดดังกล่าวโดยออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ แต่ห้ามมิให้ปิดทางหลวงหรือทางหลวงชนบท ซอย
สวน หรือจัตุรัสเป็นการชั่วคราวเพื่อการกีฬา วัฒนธรรม หรือกิจกรรมเพื่อประชาชนใดๆ ที่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนทางด้านการเงิน ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานภาย
ใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(d) เมือง เทศบาล หรือ บารังไกสามารถสั่งการปิดชั่วคราวและจัดระเบียบการใช้ถนนในท้องถิ่น ถนน
อื่นๆ เส้นทาง หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดที่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดสุดสัปดาห์ หรือ
สถานทีซ
่ อ
ื้ ขายสินค้า ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขายหรือจ�ำหน่ายสินค้า อาหาร โภคภัณฑ์ หรือสิง่ ของใดๆ ให้แก่
สาธารณะชนในสถานที่นั้น
มาตรา 22 อ�ำนาจของนิติบุคคล - (a) ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ�ำนาจดังต่อไปนี้ในฐานะ
นิติบุคคล
(1) รับอ�ำนาจมาภายใต้ชื่อของนิติบุคคล
(2) ฟ้องคดีและถูกฟ้องคดี
(3) มีและใช้ตราประทับของนิติบุคคล
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(4) ได้มาและส่งมอบอสังหาริมทรัพย์
(5) ท�ำนิติกรรมสัญญา และ
(6) ใช้อ�ำนาจอื่นใดที่นิติบุคคลพึงมี ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องอื่นๆ
(b) หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ สามารถใช้ ปรับ หรือเปลีย
่ นตราประทับของนิตบ
ิ ค
ุ คล ทัง้ นี้ ให้หน่วย
งานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ทีจ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ใหม่หรือยังไม่มต
ี ราประทับสามารถสร้างตราประทับขึน
้ เองได้โดย
ต้องท�ำการลงทะเบียนกับกรมกิจการภายในและรัฐบาลท้องถิน
่ และการเปลีย
่ นแปลงตราประทับก็ต้อง
ลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
(c) เว้นแต่ประมวลกฎหมายนีจ
้ ะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน
่ ห้ามมิให้ผ้อ
ู ำ� นวยการของหน่วยงานภายใต้รฐั บาล
ท้องถิ่นท�ำนิติกรรมสัญญาในนามของหน่วยงานโดยไม่ได้รับการมอบอ�ำนาจจากสภาที่เกี่ยวข้อง และ
ในกรณีการท�ำนิตก
ิ รรมสัญญาสามารถกระท�ำได้ ให้ปิดประกาศสัญญาทีส
่ ามารถอ่านออกได้ในบริเวณ
ที่เห็นได้ชัดเจนภายในศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการเมือง เทศบาลหรือ บารังไก
(d) ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ�ำนาจเต็มในการจัดการกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนภาย
ใต้ข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มาตรา 23 อ�ำนาจในการเจรจาและขอเงินช่วยเหลือ - ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิน
่ สามารถท�ำการเจรจาและ
ขอเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคโดยอาศัยอ�ำนาจของสภาท้องถิน
่ เพือ
่ สนับสนุนการให้บริการสาธารณะและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกขัน
้ พืน
้ ฐานตามมาตรา 17 จากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศโดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบหรืออนุมัติจากกรม หน่วยงาน หรือส�ำนักงานของรัฐบาลกลาง หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่ระดับสูงกว่า ทั้งนี้ ให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินหรือการช่วยเหลือ
เพื่อความมั่นคงของชาติได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่หน่วยงานของชาติดัง
กล่าวมิได้ด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ ภายในระยะเวลา สามสิบวันนับจากวันที่ได้รับค�ำร้องดังกล่าว ให้ถือว่า
ค�ำร้องได้รับอนุมัติ
ให้ผ้บ
ู ริหารสูงสุดของท้องถิน
่ รายงานถึงลักษณะ จ�ำนวนและเงือ
่ นไขของการช่วยเหลือไปยังสภาผู้แทน
ราษฎรและประธานาธิบดีภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันทีม
่ ก
ี ารลงนามในข้อตกลงให้ความช่วย
เหลือหรือหลักฐานการรับบริจาค
มาตรา 24 ความรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย - หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดัง
กล่าวมิได้รับการยกเว้นจากความรับผิดในกรณีที่ท�ำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับ
ความเสียหายในทรัพย์สิน
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หมวด 3
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ส่วนที่ 1
รัฐบาลกลางและหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
มาตรา 25 การก�ำกับดูแลหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐบาลกลาง - (a) เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายขัน
้ พืน
้ ฐานทีว่ ่าด้วยการใช้อำ� นาจอธิปไตยของท้องถิน
่ ให้ประธานาธิบดีกำ� กับดูแลหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิน
่ เป็นการทัว่ ไป เพือ
่ ให้มน
ั่ ใจว่าการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ อยู่ภายใน
ขอบเขตของอ�ำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้ประธานาธิบดีใช้อำ� นาจก�ำกับดูแลจังหวัด เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง และเมืองทีเ่ ป็นอิสระโดยตรง
และใช้อำ� นาจผ่านจังหวัดก�ำกับดูแลเมืองและเทศบาล และใช้อำ� นาจผ่านเมืองและเทศบาลในการก�ำกับ
ดูแล บารังไก
(b) ให้หน่วยงานและส�ำนักงานของรัฐบาลกลางประสานงานระหว่างกัน และประสานกับหน่วยงานภาย
ใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องในการด�ำเนินโครงการ และให้ทำ� ให้มน
ั่ ใจว่าหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้อง
ถิ่นให้ความร่วมมือในการวางแผนและการด�ำเนินโครงการระดับชาติดังกล่าว
(c) ประธานาธิบดีสามารถสั่งการให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่เหมาะสมให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงิน เทคนิค หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นแก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นตามการร้องขอ
ของหน่วยงานดังกล่าว และให้ขยายการช่วยเหลือดังกล่าวออกไปโดยไม่มค
ี ่าใช้จ่ายใดๆ ส�ำหรับหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
(d) ให้หน่วยงานในส�ำนักงานของรัฐบาลกลางซึง่ รวมถึงนิตบ
ิ ค
ุ คลทีร่ ฐ
ั บาลกลางเป็นเจ้าของหรือควบคุม
โดยมีหน่วยงานพื้นที่หรือสาขาในจังหวัด เมือง หรือเทศบาลให้ข้อมูล แนวทาง รายงานประจ�ำเดือน
ที่แสดงถึงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับผู้อ�ำนวยการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 26 หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการรักษาสมดุลทางชีวภาพ - ให้เป็นหน้าที่ของหน่วย
งานของรัฐบาลกลางหรือนิติบุคคลที่เป็นของหรือถูกควบคุมโดยรัฐบาลทุกแห่งในการสั่งการหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการวางแผนและด�ำเนินการโครงการหรือกระบวนการใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดมลพิษ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเสื่อมไปของทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ การสูญเสียที่ดินเพื่อ
การเกษตร ทุ่งหญ้า หรือพื้นที่ปกคลุมด้วยผืนป่า และสัตว์หรือพืชใกล้สูญพันธุ์ โดยการหารือกับหน่วยงาน
ภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ องค์กรเอกชน และภาคส่วนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง และอธิบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึงผลกระทบต่อประชากรและชุมชนในแง่การรักษาสภาพ
แวดล้อมและความสมดุลทางชีวภาพ และมาตรการที่จะน�ำไปใช้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
มาตรา 27 ข้อก�ำหนดในการหารือก่อนด�ำเนินการ-ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินโครงการหรือแผนงาน
ใดๆ เว้นแต่จะได้ทำ� การหารือตามมาตรา 2 (c) และมาตรา 26 และได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากสภาทีเ่ กีย
่ วข้องเสียก่อน
ทัง้ นี้ ห้ามมิให้ขบ
ั ไล่ผ้ค
ู รอบครองพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะมีการด�ำเนินโครงการออกไปจากพืน
้ ทีน
่ น
ั้ เว้นแต่จะมีการหาทีอ
่ ยู่
ใหม่ที่เหมาะสมให้กับบุคคลดังกล่าวแทนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ส่วนที่ 2
ความสัมพันธ์กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
มาตรา 28 อ�ำนาจของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นเหนือหน่วยงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
- ให้การก�ำกับดูแล การด�ำเนินการ และการควบคุมใดๆ ของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นเหนืออ�ำนาจของ
ส�ำนักงานต�ำรวจ หน่วยงานป้องกันเพลิงไหม้ และพนักงานราชทัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ใน
เขตอ�ำนาจของรัฐบาลท้องถิ่น อยู่ใต้บังคับรัฐบัญญัติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หมายเลข 6975 หรือที่รู้จัก
ในชื่อ “รัฐบัญญัติกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2553” และระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ�ำนาจตามรัฐบัญญัติดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นด้วยกัน
มาตรา 29 ความสัมพันธ์ของจังหวัดกับเมืองและเทศบาล - ให้จังหวัดโดยการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ
จังหวัด ท�ำให้มั่นใจว่าทุกเมืองและเทศบาลภายในเขตการปกครองของจังหวัดด�ำเนินการใดๆ ภายใน
ขอบเขตของอ�ำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูงและเมืองที่เป็น
อิสระให้เป็นอิสระจากการปกครองของจังหวัด
มาตรา 30 การทบทวนค�ำสั่งของผู้บริหาร - (a) เว้นแต่จะบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ผู้ว่าการจังหวัดทบทวนค�ำสั่งของฝ่ายบริหารที่ออกโดยนายอ�ำเภอหรือนายกเทศมนตรีภายใน
เขตการปกครองของจังหวัดนัน
้ และให้นายกเทศมนตรีทบทวนค�ำสัง่ ของฝ่ายบริหารทีอ
่ อกโดยหัวหน้าบารัง
ไก ภายในเขตอ�ำนาจของเมืองหรือเทศบาลนัน
้ และให้ส่งส�ำเนาของค�ำสัง่ ดังกล่าวไปยังผู้ว่าการจังหวัด หรือ
นายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาสามวันนับจากวันที่ออกค�ำสั่ง ในกรณีที่มีการทบทวนค�ำสั่ง
ดังกล่าว ให้หัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่ามีการออกค�ำสั่งของฝ่ายบริหารโดยชอบตาม
กฎหมายและเป็นไปตามข้อบัญญัติของจังหวัด เมืองหรือเทศบาลหรือไม่
(b) หากผู้ว่าการจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีประจ�ำเมืองหรือเทศบาล มิได้กระท�ำตามค�ำสั่งของฝ่าย
บริหารภายในระยะเวลาสามสิบวัน หลังจากทีไ่ ด้ส่งค�ำสัง่ ดังกล่าว ให้ถอ
ื ว่าค�ำสัง่ สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายและมีผลบังคับ
มาตรา 31 การส่งค�ำถามจากเทศบาลไปยังนิติกรหรืออัยการจังหวัด - ในกรณีที่เทศบาลไม่มีนิติกรปฏิบัติ
หน้าที่ ให้รฐ
ั บาลของเทศบาลขอความเห็นจากนิตก
ิ รจังหวัด และในกรณีทจ
ี่ งั หวัดไม่มน
ี ต
ิ ก
ิ รปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่ ให้
อัยการจังหวัดเป็นผู้ตอบค�ำถามที่ส่งมาจากเทศบาล
มาตรา 32 การก�ำกับดูแล บารังไก ของเมืองและเทศบาล - ให้เมืองหรือเทศบาลโดยการใช้อ�ำนาจของ
นายกเทศมนตรีกำ� กับดูแล บารังไก เป็นการทัว่ ไป เพือ
่ ตรวจสอบว่า บารังไก มีการด�ำเนินการภายในขอบเขต
ของอ�ำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
มาตรา 33 การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ - หน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ สามารถ
รวมกลุ่ม รวมอ�ำนาจ หรือประสานงานกัน โดยมีการให้บริการสาธารณะและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ของทุกฝ่ายโดยให้เป็นไปตามแนวทางทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถลงทุน อสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์และทรัพย์สินอย่างอื่น
ร่วมกัน หรือแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่หน่วยงานตกลงกันผ่าน
บันทึกความเข้าใจ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่มีการท�ำประชาพิจารณ์
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หมวด 4
ความสัมพันธ์กับองค์กรประชาชนและองค์กรเอกชน
มาตรา 34 บทบาทขององค์กรประชาชนและองค์กรเอกชน - ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นส่งเสริม
การจัดตัง้ และการด�ำเนินการขององค์กรประชาชนและองค์กรเอกชนเพือ
่ ให้เกิดคู่สญ
ั ญาทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมและช่วย
ขับเคลื่อนการใช้อ�ำนาจธิปไตยของท้องถิ่น
มาตรา 35 การเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรประชาชนและองค์กรเอกชน - หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้อง
ถิ่นสามารถเข้าร่วมเป็นกิจการร่วมค้า และการประสานความร่วมมือในรูปแบบอื่นกับองค์กรประชาชนและ
องค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดการให้บริการขั้นพื้นฐาน การสร้างขีดความสามารถและโครงการที่ส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นที่ได้รับการออกแบบให้ปรับปรุงความสามารถในการผลิตและ
เพิ่มรายได้ ความหลากหลายทั้งการเกษตรกรรม การกระจายตัวของอุตสาหกรรมในชนบท การส่งเสริม
ความสมดุลทางชีวภาพ และการท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรดียิ่งขึ้น
มาตรา 36 การช่วยเหลือองค์กรประชาชนและองค์กรเอกชน - หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นโดยการใช้
อ�ำนาจของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิน
่ และความเห็นชอบของสภาท้องถิน
่ สามารถให้การช่วยเหลือทางด้าน
การเงินหรือการช่วยเหลืออย่างอื่นแก่องค์กรประชาชนและองค์กรเอกชน เพื่อการด�ำเนินโครงการที่เกี่ยว
กับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรมภายในเขตการปกครอง
หมวด 5
“คณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อคัดกรองคุณสมบัติ ประมูลงาน และให้ค่าตอบแทน”
มาตรา 37 คณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อคัดกรองคุณสมบัติ ประมูลงาน และให้ค่าตอบแทน - (a) ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการท้องถิน
่ เพือ
่ คัดกรองคุณสมบัติ ประมูลงาน และให้ค่าตอบแทนในทุกจังหวัด เมืองและเทศบาล
ซึง่ รับผิดชอบในการคัดกรองคุณสมบัตข
ิ องผู้เข้าท�ำสัญญา ประมูลงาน ประเมินคุณภาพของการประมูลงาน
และให้คำ� แนะน�ำเกีย
่ วกับการให้ค่าตอบแทนทีเ่ กีย
่ วกับโครงการโครงสร้างพืน
้ ฐานในท้องถิน
่ และให้ผ้วู ่าการ
จังหวัด หรือนายกเทศมนตรีด�ำเนินการในฐานะประธาน โดยมีบุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการ
(1) ประธานสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ตัวแทนของพรรคเสียงข้างน้อยในสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) หรือหากไม่มีพรรคเสียงข้าง
น้อย ให้เลือกสมาชิก 1 คนจากสภาท้องถิ่น
(3) เหรัญญิกท้องถิ่น
(4) ตัวแทนจากองค์กรเอกชน 2 ราย ที่เป็นสมาชิกของสภาพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้องค์กร
คัดเลือกสมาชิกดังกล่าว
(5) นักบัญชีจากภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาต และได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีแห่ง
ประเทศเทศฟิลิปปินส์ หากมี
ให้ตัวแทนของสภาผู้ตรวจสอบบัญชีสังเกตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว และให้ท�ำการ
รับรองว่าการคัดกรองคุณสมบัติ การประมูลงาน และการให้ค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบและวิธก
ี าร
ที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(b) ให้แจ้งมติและข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องต่อคณะกรรมการอย่างน้อยหนึง่ สัปดาห์ ก่อนการประชุมคณะกรรมการ
(c) ให้จัดการประชุมคณะกรรมการ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วา่ การเมืองหรือเทศบาล และให้มีการจด
บันทึกรายงานการประชุมและมติทป
ี่ ระชุมใดๆ และให้ปิดประกาศมติทป
ี่ ระชุมในสถานทีท
่ เี่ ห็นได้อย่าง
ชัดเจนภายในศาลากลางจังหวัด ทีว่ ่าการเมืองหรือเทศบาล และส่งมติทป
ี่ ระชุมดังกล่าวให้กบ
ั เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องและได้รับการคัดเลือกจากท้องถิ่นโดยด่วน
มาตรา 38 คณะกรรมการทางเทคนิคของท้องถิ่น - (a) ให้จัดตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคของท้องถิ่นใน
ทุกจังหวัด เมือง และเทศบาลเพื่อให้การช่วยเหลือทางเทคนิคแก่คณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติ การ
ประมูลงาน และการให้ค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการทางเทคนิคประกอบไปด้วยวิศวกรของจังหวัด เมือง
หรือเทศบาล ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคัดกรองคุณภาพ ประมูลงาน และให้ค่าตอบแทน
(b) ให้ประธานคณะกรรมการทางเทคนิคของท้องถิน
่ ได้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการคัดกรองคุณภาพ
ประมูลงาน และให้ค่าตอบแทนของท้องถิน
่ และให้เข้าประชุมเพือ
่ เสนอรายงานและค�ำแนะน�ำของคณะ
กรรมการทางเทคนิคท้องถิ่น
ลักษณะ 6 สภาพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา 106 สภาพัฒนาท้องถิ่น - (a) ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งมีแผนพัฒนาหลายภาค
ส่วนทีร่ เิ ริม
่ โดยสภาพัฒนาท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องและได้รบ
ั อนุมต
ั โิ ดยสภาท้องถิน
่ และเพือ
่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ให้สภาพัฒนาในระดับจังหวัด เมือง และเทศบาลหรือ บารังไก ช่วยเหลือสภาท้องถิ่นในการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประสานความพยายามในการพัฒนาภายในเขตการปกครอง
มาตรา 107 องค์ประกอบของสภาพัฒนาท้องถิ่น - ให้องค์ประกอบของสภาพัฒนาท้องถิ่นเป็นดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกของสภาบารังไก
(2) ตัวแทนขององค์กรเอกชนที่ด�ำเนินการภายใน บารังไก ซึ่งต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
สมาชิกทั้งหมดของสภาพัฒนา
(3) ตัวแทนจากสภานิติบัญญัติ 1 คน
(b) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้น�ำสภาพัฒนาเมืองหรือเทศบาล ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าบารังไก ทั้งหมดในเมืองหรือเทศบาล
(2) ประธานคณะกรรมการที่ว่าด้วยการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติท้องถิ่นและสภาเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
(3) สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือผู้แทน
(4) ผู้แทนจากองค์กรเอกชนในอ�ำเภอหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี ซึง่ ต้องมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสีข
่ อง
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาพัฒนา
(c) ให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าสภาพัฒนาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
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(1) นายกเทศมนตรีของเมืองและเทศบาลทุกคน
(2) ประธานคณะกรรมการของสภาจังหวัด
(3) สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือผู้แทน และ
(4) ตัวแทนขององค์กรเอกชนในจังหวัด ซึ่งต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดสภา
พัฒนา
(d) สภาพัฒนาท้องถิน
่ สามารถเรียกเจ้าหน้าทีท
่ ้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องหรือเจ้าหน้าทีข
่ องหน่วยงานรัฐบาลกลาง
ที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างแผนพัฒนา
และโปรแกรมการลงทุนสาธารณะ
มาตรา 108 บทบาทขององค์กรเอกชน - ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับจากวันทีม
่ ก
ี ารจัดตัง้ สภาพัฒนาท้อง
ถิ่น ให้องค์กรเอกชนเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นสมาชิกของสภาดังกล่าว และสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต้องให้การ
ยอมรับองค์กรเอกชนโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฏหมาย
มาตรา 109 หน้าที่ของสภาพัฒนาท้องถิ่น - (a) ให้สภาพัฒนาจังหวัด เมืองและเทศบาลมีหน้าที่ดังต่อไป
นี้
(1) จัดท�ำแผนและนโยบายพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระยะยาว ระยะกลาง และเป็นรายปี
(2) จัดท�ำแผนงานการลงทุนสาธารณะระยะกลางและเป็นรายปี
(3) ประเมินคุณภาพและจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานและโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
(4) ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนและทิศทางการระดมทุนในการ
ลงทุนภาคเอกชน
(5) ประสาน ก�ำกับดูแล และประเมินคุณภาพในการด�ำเนินโครงการและแผนงานการพัฒนา
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือตามการมอบอ�ำนาจ
(b) ให้สภาพัฒนาบารังไก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) จัดเตรียมแผนพัฒนาบารังไกตามความต้องการของท้องถิ่น
(3) ก�ำกับดูแล และประเมินคุณภาพในการด�ำเนินโครงการและกระบวนการพัฒนาของชาติและของท้อง
ถิ่น
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือตามการมอบอ�ำนาจ
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 110 การประชุมและองค์ประชุม — ให้สภาพัฒนาท้องถิน
่ จัดประชุมอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ทุกๆหกเดือน
หรือภายในระยะเวลาอันสั้นกว่านั้นตามความจ�ำเป็น
มาตรา 111 คณะกรรมการผู้บริหาร — ให้สภาพัฒนาท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเพื่อเป็นตัวแทน
ของสภาและด�ำเนินการใดๆ ในนามของสภาในระหว่างที่สภาไม่ได้อยู่ในสมัย ให้คณะกรรมการผู้บริหาร
ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการผู้บริหารของสภาพัฒนาจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธาน และให้
เลือกผู้แทนของเมืองและนายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการของสภาจังหวัด ประธานสมาพันธ์
ของบารังไกในระดับจังหวัด และตัวแทนขององค์กรเอกชนที่เป็นผู้แทนในสภาเป็นคณะกรรมการ
(2) ให้คณะกรรมการผู้บริหารของสภาพัฒนาเมืองและเทศบาลเมืองประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเป็น
ประธาน ประธานคณะกรรมการสภาจังหวัด ประธานสมาพันธ์ของบารังไกในระดับเมืองหรือเทศบาล
และตัวแทนขององค์กรเอกชนที่เป็นผู้แทนในสภา เป็นกรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการผู้บริหารของสภาพัฒนาบารังไก ประกอบด้วย หัวหน้าบารังไก เป็นประธาน ตัวแทน
ของสภาบารังไก ซึง่ ได้รบ
ั เลือกจากสมาชิกสภาดังกล่าว และตัวแทนขององค์กรเอกชนทีเ่ ป็นผู้แทนใน
สภา เป็นคณะกรรมการ
(b) ให้คณะกรรมการผู้บริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบว่าการตัดสินใจของสภาเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และได้รับการน�ำไปบังคับใช้
(2) ด�ำเนินการเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนหรือต้องการการด�ำเนินการของสภา
(3) ก�ำหนดนโยบาย แผน และโปรแกรมโดยอ้างอิงจากหลักการของสภา
(4) ด�ำเนินการใดตามที่สภามอบหมาย
มาตรา 112 คณะกรรมการที่แบ่งตามภูมิภาคหรือหน้าที่งาน - สภาพัฒนาท้องถิ่นสามารถจัดตั้งคณะ
กรรมการที่แบ่งตามภูมิภาคหรือหน้าที่งานเพื่อช่วยสภาพัฒนาในการปฎิบัติหน้าที่
มาตรา 113 เลขานุการ - ให้สภาพัฒนาท้องถิ่นแต่ละสภามีเลขานุการที่รับผิดชอบในการสนับสนุนทาง
เทคนิค จัดเตรียมเอกสารส�ำหรับการประชุม จัดเตรียมรายงานและการช่วยเหลืออื่นใดตามที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่ และสภาพัฒนาท้องถิน
่ สามารถใช้บริการขององค์กรเอกชนหรือสถาบันการศึกษาหรือการ
วิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ให้ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาเป็นหัวหน้าคณะเลขานุการของสภาพัฒนาจังหวัด
เมืองและเทศบาล และให้เลขานุการของบารังไก เป็นหัวหน้าคณะเลขานุการของสภาพัฒนา บารังไก
ซึ่งสามารถได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานในการวางแผน และพัฒนาอ�ำเภอหรือเทศบาลที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา 114 ความสัมพันธ์ของสภาพัฒนาท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นและสภาพัฒนาภูมิภาค - (a) ให้น�ำส่ง
นโยบาย โปรแกรม และโครงการใดๆ ทีเ่ สนอโดยสภาพัฒนาท้องถิน
่ ให้กบ
ั สภาท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ ด�ำเนิน
การตามความเหมาะสมต่อไป
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(b) ให้นำ� ส่งแผนพัฒนาของจังหวัด เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง และเมืองทีเ่ ป็นอิสระทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั ิ
แล้วให้กับสภาพัฒนาภูมิภาคซึ่งรวมแผนพัฒนาภูมิภาคเพื่อที่จะน�ำส่งให้กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง
ชาติตามกฏหมายต่อไป
มาตรา 115 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ - ให้กรมการงบประมาณและการบริหารจัดการให้ข้อมูลกับสภา
พัฒนาท้องถิน
่ โดยข้อมูลครอบคลุมถึงแหล่งรายได้และการจัดสรรงบประมาณให้กบ
ั เขตการปกครองต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะ 7 เขตเศรษฐกิ จพิเศษที่มีอ�ำนาจเฉพาะ
มาตรา 117 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอ�ำนาจเฉพาะ -- ให้การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอ�ำนาจ
เฉพาะตามกฏหมายในพืน
้ ทีจ
่ ำ� เพาะของประเทศ ขึน
้ กับหน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ตามประมวลกฎหมาย
นี้
ลักษณะ 5 ส�ำนักงานการเงินบางคลังท้องถิ่น
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 304 ขอบเขต - ให้บงั คับใช้ลก
ั ษณะนีก
้ บ
ั การด�ำเนินการและการบริหารจัดการการเงินการคลัง การ
ท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินการของจังหวัด เมือง เทศบาลและ บารังไก
มาตรา 305 หลักการพื้นฐาน - ให้การด�ำเนินการทางด้านการเงิน การท�ำธุรกรรม และการด�ำเนินการของ
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
(a) ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินใดๆ ให้กับหน่วยงานธนารักษ์ท้องถิ่น เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบัญญัติหรือ
กฎหมายที่ว่าด้วยการจัดสรรที่เกี่ยวข้อง
(b) ให้ใช้เงินของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการสาธารณะเท่านั้น
(c) ให้จัดเก็บรายได้ท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนตามกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
เท่านั้น และการจัดเก็บรายได้ทุกครั้งต้องได้รับการบันทึกหรือมีการรับรู้โดยชอบ
(d) เงินใดๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นได้รับอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะโดยทางการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีห
่ รือโดยส่วนตัวหรือในโอกาสใดๆ ต้องน�ำส่งเป็นเงินของท้องถิน
่ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(e) ห้ามมิให้จ่ายเงินจากกองทุนรวมของคลังท้องถิ่น เว้นแต่เพื่อการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับเงินทุน
(f) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่มีอ�ำนาจในการอนุญาต ครอบครอง หรือ
คุ้มครองเงินทุนท้องถิน
่ วางประกันอย่างเหมาะสม และให้เจ้าหน้าทีด
่ งั กล่าวรับผิดชอบในเงินทุน
โดยการเก็บเงินทุนไว้ในที่ปลอดภัยตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(g) ให้รัฐบาลท้องถิ่นสร้างแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ และให้จัดสรรงบประมาณท้องถิ่นตามหน้าที่
กิจกรรม และโครงการที่จะให้ผลตามการคาดการณ์
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(h) ให้แผนและจุดมุ่งหมายในการใช้งบประมาณ ท้องถิ่น สอดคล้องกับแผน จุดมุ่งหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของชาติ เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่ซ�้ำซ้อน
(i) ให้ใช้งบประมาณท้องถิ่นในการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติ
(j) ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นท�ำให้มั่นใจว่า งบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นสะท้อนให้เห็น
ความต้องการของหน่วยงานดังกล่าว และมีการจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างเท่า
เทียม
(k) ให้การวางแผนของชาติอ้างอิงจากการวางแผนของท้องถิ่นเพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่า ความต้องการ
ของประชากรตามที่ ห น่ว ยงานภายใต้รั ฐ บาลท้อ งถิ่ น เสนอในแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น ได้รั บ การ
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานหรือส�ำนักงานของรัฐบาลกลาง
(l) ให้หน่วยงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจด�ำเนินการทางการเงิน การท�ำธุรกรรม การด�ำเนินการใดๆ ของหน่วยงาน
ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นแบ่งความรับผิดชอบทางการเงินระหว่างกัน และ
(m) ให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นใช้ความพยายามในการที่จะท�ำให้งบประมาณสมดุลใน
ปีงบประมาณแต่ละปี
มาตรา 306 นิยาม - ภายใต้ลักษณะนี้ (a) “งบประมาณประจ�ำปี” หมายความว่า แผนการทางการเงินที่มี
การประมาณการรายได้และรายจ่ายส�ำหรับ 1 ปีงบประมาณ
(b) “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า การใช้อำ� นาจตามระเบียบเพือ
่ ช�ำระค่าสินค้าและบริการจาก
เงินทุนของรัฐบาลท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ
(c) “เอกสารงบประมาณ” หมายความว่า เครื่องมือที่ใช้โดยผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นเพื่อที่จะเสนอ
แผนการเงินต่อสภา
(d) “ใช้จ่ายฝ่ายทุน” หมายความว่า จัดสรรงบประมาณส�ำหรับการซือ
้ สินค้าและบริการซึง่ มีผลประโยชน์
ทีค
่ าบเกีย
่ วไปยังปีงบประมาณถัดไป โดยต้องเพิม
่ เข้าไปในทรัพย์สน
ิ ของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในสาธารณูปโภค เช่น ตลาดสาธารณะและโรงฆ่าสัตว์
(e) “การจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน้าที่
ตามวัตถุประสงค์หรือโครงการเฉพาะ เช่นเ การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการก่อสร้างหรือการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ใดๆ แม้ว่าการด�ำเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวจะยังคงด�ำเนินไปข้าม
ปีงบประมาณ
(f) “รายจ่ายจากการด�ำเนินการล่าสุด” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการซื้อสินค้าและ
บริการเพื่อการด�ำเนินการใดๆ ของรัฐบาลท้องถิ่นตามปกติภายในปีงบประมาณ รวมถึงสินค้าและ
บริการที่จะใช้หรือบริโภคในระหว่างปีงบประมาณ
(g) “ผลอันสามารถคาดหมายได้” หมายความว่า บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่สะสมเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐ ประมาณการจากผลการปฏิบัติงานหรือจุดมุ่งหมาย
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(h) “เงินทุน” หมายความว่า จ�ำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นเงินสด นอกเหนือจาก
การด�ำเนินกิจกรรมเฉพาะใดๆ หรือการด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้กฎ ข้อห้าม หรือ
ข้อจ�ำกัดที่เป็นการเฉพาะ และท�ำให้เกิดการเงินและการบัญชีที่เป็นอิสระ
(i) “เงินได้” หมายความว่า รายได้และสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับช�ำระหรือได้รับช�ำระแล้วท�ำให้เกิดเงินทุน
สะสมส�ำหรับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
(j) “หนี้” หมายความว่า จ�ำนวนเงินที่จะต้องจ่ายโดยหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นส�ำหรับการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย ในนามของหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(k) “บริการส่วนบุคคล” หมายความว่า การจัดสรรการจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ใดๆ ส�ำหรับลูกจ้างของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ ป็นลูกจ้างถาวร ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างตาม
สัญญาจ้าง และลูกจ้างตามโอกาส
(l) “รายรับ” หมายความว่า รายได้ทรี่ บ
ั รู้จากการด�ำเนินการและกิจกรรมของรัฐบาลท้องถิน
่ หรือได้รบ
ั มา
โดยการปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องนิตบ
ิ ค
ุ คล ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการให้บริการ การให้ความสะดวก
หรือราคาสินค้าทีข
่ าย รวมถึงเงินกู้ เงินสะสมหรือเงินช่วยเหลือจากนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ เว้นแต่เงินทดรองจ่าย
ส�ำหรับเป็นงบประมาณ และ
(m) “รายได้” หมายความว่า เงินได้ที่ได้จากระบบการจัดเก็บภาษีตามกฏหมายหรือระเบียบ และเกิดการ
สะสมเป็นรายปีทุกปี
หมวด 2
กองทุนท้องถิ่นและกองทุนพิเศษอื่นๆ
ส่วนที่ 1
รายรับ สิ่งของที่ได้รับการดูแลรักษา และการจ�ำหน่ายเงินทุนท้องถิ่น
มาตรา 307 การจ่ายเงินของรัฐบาลให้กับธนารักษ์ท้องถิ่น - ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับมอบ
หมายให้เป็นผู้รับและจัดเก็บเงินที่มาจากภาษีอากร รายได้ หรือรายรับใดๆ น�ำส่งจ�ำนวนเงินดังกล่าวให้กับ
ธนารักษ์ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะน�ำไปลงบัญชีเฉพาะตามประเภทของเงินดังกล่าว
มาตรา 308 กองทุนท้องถิน
่ - ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทุกหน่วยงานจัดให้มก
ี องทุนทัว่ ไป ซึง่ ต้อง
ใช้บญ
ั ชีเงินสดและทรัพยากรตามทีไ่ ด้รบ
ั จ่ายจากธนารักษ์ท้องถิน
่ และให้กองทุนทัว่ ไปประกอบด้วยเงินและ
ทรัพยากรของรัฐบาลท้องถิ่นที่มีไว้ส�ำหรับการช�ำระค่าใช้จ่าย ช�ำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิได้ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายเป็นการเฉพาะ โดยให้สะสม น�ำไปจ่ายได้ หรือรับมาจากกองทุนอื่นๆ
มาตรา 309 กองทุนพิเศษ - ให้ธนารักษ์ของทุกจังหวัด เมือง หรือเทศบาลจัดให้มีกองทุนพิเศษดังต่อไปนี้
(a) กองทุนพิเศษเพื่อการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนแบ่งจากจังหวัด อ�ำเภอ เทศบาล และ บารังไก เป็น
เงินทีม
่ าจากภาษีอากรหรือเงินจากการจัดสรรทรัพย์สน
ิ ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 272 แห่งประมวล
กฎหมายนี้ และ
(b) กองทุนที่ประกอบด้วยเงินจากภาคเอกชนและภาครัฐซึ่งให้อยู่ในครอบครองของรัฐบาลท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเป็นทรัสตี ตัวแทน หรือผู้จัดการ ที่ได้รับการการันตีส�ำหรับการใช้หนี้
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
และให้ใช้กองทุนทรัสต์เพือ
่ วัตถุประสงค์เฉพาะตามทีไ่ ด้มก
ี ารจัดตัง้ กองทุนหรือเมือ
่ ไปอยู่ในครอบครอง
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
มาตรา 310 การท�ำบัญชีแยกต่างหากจากกัน - ให้นักบัญชีและธนารักษ์ท้องถิ่นจัดท�ำบัญชีและหลักฐาน
เงินฝากแยกต่างหากจากกัน ส�ำหรับกองทุนแต่ละกองที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการตามระเบียบและข้อ
บังคับที่สภาผู้สอบบัญชีก�ำหนด
มาตรา 311 บัญชีเงินฝาก - ให้ธนารักษ์ท้องถิ่นจัดท�ำบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่น โดยธนาคารสมควรเป็นธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้น และตั้งอยู่ในหรือใกล้กับเขตการปกครอง
ของรัฐบาลท้องถิ่นดังกล่าว และให้สะสมเงินได้หรือผลประโยชน์ใดๆ จากบัญชีเงินฝากด้วย
มาตรา 312 การแยกเงินส่วนบุคคลออกจากกองทุนสาธารณะ - ให้ธนารักษ์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่รับผิด
ชอบเก็บเงินส่วนที่อยูใ่ นความดูแลของตนแยกต่างหากจากกองทุนสาธารณะของท้องถิ่น และห้ามมิให้หา
ก�ำไรจากเงินสาธารณะหรือด�ำเนินการเช่นเดียวกันโดยไม่มีกฎหมายหรือข้อบัญญัติอนุญาตให้กระท�ำได้
ส่วนที่ 2
บัญชีพิเศษ
มาตรา 313 ให้จด
ั ท�ำบัญชีพเิ ศษส�ำหรับกองทุนทัว่ ไป - ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ จัดท�ำบัญชีพเิ ศษ
ภายในกองทุนทั่วไปส�ำหรับ
(a) สาธารณูปโภคและกิจการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
(b) เงินกู้ ดอกเบี้ย พันธบัตร และเงินสะสมอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ และ
(c) โครงการพัฒนาที่รับเงินสนับสนุนจากการจัดสรรเงินภาษีและบัญชีพิเศษอื่นๆ จากหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
ให้จัดท�ำรายการรายรับ รายการโอน และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องส�ำหรับบัญชีพิเศษ
เรือ
่ งก�ำไรหรือเงินได้ทไี่ ด้จากการด�ำเนินการทางสาธารณูปโภคหรือกิจการทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าเศรษฐกิจ ภายหลัง
จากที่หักค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคหรือ
กิจการทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าทางเศรษฐกิจ กับการคืนเงินทดรองหรือเงินกู้สำ� หรับการด�ำเนินการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าทางเศรษฐกิจ และให้รวมเงินส่วนเกินใดๆ ไปไว้ในกองทุนทัว่ ไปของหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด 3
งบประมาณ
ส่วนที่ 1
งบประมาณรัฐบาลท้องถิ่น
มาตรา 314 รูปแบบและเนื้อหา - (a) งบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ ดังต่อไป
นี้
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(1) ประมาณการเงินได้ และ
(2) การจัดสรรทั้งหมดซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ และงบลงทุน
(b) ให้เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(1) ข้อความเกี่ยวกับงบประมาณของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นสรุปย่อความส�ำคัญของงบประมาณ
ส�ำหรับการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่รับอนุมัติ
(2) บทย่อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่งาน โครงการ และกิจกรรมที่จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ภายในปีงบประมาณนัน
้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัด
ให้มีบริการสาธารณะหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายนี้
(3) บทสรุปย่อของงบการเงิน ดังนี้
(i) เงินได้และรายจ่ายแท้จริงในระหว่างปีก่อนหน้า
(ii) เงินได้และรายจ่ายของสองไตรมาสแรก และประมาณการเงินได้และรายจ่ายส�ำหรับสองไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณปัจจุบัน
(iii) ประมาณการเงินได้ส�ำหรับปีงบประมาณที่จะถึง ตามข้อบัญญัติและกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะที่มี
การของบประมาณ รวมถึงค�ำขออื่นๆ ด้วย
(iv) ประมาณการรายจ่ายทีจ
่ ำ� เป็นในการปฎิบต
ั ห
ิ น้าที่ ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นส�ำหรับปีงบประมาณถัดไป
(v) ข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับภาระผูกพัน หน้าที่และหนี้ระยะยาวใดๆ ของหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่น (หากมี)
(vi) ข้อความสรุปย่อเกี่ยวกับหนี้ตามกฏหมายและตามสัญญาที่ถึงก�ำหนดช�ำระ และ
(vii) งบการเงินและข้อมูลอืน
่ ใดทีจ
่ ำ� เป็นหรือพึงจะต้องเปิดถึงเผยรายละเอียดเกีย
่ วกับสถานะทางการเงิน
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
มาตรา 315 การส่งรายละเอียดเกีย
่ วกับเงินได้และรายจ่าย - (a)ในหรือก่อนวันทีส
่ บ
ิ ห้าของเดือนกรกฎาคม
ในแต่ละปี ให้ส่งข้อความที่รับการรับรองให้กับผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่น โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงเงิน
ได้และรายจ่ายของปีงบประมาณก่อนหน้า เงินได้และรายจ่ายจริงของสองไตรมาสแรกในปีปัจจุบัน และ
ประมาณการเงินได้และรายจ่ายของสองไตรมาสสุดท้ายในปีปัจจุบัน
มาตรา 316 คณะกรรมการการเงินท้องถิ่น - ให้จัดตั้งคณะกรรมการการเมืองท้องถิ่นในทุกจังหวัด อ�ำเภอ
หรือเทศบาล ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาและวางแผนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งบประมาณท้องถิ่น และให้
ปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
(a) พิจารณาว่าเงินได้ใดควรเรียกเก็บได้ในปีงบประมาณหน้า
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(b) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีและรายได้อื่นๆ หรือการกู้ยืมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงบ
ประมาณ
(c) ให้คำ� แนะน�ำแก่ผ้บ
ู ริหารสูงสุดของท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องถึงระดับของรายจ่ายประจ�ำปีและเพดานการใช้
จ่ายส�ำหรับการให้บริการทางเศรษฐกิจ สังคมและโดยทัว่ ไป โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิน
่ ทีไ่ ด้รบ
ั
อนุมัติ
(d) ให้คำ� แนะน�ำกับผู้บริหารสูงสุดของท้องถิน
่ ถึงการจัดสรรรายจ่ายทีเ่ หมาะสม ระหว่างรายจ่ายเพือ
่ การ
ด�ำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนส�ำหรับกิจกรรมการพัฒนาแต่ละด้าน
(e) ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินที่ต้องได้รับการจัดสรร เพื่อใช้เป็นราย
จ่ายลงทุนในการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาหรือโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
(f) ช่วยเหลือสภาจังหวัดในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพงบประมาณของอ�ำเภอและเทศบาลในกรณี
ของคณะกรรมการการเงินจังหวัด และงบประมาณของบารังไก ในกรณีของคณะกรรมการการเงิน
ของเมืองหรือเทศบาล รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่เหมาะสม
(g) ช่วยเหลือสภาท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องในการวิเคราะห์และตรวจสอบงบประมาณปกติและงบประมาณเพิม
่
เติมประจ�ำปีของหน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ในพิจารณาว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดของกฏหมาย
และการบริหารจัดการหรือไม่ และ
(h) ท�ำการทบทวน ตรวจสอบต้นทุน และความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตามโครงการพัฒนาทุกๆครึ่งปี
ให้น�ำส่งส�ำเนาของรายงานนี้ให้กับผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และให้ปิด
ประกาศรายงานดังกล่าวในสถานทีท
่ ส
ี่ ามารถเข้าถึงได้และมองเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวจังหวัด อ�ำเภอ
เทศบาล และ บารังไก
มาตรา 317 การส่งข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือกรม หรือส�ำนักงาน- (a) ให้
หัวหน้าหน่วยงาน กรม หรือส�ำนักงานแต่ละฝ่าย ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณส�ำหรับกระทรวงหรือ
ส�ำนักงานของตนให้กับผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนกรกฎาคมทุกปี โดยที่งบ
ประมาณที่ขอส�ำหรับแต่ละกรมหรือส�ำนักงานนั้น ต้องได้รับการจ�ำแนกประเภทตามการให้บริการทาง
เศรษฐกิจ สังคมหรือโดยทั่วไป และให้จัดสรรงบประมาณส�ำหรับการบริการแต่ละประเภทต่อหนึ่งกรมหรือ
ต่อหนึ่งหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย
ให้จด
ั เตรียมค�ำของบประมาณดังกล่าวตามโยบายและแนวทางด�ำเนินการของโปรแกรม ตามทีผ
่ ้บ
ู ริหาร
สูงสุดของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพดานงบประมาณที่ก�ำหนดโดยคณะ
กรรมการการ และข้อก�ำหนดโดยทั่วไปตามที่ก�ำหนดในลักษณะนี้
ให้แบ่งค�ำของบประมาณของกรมหรือส�ำนักงานออกเป็นสองประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้ : รายจ่ายเพื่อ
การด�ำเนินงานในปัจจุบัน และรายจ่ายฝ่ายทุน และให้ค�ำของบประมาณดังกล่าวระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ หน้าที่ และโครงการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะโดยทั่วไปและความส�ำคัญของงานที่จะ
ต้องท�ำให้ส�ำเร็จหรือการบริการที่จะต้องด�ำเนินไป และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
(2) ผังขององค์กรและรูปแบบของการจ้างพนักงานซึ่งแสดงให้เห็นรายการต�ำแหน่ง ประกอบด้วยเงิน
เดือนของแต่ละต�ำแหน่งและข้อเสนอในการปรับและเปลี่ยนแปลงเงินเดือน รวมถึงการสร้างต�ำแหน่ง
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ใหม่และเงินเดือนที่ควรจะเป็นตามสมควร
(3) ค�ำอธิบายโดยย่อเกีย
่ วกับหน้าที่ โครงการและกิจกรรมส�ำหรับปีงบประมาณถัดไป ผลทีค
่ าดหวังว่าจะ
ได้รับส�ำหรับหน้าที่ โครงการและกิจกรรมแต่ละประเภท และลักษณะของงานที่จะต้องปฏิบัติ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของรายจ่ายส�ำหรับหน้าที่งาน โครงการและกิจกรรม
(4) ความสัมพันธ์ของข้อเสนอทางการเงินเมื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติ
(5) ประมาณการรายจ่ายเพื่อการด�ำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุนในปัจจุบัน โดยให้มีข้อมูลเปรียบเทียบ
จาก 2 ไตรมาสสุดท้ายในปีงบประมาณก่อนหน้า ปีปัจจุบัน และปีถัดไป และ
(6) รายงานผลสัมฤทธิ์ในรอบ 2 ปีงบประมาณก่อนหน้าและปีงบประมาณปัจจุบัน
มาตรา 318 การจัดเตรียมงบประมาณโดยผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่น - หลังจากที่ได้รับงบรายได้และราย
จ่ายจากเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ ค�ำของบประมาณของหัวหน้ากรมและส�ำนักงาน และประมาณการเงินได้และ
เพดานงบประมาณจากคณะกรรมการการเงินท้องถิ่น ให้ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณ
ส�ำหรับผู้บริหารในปีงบประมาณถัดไปตามบทบัญญัติของลักษณะนี้
ให้ผ้บ
ู ริหารสูงสุดของท้องถิน
่ ส่งค�ำของบประมาณไปยังสภาท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องไม่เกินวันทีส
่ บ
ิ หก ตุลาคม
ของปีงบประมาณปัจจุบน
ั หากฝ่าฝืน ให้มค
ี วามผิดทางอาญาและทางปกครองตามประมวลกฎหมายนี้
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 319 การอนุมัติงบประมาณโดยสภานิติบัญญัติ - ในหรือก่อนวันสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน ให้สภา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นส�ำหรับปีงบประมาณถัด
ไปตามระเบียบ โดยพิจารณาจากประมาณการเงินได้และรายจ่ายที่ได้รับจากผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่น
มาตรา 320 ประสิทธิภาพของงบประมาณ - ให้ระเบียบที่ให้อ�ำนาจอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีมีผลตั้งแต่
เริ่มปีงบประมาณถัดไป และให้ระเบียบที่ให้อ�ำนาจอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติ
หรือในวันที่มีการลงนามในระเบียบดังกล่าว
ให้ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ใช้งบประมาณประจ�ำปีและงบประมาณเพิ่มเติม
มาตรา 321 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ�ำปี - ให้รวมและพิจารณาค�ำของบประมาณในกระบวนการ
จัดเตรียมงบประมาณ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ส่งค�ำของบประมาณไป
ยังสภาท้องถิ่นแล้ว ห้ามมิให้ออกข้อบัญญัตใดๆ ที่ให้อ�ำนาจอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนที่มีและได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ท้องถิ่นหรือมีแหล่งเงินได้ใหม่
งบประมาณเพิ่มเติมสามารถได้รับอนุมัติในเวลาที่เกิดภัยพิบัติ โดยสามารถจะอยูใ่ นรูปแบบของการ
จัดสรรงบประมาณโดยไม่จัดให้มีการซื้อสินค้าหรือวัสดุหรือช�ำระค่าบริการ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิด
ขึน
้ อันใกล้และหลีกเลีย
่ งมิได้ การสูญเสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ ภายในเขตการปกครองของส�ำนักงานภาย
ใต้รัฐบาลท้องถิ่น หรือในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศโดยประธานาธิบดีให้เป็นพื้นที่ที่มีเหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้
ให้ข้อบัญญัตด
ิ งั กล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับการจัดสรรตามทีไ่ ด้ธนารักษ์และ
นักบัญชีท้องถิ่นให้ค�ำสาบานและรับรองโดยผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่น รายการจัดสรรงบประมาณทั้ง
หลายที่ได้รับผลกระทบ และเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 332 การปรับดุลงบประมาณทีไ่ ม่ได้ใช้ในการจัดสรร หรือการจัดสรรต่อเนือ
่ ง - ให้เปลีย
่ นงบประมาณ
ที่ไม่ได้ถูกใช้ไปในการจัดสรรตามที่ข้อบัญญัติการจัดสรรประจ�ำปีที่ก�ำหนด ไปเป็นส่วนเพิ่มที่ได้รับจัดสรร
ส�ำหรับกองทุนทั่วไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และห้ามมิให้น�ำไปใช้จ่าย เว้นแต่จะมีการก�ำหนดข้อบัญญัติขึ้น
ใหม่เป็นอย่างอืน
่ แต่การจัดสรรส�ำหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ให้ยงั คงด�ำเนินต่อไปจนกระทัง่ ใช้จ่ายครบ หรือได้
รับการเปลีย
่ นแปลงหรือด�ำเนินการตามโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ ห้ามมิให้อนุญาตให้มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงการ
จัดสรรที่ก�ำลังด�ำเนินไป เว้นแต่จะมีการช�ำระหนี้หรือตกลงกันในเรื่องส่วนต่างเรียบร้อยแล้ว
ให้ท�ำการทบทวนดุลในการจัดสรรต่อเนื่องโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมงบประมาณประจ�ำปี
และสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถให้การอนุมัติตามค�ำแนะน�ำของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่น ทั้งนี้
สามารถไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนกองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดสรรต่อ
เนื่องดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติภายใต้มาตรานี้
มาตรา 323 กรณีที่ไม่มีการจัดสรรประจ�ำปี - ในกรณีที่สภาท้องถิ่นเกี่ยวข้องมิได้ผ่านร่างข้อบัญญัติให้
อ�ำนาจจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตอนต้นปีงบประมาณถัดไป ให้สภาท้องถิ่นยังคงเปิดสมัยประชุมโดยไม่
จ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกจนกระทั่งมีการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติดังกล่าว และห้ามมิให้ด�ำเนินการ
อันใดในระหว่างวาระการประชุมนัน
้ หากสภาท้องถิน
่ ยังไม่สามารถผ่านข้อบัญญัตภ
ิ ายหลังจากเก้าสิบวันนับ
แต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ให้ถือว่าข้อบัญญัติทใี่ ห้อ�ำนาจจัดสรรงบประมาณส�ำหรับปีก่อนเป็นระเบียบที่น�ำ
มาใช้ส�ำหรับปีงบประมาณถัดไป และให้มีผลบังคับจนกระทั่งข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจการจัดสรรที่เสนอเข้า
วาระได้รับการเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ให้การจัดสรรประจ�ำปีส�ำหรับเงินเดือน
และค่าจ้างของต�ำแหน่งพนักงานทีม
่ อ
ี ยู่แล้ว หน้าทีต
่ ามกฏหมายและสัญญา และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ทีจ
่ ำ� เป็นตามทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ใิ นงบประมาณเพิม
่ เติมประจ�ำปีของปีทผ
ี่ ่านมาเท่านัน
้ ทีจ
่ ะสามารถน�ำมาใช้บงั คับ
และให้อ�ำนาจจ�ำหน่ายเงินทุนส�ำหรับปีงบประมาณถัดไปได้
ในการบังคับใช้ข้อบัญญัตข
ิ องปีก่อนหน้านัน
้ ให้ธนารักษ์ท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องแยกเงินได้ตามการประมาณ
การส�ำหรับปีงบประมาณก่อนหน้าที่รับรู้จากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดเงินได้ซ�้ำ เช่น เงินช่วยเหลือแห่งชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้ การขายทรัพย์สิน การปรับเปลี่ยนใดๆ จากปีก่อน และแหล่งเงินได้ที่
มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ และห้ามมิให้มีการเห็นชอบข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
แทนการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี
ในกรณีที่ประมาณการเงินได้ที่ได้รับการทบทวนมีจ�ำนวนน้อยกว่างบประมาณจัดสรรรวมของปีที่ผา่ น
มาและจะน�ำไปใช้ในปีถัดไป ให้ธนารักษ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสนอแนะสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นดัง
กล่าว และให้สภาท้องถิน
่ ท�ำการปรับหรือหักจ�ำนวนตามความจ�ำเป็นภายใน 10 วันนับแต่วน
ั ทีไ่ ด้รบ
ั ข้อ
เสนอแนะดังกล่าว จึงจะสามารถจ่ายเงินภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบการจัดสรรที่ได้รับการ
ทบทวนแล้วนั้น
มาตรา 324 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับงบประมาณ - ให้งบประมาณของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้
(a) จ�ำนวนรวมทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรต้องไม่เกินประมาณการเงินได้
(b) ให้มก
ี ารจัดสรรเต็มส�ำหรับหน้าทีต
่ ามกฎหมายและสัญญาทีห
่ น่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ต้องปฏิบต
ั ิ
ตาม ทัง้ นี้ การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการช�ำระหนีต
้ ้องไม่เกินร้อยละยีส
่ บ
ิ ของเงินได้ปกติของหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นนั้น
(c) ในกรณีของจังหวัด เมืองและเทศบาล ให้มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือบารังไก ไม่เกินหนึ่งพันเปโซต่อ
บารังไกและ
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(d) ให้กันประมาณการเงินได้จากแหล่งเงินได้ตามปกติเอาไว้ร้อยละห้า โดยถือเป็นการจัดสรรเหมารวม
ประจ�ำปีสำ� หรับค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถคาดเห็นจากเหตุภย
ั พิบต
ั ิ ทัง้ นี้ ให้จด
ั สรรให้กบ
ั ในพืน
้ ทีห
่ รือส่วน
ของหน่ว ยงานภายใต้รั ฐ บาลท้อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ พื้ น ที่ ที่ ไ ด้รั บ การประกาศก� ำ หนดโดย
ประธานาธิบดีให้เป็นพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติเท่านั้น
มาตรา 325 ข้อจ�ำกัดทั่วไป - ให้การใช้เงินกองทุนของจังหวัด เมืองและเทศบาลอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดดังต่อ
ไปนี้
(a) การจั ด สรรทั้ ง หมดส� ำ หรั บ การบริ ก ารส่ว นบุ ค คลของหน่ว ยงานภายใต้รั ฐ บาลท้อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ
ปีงบประมาณปีหนึ่งปีใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรประจ�ำปีหรือการจัดสรรเพิ่มเติม ให้มีจ�ำนวนไม่เกิน
ร้อยละสีส
่ บ
ิ ห้าส�ำหรับจังหวัด อ�ำเภอ และเทศบาลอันดับหนึง่ ถึงอันดับสาม และร้อยละห้าสิบห้าส�ำหรับ
อันดับที่สี่หรือต�่ำกว่า ทั้งนี้ ให้จัดสรรจากเงินได้ประจ�ำปีท้ังหมดจากแหล่งเงินได้ตามปกติที่รับรู้ใน
ปีงบประมาณถัดไป และห้ามมิให้รวมการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารับรองและค่า
เดินทางส�ำหรับเจ้าหน้าทีแ
่ ละลูกจ้างของการด�ำเนินการทีเ่ กีย
่ วกับสาธารณูปโภคและกิจการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า
ทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของ ด�ำเนินการ และดูแลรักษา ไป
กับงบประมาณประจ�ำปีหรือในการค�ำนวณจ�ำนวนเงินสูงสุดส�ำหรับการบริการส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้
จัดสรรเงินส�ำหรับการบริการส่วนบุคคลของกิจการที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจดังกล่าวจากงบประมาณ
ของกิจการเอง
(b) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างใดมีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าจ�ำนวนสูงสุดส�ำหรับ
ต�ำแหน่งของบุคคลนัน
้ หรือต�ำแหน่งอืน
่ ทีอ
่ ยู่ในระดับทีเ่ ท่ากันตามกฏหมายหรือระเบียบและข้อบังคับที่
ว่าด้วยการก�ำหนดระดับของต�ำแหน่งงาน
(c) ห้ามมิให้จัดสรรกองทุนท้องถิ่นใดๆ เพื่อเพิ่มหรือปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของรัฐบาลกลาง เว้นแต่จะมีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง
(d) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารยกเลิกต�ำแหน่งและสร้างต�ำแหน่งขึน
้ ใหม่โดยเป็นผลมาจากการยกเลิกต�ำแหน่งทีม
่ อ
ี ยู่
ดังกล่าว ให้การยกเลิกหรือการสร้างต�ำแหน่งขึ้นใหม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
และกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน
(e) ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอโดยให้ครอบคลุมถึงต�ำแหน่งข้ารัฐการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้
รับการแต่งตั้งถาวร
(f) ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงนามหรือการตั้งชื่อต�ำแหน่งอันเป็นผลมาจากการเลื่อนขึ้นหรือ
ปรับลดต�ำแหน่ง หรือการเพิ่มหรือลดค่าตอบแทนใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่าง และให้การหา
บุคคลมาบรรจุตำ� แหน่งว่างเป็นไปอย่างเคร่งครัดตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับทีว่ ่าด้วยข้ารัฐการ
พลเรือน
(g) ห้ามมิให้ก�ำหนดต�ำแหน่งขึ้นใหม่ และเพิ่มหรือปรับเงินเดือน เป็นการย้อนหลัง และ
(h) ห้ามมิให้มก
ี ารจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีโดยใช้ดล
ุ พินจ
ิ ของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิน
่ เป็นจ�ำนวน
เกินร้อยละสองของรายได้ทไี่ ด้รบ
ั จริงจากภาษีโรงเรือนของปีปฏิทน
ิ ถัดไป และให้จ่ายเงินทีม
่ ก
ี ารจัดสรร
โดยใช้ดุลพินิจดังกล่าวส�ำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณะเท่านั้น และให้มีหลักฐานเป็นใบส�ำคัญ
จ่ายที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการจัดสรรเงินส�ำหรับ
วัตถุประสงค์เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามมาตรานี้
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 326 การทบทวนข้อบัญญัติจัดสรรงบประมาณของจังหวัด เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง เมืองที่
เป็นอิสระ และเทศบาลภายในกรุงมะนิลา - ให้กระทรวงงบประมาณและการจัดการทบทวนข้อบัญญัติให้
อ�ำนาจการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีและงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับจังหวัด เมืองในเขตชุมชนหนาแน่น
สูง เมืองที่เป็นอิสระ และเทศบาลภายในกรุงมะนิลาตามมาตราที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
มาตรา 327 การทบทวนข้อบัญญัติการจัดสรรงบประมาณของเมืองและเทศบาล - ให้สภาจังหวัดทบทวน
ข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีและงบประมาณเพิ่มเติมส�ำหรับเมืองและเทศบาล ใน
ลักษณะเดียวกันและภายในช่วงเดียวกันกับที่ต้องทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หากภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันทีไ่ ด้รบ
ั ส�ำเนาข้อบัญญัตท
ิ ต
ี่ ้องทบทวน สภาจังหวัดมิได้ดำ� เนิน
การใดๆ ให้ถือว่ามีการทบทวนข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วตามกฏหมายและให้ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ต่อไป แต่หากสภาจังหวัดทบทวนแล้วเห็นว่าข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจจัดสรรงบประมาณประจ�ำ
ปีและงบประมาณเพิ่มเติมไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดภายใต้ลักษณะนี้ ให้สภาจังหวัดประกาศระงับการ
บังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ทั้งนี้ ให้ระงับการอนุญาตหรือลดการบังคับใช้การจัดสรรงบประมาณที่ฝ่าฝืนข้อก�ำหนดตาม
ลักษณะนี้หรือการจัดสรรเกินจ�ำนวนที่ก�ำหนดในลักษณะนี้
ภายในระยะเวลาเดียวกัน ให้สภาจังหวัด เสนอแนะไปยังสภานิติบัญญัติท้องถิ่นหรือสภาเทศบาลที่
เกีย
่ วข้อง โดยผ่านผู้บริหารสูงสุดของท้องถิน
่ ถึงการด�ำเนินการใดๆ เกีย
่ วกับข้อบัญญัตท
ิ อ
ี่ ยู่ในระหว่าง
การทบทวน และเมือ
่ ได้รบ
ั ข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ให้ธนารักษ์อำ� เภอหรือเทศบาลทีเ่ กีย
่ วข้องหยุดการ
จ่ายเงินจากการจัดสรรทีไ่ ด้รบ
ั การประกาศให้ไม่มผ
ี ลบังคับหรือทีถ
่ ก
ู ปฏิเสธการอนุญาตหรือถูกลดการ
ด�ำเนินการ
มาตรา 328 ระยะเวลาของการจัดสรรงบประมาณ - ให้การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการบริหารจัดการ
ตามปกติทม
ี่ ใิ ช่เป็นการช�ำระหนีส
้ น
ิ้ สุดภายในปีงบประมาณ และส่วนทีไ่ ม่ได้จ่ายออกไป ให้ส่งคืนกองทุนทัว่ ไป
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในวันที่ 31 ของเดือนธันวาคมของแต่ละปี
ส่วนที่ 2
งบประมาณของ บารังไก
มาตรา 329 กองทุนของบารังไก - เว้นแต่จะมีบทบัญญัติตามลักษณะนี้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้น�ำเงินได้
ของ บารังไก จากแหล่งใดก็ตามเข้ากองทุนทัว่ ไป และให้เก็บไว้เป็นกองทุนรวมทีอ
่ ยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่
ธนารักษ์เมืองหรือเทศบาลหรือฝากธนาคาร โดยควรเป็นธนาคารของรัฐที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดภายในเขตการ
ปกครอง แล้วแต่ความสมัครใจของบารังไก ทัง้ นี้ ให้จ่ายเงินเข้ากองทุนดังกล่าวตามบทบัญญัตภ
ิ ายใต้ลก
ั ษณะ
นี้ และให้กันเงินไว้ในอัตราร้อยละสิบของกองทุนทั่วไปส�ำหรับสภาเยาวชน
ค�ำอธิบายโดยผู้แปล: สภาเยาวชน เป็นลักษณะเฉพาะในบริบทของฟิลป
ิ ปินส์ โดยประธานและกรรมการ
โดยสภาเยาวชนมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก ซึ่งท�ำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใน
บารังไก
มาตรา 330 การส่งงบรายได้และรายจ่ายส�ำหรับงบประมาณของ บารังไก - ในหรือก่อนวันที่ 15 กันยายน
ของแต่ละปี ให้เจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์ บารังไก ส่งรายละเอียดประมาณการเงินได้และรายจ่ายของปีงบประมาณ
ถัดไปให้กับหัวหน้าบารังไกโดยอ้างอิงจากงบการเงินที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ธนารักษ์เมืองหรือเทศบาล
ครอบคลุมถึงประมาณการเงินได้จากแหล่งเงินได้ท้องถิ่นส�ำหรับบารังไก ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา 331 การจัดเตรียมงบประมาณของบารังไก - (a) เมื่อได้รับงบรายได้และรายจ่ายจากเจ้าหน้าที่
ธนารักษ์บารังไก ให้หวั หน้าบารังไก จัดเตรียมงบประมาณของบารังไก ส�ำหรับปีงบประมาณถัดไปในลักษณะ
เดียวกันและภายในช่วงเดียวกันกับทีก
่ ำ� หนดภายใต้ลก
ั ษณะนี้ และให้ส่งงบประมาณประจ�ำปีของบารังไก ให้
กับสภาบารังไก เพื่อการตรากฎหมาย
(b) ให้การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีทั้งหมดส�ำหรับการบริการส่วนบุคคลของบารังไก ในหนึ่ง
ปีง บประมาณไม่เ กิ น ร้อ ยละห้า สิ บ ห้า ของเงิ น ได้ป ระจ� ำ ปีทั้ ง หมดที่ รั บ รู ้จ ากแหล่ง เงิ น ได้ท ้อ งถิ่ น ใน
ปีงบประมาณก่อนหน้า
(c) ให้งบประมาณของบารังไก อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัดทีเ่ กีย
่ วกับงบประมาณตามทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น
มาตรา 332 ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของบารังไก - ให้ข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจในการใช้งบ
ประมาณประจ�ำปีมีผลบังคับนับตั้งแต่วันแรกของปีปฏิทินถัดไป แต่ให้ข้อบัญญัติที่ให้อ�ำนาจใช้งบประมาณ
เพิ่มเติมมีผลนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบหรือมีการลงนามในข้อบัญญัติดังกล่าว
ให้ความรับผิดชอบในการใช้งบประมาณประจ�ำปีและงบประมาณเพิ่มเติมตกอยู่กับหัวหน้าบารังไก ที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา 333 การทบทวนงบประมาณของบารังไก - (a) ภายในระยะเวลาสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ให้
ส่งส�ำเนาข้อบัญญัตข
ิ องบารังไก ทีใ่ ห้อำ� นาจในการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีให้แก่สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตท
ิ ้องถิน
่
หรือสภาเทศบาล แล้วแต่กรณีโดยผ่านเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณของเมืองหรือเทศบาล ทั้งนี้ ให้สภาที่
เกีย
่ วข้องมีอำ� นาจในการทบทวนข้อบัญญัตด
ิ งั กล่าวเพือ
่ ตรวจสอบว่ามีการด�ำเนินการทีเ่ ป็นไปตามบทบัญญัติ
ภายใต้ลักษณะนี้หรือไม่ หากภายในระยะเวลาหกสิบวันหลังจากที่ได้รับส�ำเนาข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว สภา
ที่เกี่ยวข้องมิได้ด�ำเนินการใดใๆ ก็ให้ระเบียบดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แต่หากสภามีความเห็นว่า
ข้อบัญญัตด
ิ งั กล่าวได้กำ� หนดให้มก
ี ารจัดสรรงบประมาณเกินกว่าประมาณการเงินได้ตามทีร่ บ
ั รองหรือจะพึง
จัดเก็บ หรือไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ว่าด้วยเรื่องงบประมาณภายใต้ลักษณะนี้ ให้ประกาศระงับการบังคับ
ใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และการจัดสรรงบประมาณใดที่ฝ่าฝืนหรือเกินจ�ำนวนที่
ก�ำหนดหรือจ�ำนวนสูงสุดตามที่ก�ำหนดในลักษณะนี้ ให้ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกลดการด�ำเนินการ แล้วแต่
กรณี
(b) ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตท
ิ ้องถิน
่ หรือสภาเทศบาล คืนข้อบัญญัตงิ บประมาณ
ของบารังไก โดยผ่านเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณของเมืองหรือเทศบาล ไปยังหัวหน้าบารังไก พร้อม
กับข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการเพือ
่ ปรับงบประมาณอย่างเหมาะสม และให้บารังไกด�ำเนินการจัดสรร
งบประมาณโดยใช้ข อ
้ บั ญ ญั ติ ข องปีง บประมาณก่อ นหน้า จนกระทั่ ง ข้อ บั ญ ญั ติ ใ หม่เ ป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่เสนอ และเมื่อได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ของบารังไก เมือง
หรือเทศบาลที่ดูแลรักษาเงินจ�ำนวนนั้นไว้ ระงับการจ่ายเงินใดๆ จากงบประมาณที่ได้รับการประกาศ
ให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกลดการด�ำเนินการ
มาตรา 334 วิธีการทางการเงินของบารังไก - (a) ให้บารังไก จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น
ใด และเงินสะสมเข้าบารังไก ทีเ่ จ้าหน้าทีด
่ งั กล่าวต้องออกใบเสร็จ และให้ฝากเงินทีจ
่ ด
ั เก็บได้นน
ั้ กับเจ้าหน้าที่
ธนารักษ์เมืองหรือเทศบาล หรือบัญชีเงินฝากในชื่อของบารังไก ภายในห้าวันหลังจากที่ได้รับเงินนั้น ทั้งนี้
เจ้าหน้าทีด
่ งั กล่าวสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีอน
ื่ ๆ ตามทีจ
่ งั หวัด เมืองหรือเทศบาลก�ำหนดให้เป็น
ของบารังไก เฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจัดเก็บตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(b) เจ้าหน้าที่ธนารักษ์บารังไก สามารถได้รับมอบอ�ำนาจโดยสภาบารังไก ให้ซื้อสิ่งของจ�ำเป็นใดๆ ที่มี
ราคาไม่เกินหนึ่งพันเปโซ และสามารถได้รับอนุญาตให้ถือเงินจ�ำนวนเล็กน้อยไม่เกินร้อยละยี่สิบของ
เงินที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจสั่งจ่ายของเจ้าหน้าที่ธนารักษ์บารังไก
(c) ให้เก็บบันทึกการเงินของบารังไก ในส�ำนักงานบัญชีของเมืองหรือเทศบาล โดยไม่ให้มีกระบวนการ
ยุ่งยากและเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สอบบัญชีก�ำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้แทนของคณะกรรมการผู้สอบ
บัญชีท�ำการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นรายปีหรือบ่อยกว่านั้นตามความจ�ำเป็น และท�ำรายงานการสอบ
บัญชีส่งให้กับสภานิติบัญญัติท้องถิ่นหรือสภาเทศบาล แล้วแต่กรณี และให้คณะกรรมการผู้สอบบัญชี
ก�ำหนดและบังคับใช้วิธีการอย่างง่ายส�ำหรับการเงินของบารังไก ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วัน
ที่ประมวลกฎหมายนี้มีผลบังคับ
หมวด 4
รายจ่าย การจ่ายเงิน บัญชี และความรับผิดชอบ
มาตรา 335 ข้อห้ามเกี่ยวกับรายจ่ายส�ำหรับการศาสนาและที่มีวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล - ห้ามมิให้จัดสรร
หรือใช้เงินหรือทรัพย์สินสาธารณะไปเพื่อการศาสนาหรือที่มีวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล
มาตรา 336 การใช้เงินที่ได้รับจัดสรรและเงินฝาก - ให้มีเงินไว้เพื่อใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่เงินนั้นได้รับ
การจัดสรร และห้ามมิให้อนุมต
ั ริ ะเบียบใดๆ ทีใ่ ห้อำ� นาจในการโอนงบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั จัดสรรส�ำหรับรายการ
หนึ่งไปสู่อีกรายการหนึ่ง แต่ผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่รักษาการของสภาที่เกี่ยวข้องสามารถ
ได้รบ
ั มอบหมายให้ปรับปรุงรายการในงบประมาณประจ�ำปีทไี่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ส
ิ �ำหรับส�ำนักงานของเจ้าหน้าทีด
่ งั
กล่าว จากเงินฝากส�ำหรับรายการอื่นในรายการรายจ่ายประเภทเดียวกันตามระเบียบงบประมาณ
มาตรา 337 ข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงิน - การจ่ายเงินตามการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณประจ�ำปีที่
ได้รับอนุมัติสามารถกระท�ำได้จากเงินของท้องถิ่นที่อยู่ในการเก็บรักษาของเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ แต่มิให้การ
จ่ายเงินทั้งหมดจากเงินท้องถิ่นเกินร้อยละห้าสิบของประมาณการรายรับที่ยังมิได้จัดเก็บที่จะรวมเข้าไปอยู่
ในเงินท้องถิ่นนอกเหนือรายรับที่จัดเก็บได้จริง ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการน�ำเงินมาใช้ตอนสิ้นปีงบประมาณ
ในกรณีทม
ี่ เี หตุฉก
ุ เฉินจากภัยพายุไต้ฝ่น
ุ แผ่นดินไหวหรือภัยพิบต
ั อ
ิ น
ื่ ใด สภาท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องสามารถ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ท้องถิ่นจ่ายเงินจากเงินของท้องถิ่นที่อยู่ในครอบครองของเจ้าหน้าที่
ธนารักษ์ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเกินจากข้อจ�ำกัดตามที่ก�ำหนดในประมวลกฎหมายนี้ แต่ตอ
้ งเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์และเป็นจ�ำนวนตามที่รวมอยู่ในงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ
ให้การจัดเก็บครั้งแรกของปีงบประมาณถัดไปครอบคลุมถึงการเบิกเงินเกินบัญชีใดๆ ที่เกิดขึ้น ณ สิ้น
ปีงบประมาณ จากกองทุนท้องถิ่นอันเนื่องมาจากการบังคับใช้บทบัญญัติตามประมวลนี้
มาตรา 338 ข้อห้ามเกี่ยวกับการจ่ายเงินล่วงหน้า - ห้ามมิให้จ่ายเงินล่วงหน้าส�ำหรับการซื้อสินค้าหรือ
บริการโดยที่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือบริการนั้น
มาตรา 339 เงินทดรองจ่าย — ห้ามมิให้อนุญาตให้มก
ี ารทดลองจ่ายเงินให้กับข้ารัฐการหรือลูกจ้างท้องถิ่น
ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เว้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทีก
่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
ผู้สอบบัญชี
มาตรา 340 บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเงินของรัฐบาลท้องถิ่น — ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิน
่ ซึง่ มีหน้าทีอ
่ นุญาตหรือก�ำหนดให้ต้องครอบครองหรือรักษาเงินของรัฐบาลท้องถิน
่ รับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติของลักษณะนี้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอื่นๆ ที่ถึงแม้ว่า
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จะมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง สามารถถือว่ามีความรับผิดชอบในงานของรัฐบาลท้องถิ่นหากมีการร่วม
มือในการอนุญาตหรือครอบครองเงินเช่นดังกล่าว
มาตรา 341 ข้อห้ามเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นตัวเงิน - โดยไม่ให้เป็นการขัดหรือแย้งกับการด�ำเนิน
คดีทางอาญาตามกฏหมาย เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ นักบัญชี เจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
อื่นใดที่ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในงานรับเหมาหรือกิจการอื่นใด
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบ ให้บุคคลดังกล่าวมีความผิด
มาตรา 342 ความรับผิดในการด�ำเนินการตามค�ำสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาหรือการให้ความร่วมมือกับหัวหน้า
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีอ
่ น
ื่ ทีม
่ รี ะดับเดียวกัน เว้นแต่จะหน้าทีด
่ งั ต่อไปนีจ
้ ะคัดค้านเป็นหนังสือ ห้ามมิให้ยกเว้น
ความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ นักบัญชี เจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่อื่นใด ส�ำหรับการ
ใช้หรือการฝากเงินหรือทรัพย์สินของรัฐบาลโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่ดัง
กล่าวปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือให้ความร่วมมือกับ
หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นในระดับเดียวกัน และให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ร่วมกัน
กระท�ำผิดในการใช้หรือฝากเงินของรัฐบาลอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่
ธนารักษ์ นักบัญชี เจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่อื่นดังกล่าว ส�ำหรับจ�ำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่
ถูกน�ำไปใช้หรือฝากอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
มาตรา 343 ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับรองและความบันเทิง - ห้ามจัดสรรเงินใดๆ เพื่อการใช้หรือจ่ายส�ำหรับ
ความบันเทิงหรือการรับรอง เว้นแต่จะได้รบ
ั เป็นค่าเบีย
้ เลีย
้ งตามกฎหมายหรือเพือ
่ การรับรองอาคันตุกะต่าง
ชาติในการปฏิบัติภารกิจ หรือตามที่ประธานาธิบดีได้สั่งการให้ด�ำเนินการเป็นการเฉพาะ
มาตรา 344 การรับรองและการอนุมต
ั ใิ บเบิกจ่าย - ห้ามมิให้จ่ายเงินใดๆ ตามการเบิกจ่าย เว้นแต่เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงบประมาณท้องถิ่นจะได้รับรองถึงการจัดสรรโดยชอบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนักบัญชีท้อง
ถิ่นรับรองการจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ท้องถิ่นรับรองว่ามีเงินส�ำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มี
การรับรองและอนุมต
ั ใิ บเบิกจ่ายและบัญชีรบ
ั เงินโดยหัวหน้าของหน่วยงานหรือส�ำนักงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจควบคุม
เงินที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองถึงความชอบธรรม ความมีกรรมสิทธิ และความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน เว้น
แต่ในกรณีที่การจ่ายเงินเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ เช่น บัญชีรับเงิน
ส�ำหรับลูกจ้างประจ�ำหรือลูกจ้างถาวร ค่าใช้จ่ายส�ำหรับไฟฟ้า น�้ำประปา โทรศัพท์ และโทรเลข เงินที่จ่าย
ให้กับหน่วยงานเจ้าหนี้ เช่น โรงพิมพ์แห่งชาติ บริการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ให้ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด
ของท้องถิ่นในการเบิกจ่ายเงินตามใบเรียกเก็บเงิน
ในกรณีของกองทุนพิเศษหรือกองทุนทรัสต์ ให้การจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้จัดการกองทุนเสียก่อน
ในกรณีที่หัวหน้าของหน่วยงานหรือส�ำนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ในล�ำดับถัดไป
ปฏิบัติราชการแทน และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มในการปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 345 เจ้าหน้าทีท
่ ไี่ ด้รบ
ั มอบหมายให้ออกเช็คเพือ
่ ช�ำระหนี้ - ให้เจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์ท้องถิน
่ สัง่ จ่ายเช็ค
ที่ใช้ช�ำระหนี้และให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจบริหารจัดการในท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในเช็คดังกล่าว
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 346 การจ่ายเงินกองทุนท้องถิน
่ และงบก�ำไรขาดทุน - ให้การจ่ายเงินตามระเบียบทีใ่ ห้อำ� นาจจัดสรร
งบประมาณประจ�ำปีหรืองบประมาณเพิ่มเติมโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่ทม
ี่ ก
ี ารปิดบัญชีของแต่ละเดือน และให้นก
ั บัญชีท้องถิน
่ ส่งงบก�ำไรขาดทุน
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการผู้สอบบัญชีให้กับสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในกรณีของก�ำไรขาดทุนสิ้นปี ให้ขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปเป็นหกสิบวันนับแต่วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคม
มาตรา 347 การส่งบัญชี —ให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ นักบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอื่นๆของท้องถิ่น ส่ง
บัญชีทเี่ กีย
่ วข้องภายในระยะเวลาทีก
่ ำ� หนด และให้เป็นไปตามรูปแบบและเนือ
้ หาตามระเบียบทีค
่ ณะกรรมการ
ผู้สอบบัญชีก�ำหนด
ให้ผู้สอบบัญชีของจังหวัด เมืองและเทศบาลรับรองจ�ำนวนเงินในบัญชีดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีเองเป็น
ผู้สอบต่อประธานคณะกรรมการผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์ นักบัญชี และเจ้าหน้าทีท
่ รี่ บ
ั ผิดชอบ
อืน
่ ๆ ในท้องถิน
่ ทัง้ นี้ ให้จด
ั เตรียมส�ำเนาการรับรองดังกล่าวและส่งให้กบ
ั เจ้าหน้าทีท
่ ้องถิน
่ ทีต
่ ้องรับผิด
ชอบร่วมกันในการด�ำเนินการใดๆ ที่ท�ำให้เงินหรือทรัพย์สินของท้องถิ่นสูญหายหรือกระท�ำการอัน
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
มาตรา 348 การเข้าตรวจสอบ - ให้เตรียมสิ่งของ สถานที่ บัญชี เอกสาร และเงินของเจ้าหน้าที่ธนารักษ์
นักบัญชี เจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอื่นใด ให้พร้อมส�ำหรับการตรวจสอบของ
คณะกรรมการผู้สอบบัญชีหรือผู้แทน
ในกรณีที่การตรวจสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ท้องถิ่นเปิดเผยถึงเงินสดที่หายไป ให้เจ้าหน้าที่
ท�ำการตรวจสอบยึดส�ำนักงานและสิ่งต่างๆ แจ้งให้คณะกรรมการผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสูงสุดของ
ท้องถิน
่ ทราบ เพือ
่ ให้เจ้าหน้าทีต
่ รวจสอบสามารถจับตัวเจ้าหน้าทีท
่ รี่ บ
ั ผิดชอบมาด�ำเนินการ เว้นแต่เจ้า
หน้าที่ดังกล่าวจะอยู่ในกระบวนการไต่สวนสถานที่ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ธนารักษ์และเนื้อหาต่างๆ และ
ให้ปิดและส่งมอบบัญชีในวันเดียวกันกับที่มีการจับกุม และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถูกไต่สวน
ให้ผู้สอบบัญชีเข้าครอบครองส�ำนักงานและสิ่งต่างๆ ปิดและส่งมอบบัญชีในวันเดียวกันกับที่ยึดการ
ครอบครอง และให้บริการสาธารณะชั่วคราวต่อไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ท้องถิ่นกลับมาปฏิบัติ
หน้าทีห
่ รือมีผ้ป
ู ฏิบต
ั ริ าชการแทนโดยชอบ และให้ระงับการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องเจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์หรือเจ้า
หน้าที่ที่รับผิดชอบของท้องถิ่นที่พบจ�ำนวนเงินที่ขาดไปโดยอัตโนมัติ
มาตรา 349 การลงบัญชีรายรับ - ห้ามมิให้ลงบัญชีรายรับที่เกิดจากการประมาณการและยังไม่ได้รับรู้เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ
มาตรา 350 การลงบัญชีหนี้ - ให้ลงบัญชีรายจ่ายและหนีโ้ ดยชอบทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่างปีงบประมาณ
ในบัญชีของปีนั้น
มาตรา 351 ความรับผิดชอบโดยทั่วไปส�ำหรับรายจ่ายโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย - ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
รับผิดต่อการกระท�ำเกี่ยวกับรายจ่ายของกองทุนหรือการใช้ทรัพย์สินที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 352 การปิดประกาศรายละเอียดอย่างย่อเกี่ยวกับเงินได้และรายจ่าย - ให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ นัก
บัญชี เจ้าหน้าทีส
่ ำ� นักงบประมาณ และเจ้าหน้าทีอ
่ น
ื่ ใดของท้องถิน
่ ปิดประกาศจ�ำนวนรายรับทีจ
่ ด
ั เก็บได้และ
เงินทีไ่ ด้รบ
ั รวมถึงการจัดสรรและการจ่ายเงินตามการเบิกจ่ายในระหว่างปีงบประมาณทีผ
่ ่านมาแล้ว ในสถาน
ที่อย่างน้อยสามแห่ง ที่สามารถเข้าถึงและมองเห็นได้ชัดเจนภายในหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
มาตรา 353 ปีงบประมาณ - ให้ปีงบประมาณของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งของ
เดือนมกราคม และสิ้นสุดในวันที่สามสิบเอ็ดของเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน
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มาตรา 354 การออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคู่มือการบริหารจัดการงบประมาณ - ให้
เลขานุการของคณะกรรมการจัดการงบประมาณ ร่วมกับประธานคณะกรรมการผู้สอบบัญชี จัดท�ำคู่มือการ
บริหารจัดการงบประมาณส�ำหรับหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ภายในระยะเวลาหนึง่ ปีนบ
ั แต่วน
ั ทีป
่ ระมวล
กฎหมายนี้มีผลบังคับ เพื่อปรับปรุงและรวบรวมวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้อ�ำนาจ ใช้
และก�ำหนดความรับผิดที่เกี่ยวกับงบประมาณ
ลักษณะ 5 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทั้งในเทศบาล เมือง และจังหวัด
ส่วนที่ 1 เลขานุการของสภาท้องถิ่น
มาตรา 469 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ให้มีเลขานุการส�ำหรับสภาท้องถิ่นที่เป็นเจ้าหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งและเงินเดือนเท่ากับหัวหน้าหน่วยงานหรือส�ำนักงาน
(b) ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ใดเพื่อเป็นเลขานุการส�ำหรับสภาท้องถิ่น เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นพลเมืองของ
ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภายในเขตการปกครองของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาทางกฏ
หมาย การค้า หรือรัฐประศาสนศาสตร์จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และเป็นข้า
รัฐการพลเรือนตัวอย่างหรือเทียบเท่า
ให้การแต่งตั้งเลขานุการของสภาท้องถิ่นเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
(c) ให้เลขานุการของสภาท้องถิ่นมีต�ำแหน่งในส�ำนักเลขานุการของสภาท้องถิ่น และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) เข้าประชุมสภาท้องถิ่นและจัดท�ำรายงานการประชุม
(2) เก็บรักษาตราประทับของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น และประทับตราดังกล่าวและลงนามใน
ระเบียบ มติ และการด�ำเนินการอืน
่ ใดอย่างเป็นทางการของสภาท้องถิน
่ และ เสนอข้อบัญญัติ มติ และ
การด�ำเนินการใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานลงนาม
(3) ส่งส�ำเนาข้อบัญญัติที่ผ่านโดยสภาท้องถิ่นและได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่เป็น
ประธานไปให้กับผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี เพื่อการอนุมัติ
(4) ให้ส่งส�ำเนาข้อบัญญัติที่ได้รับการอนุมัติโดยชอบแล้วให้กับสภานิติบัญญัติท้องถิ่นหรือสภาเทศบาล
ทีเ่ กีย
่ วข้องในกรณีทเ่ี กีย
่ วกับสภาบารังไก และสภาจังหวัดทีเ่ กีย
่ วข้องในกรณีทเี่ กีย
่ วกับสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ
ท้องถิ่นของเมืองหรือเทศบาล ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 ของบรรพ 1 แห่งประมวล
กฎหมายนี้
(5) จัดเตรียมบันทึกที่อยู่ในความดูแลโดยรับรองส�ำเนาถูกต้องให้กับผู้ที่ร้องขอ โดยเจ้าหน้าที่ธนารักษ์
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามที่ข้อบัญญัติก�ำหนด
(6) บันทึกข้อบัญญัติและมติใดๆ ที่ผ่านหรือเห็นชอบโดยสภาท้องถิ่น และลงวันที่ผ่านและประกาศข้อ
บัญญัติหรือมติดังกล่าว
(7) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับส�ำนักงานและข้อมูลที่เป็นความลับแก่สาธารณะชนที่ร้องขอในเวลาท�ำการ
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(8) แปลข้อบัญญัติและมติการประชุมให้เป็นภาษาถิ่นที่ใช้โดยประชากรส่วนมากทันทีที่ข้อบัญญัติหรือ
มติการประชุมได้รบ
ั อนุมต
ั ิ และประกาศต้นฉบับของข้อบัญญัตห
ิ รือมติการประชุมดังกล่าวตามทีก
่ ำ� หนด
ในประมวลกฎหมายนี้ และ
(9) เก็บรักษาบันทึกของท้องถิน
่ ใดๆ และจัดท�ำห้องสมุดท้องถิน
่ และบัญชีประจ�ำปีของบันทึกดังกล่าวเท่า
ที่จะสามารถปฏิบัติได้ และ
(d) การใช้อ�ำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ธนารักษ์
มาตรา 470 การแต่งตั้ง คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ได้รับการแต่งตั้งโดย
เลขานุการการเงินจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการจัดอันดับและได้รับการแนะน�ำโดยชอบจากผู้
ว่าการจังหวัด นายอ�ำเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยข้า
รัฐการพลเรือน
(b) ให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการของผู้ว่าการจังหวัด นายอ�ำเภอ
หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ต้องขึ้นตรงกับบุคคลดังกล่าวในการจัดเก็บ
ภาษีอากรภายในเขตการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่น
(c) ห้ามมิให้แต่งตัง้ บุคคลใดเป็นเจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์ เว้นแต่บค
ุ คลนัน
้ จะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลป
ิ ปินส์
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภายในเขตการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวุฒิการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปริญญาทัง้ ด้านการค้า รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมาย
จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า ต้องมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการคลังหรือบัญชีอย่างน้อยห้าปี หรับเจ้าหน้าที่ธนารักษ์จังหวัดหรือ
อ�ำเภอ และอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ธนารักษ์เทศบาล
ให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนารักษ์เป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
(d) ให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์มีต�ำแหน่งในส�ำนักงานธนารักษ์ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในบรรพ 2 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) ให้ค�ำแนะน�ำผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาลแล้วแต่กรณี สภาท้องถิ่น และ
รัฐบาลท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลท้องถิ่น
และประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวกับการเงินสาธารณะ
(2) ดูแลและบริหารจัดการเงินของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(3) รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมด และเงินอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ตามกฏหมายและการมอบอ�ำนาจโดยชอบอื่นๆ
(4) ตรวจสภาพสถานประกอบการและการอุตสาหกรรมภาคเอกชนภายในเขตการปกครองของหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติภาษีอากร ตามบทบัญญัติของ
บรรพ 2 แห่งประมวลกฎหมายนี้
(5) เก็บและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรส�ำหรับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
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(6) ในกรณีของเจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์จงั หวัด ให้กำ� กับดูแลส�ำนักงานธนารักษ์ทงั้ หมดของเมืองและเทศบาล
ทางด้านเทคนิค และ
(e) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
มาตรา 471 ผู้ช่วยธนารักษ์ - (a) เลขานุการการเงินสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธนารักษ์จากเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยสามอันดับ ที่ได้รับการแนะน�ำจากผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล ตามกฏ
หมาย ระเบียบและข้อบังคับของข้ารัฐการพลเรือน
(b) ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้ช่วยธนารักษ์ เว้นแต่ผู้นั้นจะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่น
ทีอ
่ ยู่ภายในเขตการปกครองของรัฐบาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีปริญญาทางด้านการค้า รัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายจากวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ใน
การเป็นเจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์หรือนักบัญชีอย่างน้อยห้าปี ส�ำหรับผู้ช่วยธนารักษ์ในระดับเมืองหรือจังหวัด
และอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับผู้ช่วยธนารักษ์ในระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งผู้ช่วยธนารักษ์เป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
(c) ให้ผู้ช่วยธนารักษ์มีหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ธนารักษ์และปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยธนารักษ์มีอ�ำนาจในการเรียกให้บุคคลที่ได้รับแจ้งมาให้ค�ำปฏิญาณเกี่ยวกับ
การกระท�ำความผิดทางอาญาในการช�ำระภาษีโรงเรือนและประเด็นอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วกับบัญชีของธนารักษ์
หรือบุคคลที่เข้ารับต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนารักษ์หรือเจ้าพนักงานประเมิน
ส่วนที่ 3 เจ้าพนักงานประเมิน
มาตรา 472 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานประเมิน เว้นแต่ผู้นั้น
จะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมศาสตร์
โยธาหรือเครือ
่ งกล การค้า หรือสาขาอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข้องจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง และ
เป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ท�ำงานเกี่ยวกับการประเมินอสังหาริมทรัพย์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี ส�ำหรับเจ้าพนักงานประเมินระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด และอย่างน้อยสามปี
ส�ำหรับเจ้าพนักงานประเมินระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
(b) ให้เจ้าพนักงานประเมินมีตำ� แหน่งในส�ำนักงานเจ้าพนักงานประเมินและปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีต
่ ามทีก
่ ำ� หนดใน
บรรพ 2 แห่งประมวลกฎหมายนี้ และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) ตรวจสอบว่าการด�ำเนินการใดๆ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายทีว่ ่าด้วยการประเมินราคาและสภาพ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
(2) ริเริ่ม ทบทวน และให้ค�ำแนะน�ำในการเปลี่ยนนโยบายและวัตถุประสงค์ แผนและโครงการ เทคนิค วิธี
การและแนวปฏิบต
ั ใิ นการประเมินมูลค่าและสภาพของอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
ภาษี
(3) ก�ำหนดวิธีการประเมินอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบ
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(4) ติดตั้งและดูแลรักษาระบบบัญชีและระบบระบุต�ำแหน่งอสังหาริมทรัพย์
(5) จัดเตรียม ติดตาม และดูแลรักษาผังของระบบการจัดเก็บภาษี โดยแสดงต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการประเมิน และรวบรวมข้อมูลทุกประการที่เกี่ยวข้อง
(6) ท�ำการส�ำรวจเพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่ามีการขึ้นบัญชีอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอย่างถูกต้อง
(7) ปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีป
่ ระเมินมูลค่าและสภาพอสังหาริมทรัพย์ทงั้ หมดเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีทอ
ี่ ยู่
ภายในเขตอ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(8) จัดเตรียมตารางมูลค่าทีเ่ ป็นธรรมของอสังหาริมทรัพย์ในล�ำดับชัน
้ ต่างๆ ตามลักษณะสองบรรพ 2แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้
(9) รับรองส�ำเนาบันทึกการประเมินอสังหาริมทรัพย์และบันทึกอื่นใดที่เกี่ยวกับการประเมินตามค�ำร้อง
ขอ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่ธนารักษ์
(10) ส่งรายงานการประเมิน การยกเลิก และการปรับเปลี่ยนการประเมินใดๆ ให้กับผู้บริหารสูงสุดของ
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทุกๆ สมัยประชุม
(11) ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินของอ�ำเภอหรือเทศบาลเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าประชุม เมื่อใดก็ตามที่
การประเมินของเจ้านักงานดังกล่าวถูกอุทรณ์ โดยเสนอหรือส่งข้อมูลหรือบันทึกใดๆ ที่อยู่ในครอบ
ครองของเจ้าพนักงานตามที่คณะกรรมการร้องขอ และ
(12) ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินจังหวัด โดยการก�ำกับดูแลทางเทคนิคและปฎิบัติหน้าที่ภาคสนามใน
เมืองและเทศบาล โดยการประสานงานกับเจ้าพนักงานประเมินเมืองหรือเทศบาลในการจัดท�ำผังการ
จัดเก็บภาษีและการประเมินอื่นใด และให้การช่วยเหลือ ในการด�ำเนินการดังกล่าว แต่การให้ความ
ช่วยเหลือโดยส�ำนักงานประเมินของเมืองหรือเทศบาลทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยการให้บค
ุ ลากร เครือ
่ งมือ และ
การสนับสนุนทางด้านการเงินตามที่เลขานุการการเงินก�ำหนด ให้มอบอ�ำนาจให้กับเจ้าพนักงาน
ประเมินเมืองหรือเทศบาลในการปฎิบัติหน้าที่ และ
(c) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
มาตรา 473 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประเมิน - (a) ห้ามไม่ให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประเมิน เว้นแต่
ผู้นั้นจะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภายในเขตการปกครองของส�ำนักงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิศวกรรมศาสตร์โยธาหรือเครื่องกล การค้า หรือสาขาใดที่เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การรับรอง และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า ทัง้ นี้ ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าพนักงานประเมิน
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานประเมินระดับเมืองหรือจังหวัด และอย่าง
น้อยหนึ่งปี ส�ำหรับผู้ช่วยเจ้าพนักงานประเมินระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด
ให้การแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประเมินเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
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(b) ให้ผ้ช
ู ่วยเจ้าพนักงานประเมินช่วยเหลือเจ้าพนักงานประเมินและปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ น
ื่ ใดตามทีเ่ จ้าพนักงาน
ประเมินมอบหมาย และให้มีอ�ำนาจในการเรียกให้บุคคลกล่าวค�ำสาบานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
ส่วนที่ 4 นักบัญชี
มาตรา 474 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นนักบัญชี เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะ
เป็นพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ภายในเขตอ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่
เกีย
่ วข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี และได้รบ
ั การรับรองให้เป็นนักบัญชี และต้องมีประสบการณ์ในการท�ำงานเป็น
เจ้าหน้าที่ธนารักษ์หรือนักบัญชีอย่างน้อยห้าปี ส�ำหรับนักบัญชีระดับจังหวัดหรือเมือง และอย่างน้อยสามปี
ส�ำหรับนักบัญชีในระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งนักบัญชีเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมือง และเทศบาล
(b) ให้นก
ั บัญชีมต
ี ำ� แหน่งในส�ำนักงานบัญชีและส�ำนักงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาล
ท้องถิ่น และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) ติดตั้งและรักษาระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดเตรียมและส่งงบการเงินให้กบ
ั ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี
และให้กับสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและการด�ำเนินการทางด้านการเงินของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องแก่สภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆ
(4) รับรองว่ามีงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร และรายจ่ายและการช�ำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
(5) ทบทวนเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ก่อนจัดเตรียมใบเบิกจ่ายในการพิจารณาค�ำร้องขอเบิกจ่าย
(6) จัดเตรียมงบเกี่ยวกับกระแสเงินสด การขายทอดตลาด เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง การเบิกจ่ายและการจ่าย
เงินใดๆ ให้กับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
(7) จัดเตรียมงบที่เกี่ยวกับใบค�ำร้องขอเบิกจ่ายและการขายทอดตลาด และการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว
(8) ลงบัญชีที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายของบุคคล
(9) ดูแลรักษาบัญชีบุคคลที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและการหักเงินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
(10) บันทึกและลงบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์ สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ใดๆ รวมถึง
การจ�ำหน่ายรายการดังกล่าว หากมี
(11) จดบันทึกการออกค�ำร้องให้ช�ำระหนี้ และเก็บรักษาและรายงานรายการดังกล่าว
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(12) จัดเตรียมการบันทึกและค�ำวิเคราะห์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ และเก็บรักษาบันทึกและรายงานทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว และ
(13) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
(c) ให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีในส�ำนักงานธนารักษ์มีสิทธิพิเศษในการเสนอแต่งตั้งนักบัญชีเพื่อรับต�ำแหน่ง
ส่วนที่ 5 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณ
มาตรา 475 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตัง้ ให้บค
ุ คลใดเป็นเจ้าหน้าทีส
่ ำ� นักงบประมาณ
เว้นแต่บค
ุ คลดังกล่าวจะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลป
ิ ปินส์ เป็นผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยู่ภายในเขตการปกครองของหน่วย
งานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาทีเ่ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการรับรอง และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า โดยต้องมีประสบการในการท�ำงานเกี่ยวกับงบ
ประมาณของรัฐบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณจังหวัดหรือ
อ�ำเภอ และอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณเทศบาล
ให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
(b) ให้เจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณมีต�ำแหน่งในส�ำนักงบประมาณ และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) จัดเตรียมแบบ ค�ำสัง่ และหนังสือเวียนทีม
่ ค
ี ำ� อธิบายเกีย
่ วกับงบประมาณและการจัดสรรเพือ
่ ให้ผ้วู ่าการ
จังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี ลงนาม
(2) ทบทวนและรวบรวมค�ำร้องของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น
(3) ช่วยเหลือผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี ในการจัดเตรียมงบ
ประมาณและในระหว่างที่มีการประชุมในวาระงบประมาณ
(4) ศึกษาและประเมินผลกระทบของกฎหมายทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่องบประมาณ และท�ำความเห็นหรือค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว
(5) ส่งรายงานงบประมาณให้กับกรมการงบประมาณและการจัดการเป็นระยะ
(6) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนารักษ์ นักบัญชี และผู้ประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนา
เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่เกี่ยวกับการงบประมาณ
(7) ช่วยสภาท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องในการทบทวนงบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั การอนุมต
ั ข
ิ องหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(8) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานในการวางแผนและพัฒนาเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาส�ำหรับหน่วย
งานที่อยู่ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น และ
(c) ใช้อ�ำนาจและปฎิบัติหน้าที่ใดๆ ตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
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(d) การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับบริการส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงบประมาณตามที่กรมการงบ
ประมาณและการจัดการก�ำหนด ให้โอนไปยังหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องภายหลังจาก
ที่ประมวลกฎหมายนี้มีผลบังคับ หลังจากนั้น ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการส่วนบุคคลของเจ้า
หน้าที่ส�ำนักงบประมาณเต็มจ�ำนวนจากงบประมาณของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 เจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
มาตรา 476 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยว
กับการวางแผนและพัฒนา เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ ในเขต
อ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขาผังเมือง การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้องจาก
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์
ในการวางแผนการพัฒนา หรือในสาขาทีเ่ กีย
่ วข้องอย่างน้อยห้าปี ส�ำหรับเจ้าหน้าทีป
่ ระสานงานการวางแผน
และพัฒนาในระดับจังหวัดหรือเมือง และอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานในการวางแผนและ
พัฒนาในระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการวางแผนและพัฒนาเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและ
เทศบาล
(b) ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนามีต�ำแหน่งในส�ำนักงานวางแผนพัฒนา และให้
มีอ�ำนาจหน้าที
(1) จัดท�ำแผนและนโยบายโดยการบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกายภาพ เพื่อการ
พิจารณาของสภาพัฒนาของรัฐบาลท้องถิ่น
(2) จัดท�ำโครงการเพือ
่ การศึกษา วิจย
ั และฝึกอบรมทีจ
่ ำ� เป็นเพือ
่ การบังคับใช้แผนและโครงการการพัฒนา
(3) บูรณาการและประสานงานแผนและการศึกษาจากกลุ่มหรือตัวแทนต่างๆ ในทุกภาคส่วน
(4) ก�ำกับดูแลและประเมินการบังคับใช้กระบวนการพัฒนา โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน
ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ
(5) จัดเตรียมแผนและเอกสารการวางแผนพัฒนาอื่นๆ ของสภาพัฒนาท้องถิ่น
(6) วิเคราะห์รูปแบบของเงินได้และรายจ่าย และจัดท�ำและแนะน�ำแผนและนโยบายการเงินเพื่อคณะ
กรรมการการเงินของหน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องพิจารณา ตามบทบัญญัตข
ิ องลักษณะ
ห้า บรรพ 2 แห่งประมวลกฎหมายนี้
(7) ส่งเสริมความร่วมมือจากภาคประชาชนในการวางแผนการพัฒนาภายในเขตอ�ำนาจของหน่วยงาน
ภาครัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(8) ก�ำกับดูแลและควบคุมงานเลขานุการของสภาพัฒนาท้องถิ่น และ
(c) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ข้อ 7 วิศวกร
ข้อ 477 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นวิศวกร เว้นแต่ผู้นั้นจะเป็นพลเมืองของ
ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในศีล
ธรรมอันดี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิศวกรอย่าง
น้อยห้าปี ส�ำหรับวิศวกรในระดับจังหวัดหรือเมือง และอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับวิศวกรในระดับเทศบาล
ให้การแต่งตัง้ วิศวกรเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาลและให้วศ
ิ วกรในระดับอ�ำเภอและ
เทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารท้องถิ่นด้วย
(b) ให้วิศวกรมีต�ำแหน่งในส�ำนักงานการวิศวกรรม และให้
(1) ริเริม
่ ทบทวน และให้คำ� แนะน�ำเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงในนโยบายและวัตถุประสงค์ แผนและโครงการ
เทคนิค วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะโดยทั่วไป
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้ค�ำแนะน�ำผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี เกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐาน งานสาธารณะ และประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการวิศวกรรม
(3) บริหารจัดการ ประสานงาน ก�ำกับดูแล และควบคุมการก่อสร้าง การท�ำนุบ�ำรุง การปรับปรุง และการ
ซ่อมแซมถนน สะพาน และโครงการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมและงานสาธารณะอื่นใดของหน่วยงาน
ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ให้บริการทางด้านวิศวกรรมกับส�ำนักงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง รวมถึงการ ตรวจสอบและ
ส�ำรวจ การออกแบบทางวิศวกรรม การศึกษาความเป็นไปได้ และการจัดการโครงการ
(5) ในกรณีของวิศวกรจังหวัด ให้กำ� กับดูแลทางด้านเทคนิคเกีย
่ วให้กบ
ั ส�ำนักงานการวิศวกรรมของเมือง
และเทศบาล และ
(c) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
ส่วนที่ 14 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา 484 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เว้นแต่ผู้นั้นจะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของ
หน่วยงานภายใต้รฐั บาลท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ เกษตรกรรม หรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
น้อยห้าปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดหรือเมือง และอย่างน้อยสามปี
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและ
เทศบาล
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ให้เ จ้า หน้า ที่ สิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ต� ำ แหน่ง ในส� ำ นั ก งานสิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) ก�ำหนดมาตรการส�ำหรับการพิจารณาของสภาท้องถิ่น และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้ว่าการ
จังหวัด นายอ�ำเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ในการด�ำเนินการตามมาตรการเพือ
่ ท�ำให้มน
ั่ ใจ
ได้ว่า มีการให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เพียงพอ ตามมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายนี้
(2) พัฒนาแผนและยุทธศาสตร์และด�ำเนินการบังคับใช้แผนและยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยการอนุมัติของ
ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมและ
โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมือง
หรือเทศบาล มีอำ� นาจบังคับและด�ำเนินการ และสภาท้องถิน
่ มีอำ� นาจอนุมต
ั โิ ปรแกรมและโครงการตาม
ประมวลกฎหมายนี้
(3) นอกเหนือจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(i) ก�ำหนด บ�ำรุงรักษา คุ้มครอง และอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน�้ำ สวนต้นไม้ ป่าชายเลน พื้นที่สีเขียวภายใน
ชุมชน และโครงการเกี่ยวกับพื้นป่าและการพาณิชย์ใดๆ เช่น อุตสาหกรรมการเพาะปลูกต้นไม้และ
โครงการป่าไม้เพื่อการเกษตรกรรม
(ii) ขยายบริการให้กับผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาป่าไม้และให้การช่วยเหลือทางเทคนิค การ
เงิน และโครงสร้างพื้นฐาน
(iii) จัดการและดูแลคลังเมล็ดพันธุ์พืชและผลิตเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับปลาและสวนต้นไม้
(iv) ขยายบริการให้กับผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาป่าไม้ และให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสมบูรณ์ทางชีวภาพ
(v) ส่งเสริมการท�ำเหมืองแร่และการใช้ทรัพยากรแร่ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำเหมืองทอง
(vi) ประสานงานกับตัวแทนของรัฐและองค์กรเอกชนในการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการใช้
ที่ดิน มลพิษทางอากาศและน�้ำ โดยการช่วยเหลือของกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(4) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระหว่างและภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) ให้ค�ำแนะน�ำแก่สภาท้องถิ่นและผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์สูงสุด การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
(c) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฏหมายและข้อบังคับ
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ข้อ 15 สถาปนิก
มาตรา 485 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นสถาปนิก เว้นแต่บุคคลนั้นจะ
เป็นพลเมืองของประเทศฟิลป
ิ ปินส์ เป็นผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยู่ภายในเขตการปกครองของส�ำนักงานภายใต้รฐ
ั บาลท้อง
ถิ่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีใบรับรองการประกอบวิชาชีพสถาปนิก และต้องมีประสบการณ์ท�ำงาน
อย่างน้อยห้าปี ส�ำหรับสถาปนิกในระดับจังหวัดหรือเมือง และอย่างน้อยสามปี ส�ำหรับสถาปนิกระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งสถาปนิกเป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมือง และเทศบาล
(b) ให้สถาปนิกมีต�ำแหน่งในส�ำนักงานวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) ก�ำหนดมาตรการเพือ
่ การพิจารณาของสภาท้องถิน
่ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ผ้วู ่าการ
จังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี ในการด�ำเนินการตามมาตรการ เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการให้บริการสาธารณะและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมอย่างเพียงพอ ตามมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายนี้
(2) พัฒนาแผนและเอกสารเพื่อการอนุมัติของผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล
แล้วแต่กรณี และให้นำ� ไปบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการและโครงการทีเ่ กีย
่ วกับการวางแผน
และการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทีผ
่ ้วู ่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล มีอำ� นาจ
ในการบังคับใช้ และที่สภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจอนุมัติภายใต้ประมวลกฎหมายนี้
(3) นอกเหนือจากหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น สถาปนิกต้อง
(i) จัดเตรียมและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อการพิจารณาของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับแผนและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมส�ำหรับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและการ
ออกแบบดังกล่าว รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่สลัมและพื้นที่เสื่อมโทรม กิจกรรมฟื้นฟูที่ดิน การสร้างพื้นที่สี
เขียว และการวางแผนผืนน�้ำและพื้นที่ชายฝั่งที่เหมาะสม
(ii) ทบทวนและให้คำ� แนะน�ำถึงการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมของสภาท้องถิน
่ ผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรี
ของเมืองหรือเทศบาลแล้วแต่กรณี เกีย
่ วกับแผนและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมทีส
่ ่งให้กบ
ั องค์กร
รัฐบาลและองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การด�ำเนินการในยังไม่ได้รบ
ั การพัฒนา และ
ไม่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม และ
(iii) ประสานงานกับองค์กรรัฐบาลและองค์กรเอกชน และบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องในการใช้ทรัพยากรดินและน�ำ้
เพื่อความสวยงามและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในเขตการปกครองของหน่วยงานภายใต้รัฐบาล
ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับการบูรณาการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางชีวภาพ
(4) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้บริการ การวางแผนและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างทางกายภาพในระหว่าง
และภายหลังจากที่เกิดเหตุภัยพิบัติอันเนื่องมาจากฝีมือมนุษย์หรือธรรมชาติ
(5) ให้ค�ำแนะน�ำแก่สภาท้องถิ่นและผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี
ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วกับการวางแผนและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในการพัฒนาทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น และ
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(c) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
ข้อ 16 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
มาตรา 486 คุณสมบัติ อ�ำนาจ และหน้าที่ - (a) ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล เว้นแต่
บุคคลนัน
้ จะเป็นพลเมืองของประเทศฟิลป
ิ ปินส์ เป็นผู้มถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยู่ภายในเขตอ�ำนาจของหน่วยงานภายใต้รฐั บาล
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในศีลธรรมอันดี มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกี่ยว
กับวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเป็นข้ารัฐการตัวอย่างหรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ในการ
เขียนบทความและวิทยานิพนธ์จากการวิจัย หรืองานเขียนเพื่อเผยแพร่ งานสื่อมวลชนทางโทรทัศน์อย่าง
น้อยสามปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในระดับจังหวัดหรือเมือง และอย่างน้อยหนึ่งปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลในระดับเทศบาล
ให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลป็นอ�ำนาจของรัฐบาลจังหวัด เมืองและเทศบาล
ให้วาระของต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีใ่ ห้ข้อมูลเป็นเช่นเดียวกับวาระของเจ้าหน้าทีผ
่ ้ม
ู อ
ี ำ� นาจแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ให้ข้อมูลดังกล่าว
(b) ให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมีต�ำแหน่งในส�ำนักงานข้อมูลสาธารณะ และให้มีอ�ำนาจหน้าที
(1) ก�ำหนดมาตรการเพือ
่ การพิจารณาของสภาท้องถิน
่ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับผู้ว่าการ
จังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี ในการให้ข้อมูลและผลการวิจัยที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และท�ำให้สาธารณชนตระหนักว่ามี
การให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกดังกล่าว
(2) พัฒนาแผนและยุทธศาสตร์ และด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยการอนุมต
ั ข
ิ องผู้ว่าการจังหวัด นายก
เทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
ให้ข้อมูลกับสาธารณชนและข้อมูลจากการวิจย
ั ทีจ
่ ะส่งเสริมกระบวนการและโครงการทีผ
่ ้วู ่าการจังหวัด
นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาลมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการ และสภาท้องถิ่นมีอ�ำนาจอนุมัติตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
(3) นอกเหนือจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
(i) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ แก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นและ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองดังกล่าว
(ii) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นแก่หน่วยงานหรือส�ำนักงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ที่
ร้องขอโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฏหมายและข้อบัญญัติ และองค์กรเอกชนเพื่อให้ข้อมูลกับตัวแทนและ
องค์กร
(iii)ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชากรและสนับสนุนให้มีโครงการที่เป็นของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง
(4) เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารในระหว่างและหลังจากทีเ่ กิดภัยพิบต
ั ไิ ม่ว่าทีเ่ กิดจากจาก
มนุษย์และธรรมชาติ โดยให้ความส�ำคัญกับผู้ประสบเหตุภัยพิบัติและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาการบาด
เจ็บและความเสียหายระหว่างและภายหลังจากที่เกิดเหตุฉุกเฉินโดยการเร่งบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติ
นั้น
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
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(5) ให้ค�ำแนะน�ำแก่สภาท้องถิ่นและผู้ว่าการจังหวัด นายกเทศมนตรีของเมืองหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี
ในประเด็นทีเ่ กีย
่ วกับข้อมูลสาธารณะและการวิจย
ั ซึง่ มีความเกีย
่ วข้องกับการพัฒนาทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น และ
(c) ใช้อ�ำนาจและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดในกฏหมายหรือข้อบัญญัติ
MALACANANG MANILA
โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

82

Department of Public Works and Town and Country Planning

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Executive Order No. 72
Local Government Code of 1991
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ค�ำสั่งฝ่ายบริหาร เลขที่ 72
ว่าด้วยการจัดเตรียมและบังคับใช้ผงั การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่
ตามประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น ค.ศ. 1991 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยที่รัฐบัญญัติเลขที่ 7160 ที่รู้จักในชื่อ “ประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น ค.ศ. 1991” บัญญัติให้หน่วย
งานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ซึง่ เป็นผู้บงั คับใช้กฎหมายอยู่ในปัจจุบน
ั จัดเตรียมผังการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ทีอ
่ อก
โดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อบัญญัติการจัดเขตที่ดิน เพื่อเป็นหลักการพื้นฐานและบรรทัดฐานส�ำหรับการใช้
ทรัพยากรที่ดินในอนาคต
โดยที่ประมวลกฏหมายรัฐบาลท้องถิ่น ค.ศ. 1991 ก�ำหนดว่าในการจัดเตรียมผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ค�ำนึงถึงความต้องการในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อผลิตอาหาร การตั้งถิ่นฐานของประชากร และการขยาย
ตัวของภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย
โดยที่กฎหมาย กฤษฎีกาของประธานาธิบดีฉบับที่ 933 และค�ำสั่งของฝ่ายบริหารเลขที่ 648, S. ปี ค.ศ.
1981 ซึง่ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยค�ำสัง่ ของฝ่ายบริหารเลขที่ 90, S. ปี ค.ศ. 1986 ให้อำ� นาจคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลการใช้ทด
ี่ น
ิ และทีอ
่ ยู่อาศัยในการทบทวน ประเมิน และให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบแผนการ
ใช้ที่ดินของอ�ำเภอและเทศบาล
โดยทีก
่ ฎหมายดังกล่าวให้อำ� นาจคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ทด
ี่ น
ิ และทีอ
่ ยูอ
่ าศัยในการก�ำหนดมาตรฐาน
และแนวทางการจัดเตรียมผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก�ำกับดูแลการบังคับใช้แผนดังกล่าว ด�ำเนินคดีและยุติ
ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับแผนการใช้ที่ดินและโครงการจัดเขตพื้นที่
โดยที่รัฐบัญญัติเลขที่ 7279 หรือที่รู้จักในชื่อ “รัฐบัญญัติการเคหะและการพัฒนาเมือง ค.ศ. 1992 (พ.ศ.
2535) ” รับรองอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่อยู่อาศัย
โดยทีม
่ ค
ี วามจ�ำเป็นในการก�ำหนดอ�ำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ และคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลการใช้ทด
ี่ น
ิ และทีอ
่ ยู่อาศัยในการจัดเตรียมและบังคับใช้ผงั การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ภายใต้
การปกครองแบบกระจายอ�ำนาจ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายฟิเดล วี. รามอส โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฏหมาย และโดยค�ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการก�ำกับดูแลตามมาตรา 533 ของประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น จึงมีค�ำสั่งดังต่อ
ไปนี้
มาตรา 1 แผนในการจัดตั้งหรือปรับปรุง - (a) ให้เมืองและเทศบาลท�ำการจัดตั้งและปรับปรุงผังการใช้
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ โดยให้เป็นไปตามการวางผังการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ และมาตรฐานการจัดเขตพืน
้ ทีแ
่ ละแนวทาง
ตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่อยู่อาศัยตามนโยบายแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามค�ำแนะน�ำในด้านนโยบายของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น ให้สภาพัฒนาเมืองหรือ
เทศบาลริเริม
่ การจัดตัง้ หรือปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ โดยการหารือกับภาคส่วนในชุมชนทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นี้ สภาพัฒนาอ�ำเภอหรือเทศบาลสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ หรือเจ้าหน้าทีภ
่ าคสนามของ หน่วยงานของรัฐบาลกลางทีป
่ ฏิบต
ั งิ านอยู่ภายในเขตอ�ำนาจของหน่วย
งานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น
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ให้ผ้ป
ู ระสานงานในการวางแผนและพัฒนาเมืองหรือเทศบาลและ/หรือนักการเกษตรของเมืองหรือเทศบาล
หากมี ให้บริการข้อมูลและความช่วยเหลืออื่นใดตามที่สภาพัฒนาเมืองหรือเทศบาลร้องขอ และเพื่อการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ ย่างมีประสิทธิภาพให้สง่ แผนการใช้ทด
่ี น
ิ ทีจ
่ ด
ั เตรียมโดยสภาพัฒนาอ�ำเภอหรือเทศบาลต่อสภา
จังหวัดและสภาเทศบาลแล้วแต่กรณี เพื่อออกข้อบัญญัติการจัดเขตพื้นที่ และให้การออกและให้ความเห็น
ชอบข้อบัญญัตด
ิ งั กล่าวโดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อ 107 และข้อ 108 ของระเบียบและข้อบังคับเพือ
่ การบังคับ
ใช้ประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น
(b) ให้จัดท�ำ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองและเทศบาลให้สอดคล้องกับผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
(c) ให้อ�ำเภอและเทศบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลาจัดตั้งหรือปรับปรุงข้อมูลในแผนการใช้ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน
ตามมาตรฐานและแนวทางการวางแผนการใช้ท่ีดินและการจัดเขตพื้นที่ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยตาม ค�ำสั่งของฝ่ายบริหารเลขที่ 392, S. ปีค.ศ. 1990 และนโยบาย
แห่งชาติอื่นๆ
(d) ให้จังหวัดจัดตั้งและปรับปรุงข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานและแนวทาง
แห่งชาติ
ในฐานะทีเ่ ป็นผู้ให้คำ� แนะน�ำของจังหวัด ให้สภาพัฒนาจังหวัดริเริม
่ การจัดตัง้ และปรับปรุงข้อมูลแผนการใช้
ทีด
่ น
ิ ของจังหวัด โดยการหารือกับภาคส่วนในหน่วยงานของจังหวัดทีเ่ กีย
่ วข้อง และเพือ
่ ให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์
ดังกล่าว จังหวัดสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ภาคสนามของ หน่วย
งานของรัฐบาลกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในจังหวัด
ให้ผู้ประสานงานในการวางแผนและพัฒนาของจังหวัดและ/หรือนักการเกษตรของจังหวัดให้บริการข้อมูล
และความช่วยเหลืออื่นใดที่สภาพัฒนาจังหวัดต้องการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ส่งผังการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ทีจ
่ ด
ั เตรียมโดยสภาพัฒนาจังหวัดให้กบ
ั สภาจังหวัดส�ำหรับการออกข้อบัญญัติ
และให้การข้อบัญญัติเป็นไปตามข้อ 107 และ 108 ของระเบียบและข้อบังคับเพื่อการบังคับใช้ประมวล
กฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น
มาตรา 2 การทบทวนและอนุมัติแผน - (a) ตามมาตรา 468 (a-2-vii) ของประมวลกฎหมายรัฐบาลท้อง
ถิ่น ให้มอบอ�ำนาจของคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยในการทบทวนและอนุมัติผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองและเทศบาลไปสู่จังหวัด และให้สภาจังหวัดเป็นผู้ใช้อ�ำนาจดังกล่าวภายใต้
มาตรฐานและแนวทางแห่งชาติ
(b) ให้จด
ั ตัง้ คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ จังหวัดในทุกจังหวัดเพือ
่ ช่วยเหลือสภาจังหวัดในการทบทวน
แผนการใช้ที่ดินของเมืองและเทศบาล ซึ่งต้องทบทวนแผนเพื่อ
(1) ให้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองและเทศบาลสอดคล้องกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางแห่งชาติ
(2) ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน ในกรณีการใช้ทรัพยากรที่ดินทางเลือก
(3) ส่งเสริมโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และ
(4) ท�ำให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดในรัฐบัญญัติการเคหะและการพัฒนา
เมือง ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เพื่อให้มีการสอดประสานของนโยบายและความเป็นหนึ่งเดียวในทิศทางการด�ำเนินการ ให้คณะกรรมการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปฎิบัติหน้าที่ร่วมกับสภาพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสามารถเรียกผู้ประสานงานการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่อื่นใดของหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ภาคสนามของ หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดหรือภูมภ
ิ าคเพือ
่ ให้ความช่วยเหลือในการทบทวนแผนดังกล่าว ทัง้ นี้ ให้เลขานุการด้านเทคนิคของ
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดให้บริการสนับสนุนตามความจ�ำเป็นแก่คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัด
(c) ให้คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดประกอบด้วยผู้ประสานงานในการวางแผนและพัฒนา
จังหวัดเป็นประธาน นักการเกษตรจังหวัด ตัวแทนขององค์กรเอกชนที่เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด และตัวแทนจาก ดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ
(1) คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัย
(2) กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) กรมการปฏิรูปการชลประธาน
(4) กรมการค้าและอุตสาหกรรม
(5) กรมโยธาธิการและทางหลวง
(6) กรมการท่องเที่ยว และ
(7) กรมกิจการภายในและรัฐบาลท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเรียกผู้ประสานงานในการวางแผนและพัฒนาเมืองหรือ
เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ จังหวัดโดยประธานคณะกรรมการน�ำเสนอข้อมูลพร้อมด้วยข้อเสนอ
แนะต่อสภาจังหวัด น�ำเสนอข้อมูลพร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่อ
(d) ให้คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ภูมภ
ิ าคทบทวนผังการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ของจังหวัด เมืองในเขต
ชุมชนหนาแน่นสูง และอ�ำเภอที่เป็นอิสระ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าผังดังกล่าวสอดคล้องกับขอบเขตทางกายภาพ
ของภูมิภาคและนโยบายแห่งชาติที่คณะกรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินแห่งชาติก�ำหนด
ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ เลขที่ 729 ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521), ค�ำสั่งของฝ่ายบริหาร เลขที่ 648 ค.ศ.
1981 (พ.ศ. 2524) และรัฐบัญญัติเลขที่ 7279 ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่อยู่
อาศัยทบทวนและรับรองแผนการใช้ที่ดินของจังหวัด เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง และเมืองที่เป็นอิสระ
เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางแห่งชาติ
ภายใต้ค�ำสั่งของฝ่ายบริหาร เลขที่ 329 ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและที่อยู่อาศัยทบทวนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองและเทศบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา
เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางแห่งชาติ
ให้ด�ำเนินการทบทวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับผัง หากไม่สามารถ
ด�ำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าผังเป็นไปตามกฎหมายและมีผลบังคับ
มาตรา 3 การบังคับใช้ผัง - (a) ให้มอบอ�ำนาจของคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และที่
อยู่อาศัยเกีย
่ วกับโครงการส�ำคัญในแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ ซึง่ ต้องได้รบ
ั การทบทวนและความเห็นชอบตามค�ำสัง่ นี้
ในแต่ละท้องถิน
่ แก่เมืองหรือเทศบาลทีม
่ แ
ี ผนการใช้ทด
ี่ น
ิ ทีไ่ ด้รบ
ั ค�ำสัง่ นี้ และให้เมืองและเทศบาลรับผิดชอบ
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ส�ำหรับสถาบันในการด�ำเนินการอย่างอืน
่ ตามการบังคับใช้แผนดังกล่าว เมืองหรือเทศบาลสามารถเรียกให้
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและที่อยู่อาศัยและ หน่วยงานของรัฐบาลกลาง อื่นๆ ให้
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายและเทคนิค
อ้างอิงจากมาตรฐานและล�ำดับความส�ำคัญแห่งชาติที่ได้มีการก�ำหนดไว้แล้ว ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแล
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ และทีอ
่ ยู่อาศัยออกใบอนุญาตส�ำหรับโครงการทีถ
่ อ
ื ว่ามีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมกับภูมิภาคและประเทศ และหากมิได้มีการประกาศก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยคณะกรรมการ
ส�ำนักงานคณะการเศรษฐกิจแลการพัฒนาแห่งชาติ ให้ถือว่าโครงการทั้งหมดเป็นโครงการส�ำคัญในแต่ละ
ท้องถิ่น
(b) ให้ค่าธรรมเนียมและเงินอื่นใดที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่อยู่อาศัยเรียกเก็บ
เพื่อการออกใบอนุญาต เป็นขอเมืองหรือเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
(c) ภายในหกสิบวันนับจากวันที่ค�ำสั่งนี้มีผลบังคับ ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่
อยู่อาศัยก�ำหนดและจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการก�ำกับดูแล
(1) การเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรที่ดินที่เกิดขึ้นจริง และ
(2) การบังคับใช้ผงั การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ โดยหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ เพือ
่ ท�ำให้มน
ั่ ใจว่ามีการปฏิบต
ั ิ
ตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางแห่งชาติ
มาตรา 4 การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค - (a) คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่
อยู่อาศัยต้องจัดให้มก
ี ลไกเพิม
่ เติมในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความช่วยเหลือในรูปแบบอืน
่ ให้
กับเมืองและเทศบาล เพื่อที่จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าผังการใช้ประโยชน์ที่ดินขอเมืองและเทศบาลเป็นไปตาม
มาตรฐานและแนวทางที่ ก�ำหนด และสอดคล้อ งกับนโยบายแห่งชาติแ ละระเบีย บอื่นใดที่อ อกโดยคณะ
กรรมการการใช้ประโยชน์ที่ดินแห่งชาติ
(b) คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ และทีอ
่ ยู่อาศัยและสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติต้องเพิม
่
การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นให้กับจังหวัด เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่า
แผนการใช้ที่ดินของจังหวัดสอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐบาลกลางอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการใช้ทด
ี่ น
ิ มีหน้าทีต
่ ้องให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ตามที่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นร้องขอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
มาตรา 5 บทเฉพาะกาล -บทบัญญัติมาตรานี้เป็นบทยกเว้นของมาตรา 3 (a) โดยให้เมืองและเทศบาลที่มี
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการเห็นชอบด้วยภายหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นมาเป็นหน่วย
งานทีอ
่ อกใบอนุญาต โดยทีห
่ น่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ต้องปรับปรุงข้อมูลในแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ ภายในห้า
ปีนับแต่วันที่มีการเห็นชอบด้วยแผนดังกล่าว
มาตรา 6 ผลบังคับ - ให้ค�ำสั่งนี้มีผลบังคับทันที
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
สั่ง ณ กรุงมะนิลา วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)
นายฟิเดล วี รามอส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดยประธานาธิบดี
นายอันโตนิโอ ที. คาร์ปิโอ
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
แหล่งข้อมูล: เจ้าหน้าที่บริหารงานการประธานาธิบดี
ส�ำนักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (2536) [ค�ำสั่งฝ่ายบริหาร เลขที่ 1-25] กรุงมะนิลา:
เจ้าหน้าที่บริหารงานการประธานาธิบดี”
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การแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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Rules and Regulations Implementing R. A. 7924,
The Law Creating The Metropolitan Manila
Development Authority
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ส�ำนักประธานาธิบดี
องค์การพัฒนากรุงมะนิลา
“ระเบียบและข้อบังคับเพื่อการบังคับใช้รัฐบัญญัติ เลขที่ 7924”
แห่งประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์การพัฒนากรุงมะนิลา
โดยที่รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตรารัฐบัญญัติเลขที่ 7924 ประกาศให้กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเขต
พัฒนาและปกครองพิเศษ ประกอบด้วยเขตและเทศบาลในพืน
้ ทีภ
่ ายใต้การก�ำกับดูแลของประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการจัดตั้งองค์การพัฒนากรุงมะนิลาแทนองค์การกรุงมะนิลาโดยอาศัยอ�ำนาจค�ำ
สั่งฝ่ายบริหารเลขที่ 392 ลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
โดยทีร่ ฐ
ั บัญญัตเิ ลขที่ 7924 ก�ำหนดให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลามีหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณะ
ภายในกรุงมะนิลา และ
โดยที่มีความจ�ำเป็น ไม่เพียงแต่ในการถ่ายโอนอ�ำนาจและหน้าที่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทรัพย์สินและ
หนี้ รวมถึงการเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างองค์กร การขยายเขตอ�ำนาจการปกครอง การให้ทศ
ิ ทางนโยบายและ
โครงการ แต่ยังรวมถึงการก�ำหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและความเหมาะสมกับ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 6 แห่งรัฐบัญญัติเลขที่ 7924 ซึ่งองค์การกรุงมะนิลได้ลงมติให้ความเห็น
ชอบแล้วประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงอนุมัติออกระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 1 ชือ
่ - ให้กฎดังต่อไปนีร้ ้จ
ู ก
ั ในนามและอ้างอิงถึงในชือ
่ “ระเบียบและข้อบังคับเพือ
่ การบังคับ
ใช้รัฐบัญญัติ เลขที่ 7924 ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การพัฒนากรุงมะนิลา”
มาตรา 2 วัตถุประสงค์ - กฎดังต่อไปนีอ
้ อกเพือ
่ ก�ำหนดแนวทางและวิธก
ี ารในการบังคับใช้รฐ
ั บัญญัติ
เลขที่ 7924 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม . 1995 (พ.ศ. 2538) ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐ
บัญญัติดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายภาครัฐ
มาตรา 3 ประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์ - เป็นนโยบายของรัฐในการก�ำหนดให้กรุงมะนิลาให้
เป็นเขตพัฒนาและปกครองพิเศษ และต้องมีการพิจารณาจัดท�ำบริการสาธารณะทีส
่ ำ� คัญในบริเวณกรุงมะนิลา
และบริเวณข้างเคียง ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการวางแผน ควบคุม ก�ำกับดูแล จัดระเบียบบูรณา
การการท�ำงาน ตลอดจนบังคับการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเท่าที่เหมาะสมโดยไม่แทรกแซง
ความเป็นอิสระในการใช้อ�ำนาจบริหารจัดการของรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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มาตรา 4 ขอบเขตของการบังคับใช้ - ให้บงั คับใช้ระเบียบและข้อบังคับนีกบ
ั รัฐบาลท้องถิน
่ ประกอบ
ด้วยเขตพัฒนาและการปกครองพิเศษกรุงมะนิลา และหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ด�ำเนินการภายในกรุง
มะนิลา
หมวด 2
องค์การพัฒนากรุุงมะนิลา
มาตรา 5 การจัดตัง้ - ให้จด
ั ตัง้ องค์การพัฒนากรุงมะนิลาโดยอาศัยอ�ำนาจตามค�ำสัง่ ฝ่ายบริหารเลข
ที่ 392 ลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)
ให้สภาขึ้นตรงกับส�ำนักประธานาธิบดีเพื่อการประสานงานด้านนโยบายและการจัดท�ำโครงการ
การอันใดของกรุงมะนิลา ซึ่งประกอบด้วยเขต Caloocan, Makati, Mandaluyong, Manila,
Muntinlupa, Pasay, Pasig, Quezon และเทศบาล Las Pi–as, Malabon, Marikina, Navotas,
Para–aque, Pateros, San Juan, Tagig, และ Valenzuela ให้ได้รับการบริหารจัดการโดยองค์การ
พัฒนากรุงมะนิลา
มาตรา 6 ขอบเขตของการให้บริการขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา - ให้ขอบเขตของการให้
บริการสาธารณะขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาครอบคลุมถึงผลกระทบทีจ
่ ะเกิดกับกรุงมะนิลา โดยพิจารณา
จากขอบเขตทางการปกครองหรือการให้บริการสาธารณะซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจ�ำนวนจ�ำนวน
มากเกินกว่าที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ๆ จะสามารถจัดบริการสาธารณะนั้นเองได้ การบริการดังกล่าวรวม
ถึง
a.

การวางแผนพัฒนาซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมแผนพัฒนาในระยะกลางและระยะยาว การพัฒนา
โครงการประเมินผลและการท�ำชุดแผนพัฒนา การจัดโปรแกรมการลงทุน และการประสาน
งานและก�ำกับดูแลการบังคับใช้แผน กระบวนการ และโครงการ

b.

การจัดการการขนส่งและการจราจรซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง การประสานงาน และการก�ำกับดูแล
นโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และโครงการเพื่อท�ำให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐาน การใช้เส้นทาง และการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้าอย่าง
ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว เกิดเป็นรูปธรรม การจัดให้มีระบบการขนส่งมวลชนและองค์กร
ท�ำหน้าทีจัดระเบียบผู้ใช้ถนน บริหารจัดการและบังคับใช้การด�ำเนินการเกี่ยวกับการจราจร
ให้บริการด้านวิศวกรรมจราจร และโครงการให้การศึกษาเกี่ยวกับการจราจร รวมถึงองค์กร
บริหารจัดการใบสั่งภายใต้ระบบเดียวของกรุงมะนิลา

c.

การก� ำ จั ด และจั ด การของเสี ย ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง และการบั ง คั บ ใช้น โยบาย มาตรฐาน
กระบวนการ และโครงการในการก�ำจัดของเสียอย่างเหมาะสมและดีต่อสุขภาพอนามัย ซึง่ รวม
ถึงการจัดตัง้ และการด�ำเนินการถมทีด
่ น
ิ ด้วยขยะมูลฝอยและการให้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกใดๆ
และการบังคับใช้กระบวนการทางเลือกอืน
่ ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ช่วยลดขยะมูลฝอยและน�ำของ
เสียมาใช้ใหม่

d.

การควบคุมอุทกภัยและการจัดการระบบระบายน�้ำ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งและบังคับใช้นโยบาย
มาตรฐาน กระบวนการ และโครงการในการบูรณาการการควบคุมอุทกภัย การระบายน�ำ้ ท่วม
ขัง และการระบายน�้ำเสีย
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
e.

การสร้างเมืองใหม่ การจัดเขตพืน
้ ทีแ
่ ละการวางแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ และการให้บริการทีอ
่ ยู่อาศัย
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง น�ำมาใช้ และบังคับใช้ซึ่งนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบและข้อบังคับ
กระบวนการ และโครงการเพือ
่ ท�ำให้เกิดขึน
้ เป็นรูปธรรม และท�ำให้การใช้ทด
ี่ น
ิ ในเขตเมืองเกิด
ประโยชน์สงู สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง การ
ฟื้นฟูการพัฒนาพืน
้ ทีส
่ ลัมและพืน
้ ทีเ่ สือ
่ มโทรม การพัฒนาทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและบ้านเรือน และการให้
บริการทางสังคมที่จ�ำเป็น

f.

การสาธารณสุขและความสะอาด การป้องกันโรคในเขตเมืองและการควบคุมมลพิษ รวมถึง
การจัดตั้งและบังคับใช้นโยบายระเบียบและข้อบังคับ มาตรฐาน กระบวนการและโครงการใน
การส่งเสริมและรักษาสุขภาพและความสะอาดของภูมิภาคและท�ำให้เกิดความสมดุลทาง
ชีวภาพ รวมถึงการป้องกัน ควบคุม และบรรเทามลพิษในสิ่งแวดล้อม

g.

ความปลอดภัยในทีส
่ าธารณะซึง่ รวมถึงการก�ำหนดและการบังคับใช้โครงการและนโยบายและ
วิธีการที่จะท�ำให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันหรือการด�ำเนินการช่วยเหลือในระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัยครั้งใหญ่
แผ่นดินไหว อุทกภัยและคลื่นทะเล การประสานงาน เคลื่อนย้ายทรัพยากร และการบังคับใช้
บังคับการใด ๆ เพือ
่ ฟื้นฟูและบรรเทาความเสียหายโดยการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7 อ�ำนาจและหน้าที่ - ให้องค์การปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ นการวางแผน ก�ำกับดูแล ประสานงาน บังคับ
ใช้และใช้อ�ำนาจในการจัดระเบียบและก�ำกับดูแลการให้บริการภายในเขตของกรุงมะนิลาตามนโยบายแห่ง
ชาติ โดยไม่เป็นการลดอ�ำนาบริหารจัดการของรัฐบาลท้องถิน
่ ในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข้องกับประเด็นในท้องถิน
่ เพียง
อย่างเดียว โดยอ�ำนาจและหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงการ
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(a)

จัดตั้ง ประสานงาน และจัดระเบียบการบังคับใช้แผนระยะกลางและระยะยาว และโครงการที่
เป็นการให้บริการในเขตเมือง การใช้และพัฒนาที่ดินภายในเขตกรุงมะนิลา ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และล�ำดับความส�ำคัญในการพัฒนาแห่งชาติ

(b)

จัดเตรียม ประสานงาน และจัดระเบียบการบังคับใช้โครงการการลงทุนระยะกลางส�ำหรับการ
ให้บริการภายในเขตเมืองซึ่งต้องระบุแหล่งและการใช้เงินส�ำหรับกระบวนการและโครงการที่
มีความส�ำคัญในล�ำดับต้น และให้รวมถึงการท�ำชุดโครงการและการน�ำเสนอต่อสถาบันที่จะ
ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน

(c)

ด�ำเนินการและจัดการกระบวนการและโครงการภายในเขตเมืองเพือ
่ การให้บริการเฉพาะด้าน
ภายในเขตอ�ำนาจการปกครองทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั โิ ดยสภากรุงมะนิลา และให้องค์การพัฒนากรุงุ มะ
นิลาสามารถสร้างส�ำนักงานจัดการโครงการได้ตามความเหมาะสม

(d)

ประสานงานและก�ำกับดูแลการบังคับใช้แผน กระบวนการ และโครงการภายในเขตกรุงมะนิลา
และระบุพื้นที่ที่เป็นคอขวดและการแก้ปัญหาดังกล่าว

(e)

ก�ำหนดนโยบายทีเ่ กีย
่ วกับการจราจรในเขตกรุงมะนิลา ประสานงานและจัดระเบียบการบังคับ
ใช้กระบวนการและโครงการทีเ่ กีย
่ วกับการจัดการการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย
่ วกับการ
บังคับใช้ การวิศวกรรม และการศึกษา และหากมีการร้องขอ ต้องขยายความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือโดยไม่ตด
ิ ข้อจ�ำกัดในเรือ
่ ง การโอนบุคลากรโดยหน่วยงานของรัฐหรือส�ำนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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(f)

ติดตัง้ และบริหารจัดการระบบการให้ใบสัง่ เดียว ก�ำหนดและจัดเก็บค่าปรับและเงินเพิม
่ ใดๆ ที่
เกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ยานพาหนะเคลื่อนที่หรือไม่ และยึด
ระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในการบังคับใช้กฏหมายและระเบียบการจราจร โดยเป็น
บทยกเว้นของรัฐบัญญัติเลขที่ 4136 และ กฤษฎีกาของประธานาธิบดีเลขที่ 1605
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้องค์การพัฒนากรุุงมะนิลาบังคับใช้กฎหมายและกฎว่าด้วย
การจราจรทั้งหมดในกรุงมะนิลา ผ่านทางศูนย์ดำ� เนินการจราจร และสามารถมอบอ�ำนาจให้เจ้า
หน้าทีส
่ งั กัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลป
ิ ปินส์ ผู้บงั คับใช้กฎจราจรของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาล
ท้องถิ่น ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือสมาชิกขององค์กรเอกชน
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�ำหนดขององค์การพัฒนากรุุง
มะนิลา

(g)

ปฎิบัติหน้าที่ขององค์การพัฒนาภูมิภาคส�ำหรับพื้นที่เมืองหลวง โดยเชิญตัวแทน/ส�ำนักงาน/
ภาคส่วนอื่นๆ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงมาให้ความร่วมมือ ในกรณีจ�ำเป็น และ

(h)

ปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข้องอืน
่ ใดเพือ
่ ให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ขององค์การพัฒนากรุงุ มะนิลา รวมถึง
การให้บริการขัน
้ พืน
้ ฐานกับหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ในกรณีจำ� เป็น ตามเงือ
่ นไขในการ
ประสานงานโดยความยินยอมของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด 3
สภากรุงมะนิลา

ให้สภากรุงมะนิลาเป็นคณะกรรมการก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบายขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา
มาตรา 8 องค์ประกอบ -- ให้มีประธานสภากรุงมะนิลา และคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกที่
มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง
8.1 สมาชิกทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียง - สมาชิกทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียง ได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือผู้บริหารสูงสุด
ของท้องถิ่นของเขต Caloocan, Makati, Mandaluyong, Manila, Muntinlupa, Pasay,
Pasig, Quezon และเทศบาล Las Pi–as, Malabon, Marikina, Navotas, Para–aque,
Pateros, San Juan, Tagig, และ Valenzuela ผู้ว่าการกรุงมะนิลา รองนายกสมาพันธ์เทศบาล
และประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์เทศบาล
8.2 สมาชิกทีไ่ ม่มส
ี ท
ิ ธิออกเสียง - สมาชิกทีไ่ ม่มส
ี ท
ิ ธิออกเสียง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือตัวแทน
ดังต่อไปนี้
a. กระทรวงงบประมาณและบริหารจัดการ
		b. กระทรวงการท่องเที่ยว
		c. กระทรวงการคมนาคมและสื่อสาร
		d. กระทรวงโยธาธิการและทางหลวง
		e. สภาประสานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
		f. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ให้ตัวแทนองค์กรดังกล่าวเข้าประชุมสภากรุงมะนิลาในฐานะสมาชิกสภาที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
มาตรา 9 อ�ำนาจและหน้าที่ - สภากรุงมะนิลามีอ�ำนาจหน้าที่ในฐานะองค์กรผู้ก�ำหนดนโยบาย ดัง
ต่อไปนี้
a.

ให้ความเห็นชอบแผนในลักษณะเต็มพื้นที่ หรือแผนอื่นที่ส�ำคัญของเมืองหลวง กระบวนการ
โครงการ และออกระเบียบและข้อบังคับและมติใดๆ ที่มีความส�ำคัญ เพื่อการปฏิบัติตามรัฐ
บัญญัตินี้

เพื่ อ ให้บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์นี้ กระบวนการและโครงการของเมื อ งหลวงที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ได้แ ก่
กระบวนการและโครงการทีม
่ ผ
ี ลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อลักษณะทางกายภาพ สิง่ แวดล้อม
และ/หรือสังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ ขยายผลเกินอาณาเขตของหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ และ
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเมือง
b.

อนุมัติงบประมาณประจ�ำปีขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา เพื่อส่งให้กับกรมการงบประมาณ
และการจัดการ

c.

เพิม
่ อัตราเบีย
้ เลีย
้ งและเงินช่วยเหลือใดๆ ส�ำหรับสมาชิกสภากรุงมะนิลา และให้มผ
ี ลบังคับใน
ระหว่างสมัยของสภากรุงมะนิลา ทั้งนี้ ให้มีค่าตอบแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ
องค์การพัฒนากรุงมะนิลาตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน

d.

ออกระเบียบและข้อบังคับ และก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานในการให้บริการขั้นพื้นฐานที่ใช้
กับกรุงมะนิลา

e.

ก�ำหนดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมส�ำหรับการให้บริการและการก�ำกับดูแลใดๆ และก�ำหนดและ
จัดเก็บค่าปรับและเงินเพิ่มในการปฏิบัติหน้าที่ภายในกรุงมะนิลา และ

f.

ใช้อ�ำนาจและปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความจ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

มาตรา 10 วิธป
ี ฎิบต
ั ข
ิ องสภา - ให้สภากรุงมะนิลาออกระเบียบการประชุมสภาเพือ
่ ใช้ในการพิจารณา
ต่าง ๆ แต่ในระหว่างทีย
่ งั มิได้มก
ี ารออกระเบียบดังกล่าว วิธพ
ี จ
ิ ารณาส�ำหรับการประชุมสภาให้เป็นไปดังต่อ
ไปนี
10.1 การประชุม - ให้สภากรุงมะนิลาจัดประชุมสามัญ 1 ครั้งต่อเดือน และการประชุมวิสามัญตาม
ความต้องการของประธานหรือมีมติ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงของสภากรุง
มะนิลาให้จัดการประชุมวิสามัญ
10.2 องค์ประชุม - การประชุมต้องมีกรรมการสภากรุงมะนิลามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
10.3 ประธานในทีป
่ ระชุม - ให้ประธานเป็นประธานในทีป
่ ระชุมสามัญและทีป
่ ระชุมวิสามัญของสภา
กรุงมะนิลา ในกรณีทป
ี่ ระธานไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีไ่ ด้ชวั่ คราว ให้สมาชิก
ผู้มีสิทธิออกเสียงของสภากรุงมะนิลาซึ่งเป็นเสียงข้างมากของสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมประชุมเลือก
สมาชิก 1 คนเป็นประธานในที่ประชุมแทน
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10.4 คณะกรรมาธิการ - สภากรุงมะนิลาสามารถตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งมีหน้าที่พิจารณา ไต่สวน
ท�ำประชาพิจารณ์ หรือด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับประเด็นหรือหัวข้อที่อยู่ภายในขอบเขตของ
การปฎิบัติหน้าที่หรือประเด็นที่มีการอ้างถึงสภากรุงมะนิลา
10.5 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการออกเสียง - การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
10.6 รูปแบบของการด�ำเนินการ - การวินจ
ิ ฉัยการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สก
ึ หรือความ
ต้องการของสภากรุงมะนิลาเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ให้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งผ่านการลงมติที่
ประชุม เมือ
่ เป็นการสัง่ การให้ดำ� เนินการจัดท�ำเป็นค�ำสัง่ แต่ในความเป็นจริงหรือในหลักการ ความ
เห็นหรือความประสงค์ของสภากรุงมะนิลาสามารถแสดงให้เห็นได้จากผลการลงมติ ทัง้ นี้ การออก
เสียงสามารถน�ำมาใช้กับทุกญัตติของสภากรุงมะนิลา
ในกรณีท่ีสภากรุงมะนิลาจะแสดงเจตนาหรือด�ำเนินการใด ๆ โดยตนเองหรือโดยอ�ำนาจในการก�ำกับดูแล
เกี่ยวกับบริการสาธารณะในเมืองหลวง จะด�ำเนินการโดยออกเป็นข้อบัญญัติหรือข้อบังคับองค์การ
พัฒนากรุงมะนิลา ร่างข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และมติทั้งหมดจะต้องระบุปี ค.ศ. โดยมีระบบยึดโยงเลข
ค.ศ. หลักสองหลักและเลข ค.ศ. ทีร่ ะบุตามความเป็นจริงเมือ
่ มีผลทางกฎหมาย (เช่น ค.ศ. 19.. สมมติ
ประกาศใช้ปี 1984 ก็เติม 84 ลงไป)
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาประกาศ ท�ำหนังสือเวียน หรือปิดข้อบัญญัติหรือข้อบังคับที่ออกโดยองค์การ
พัฒนากรุงมะนิลา เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าวได้
10.7 การประกาศและการมีผลใช้บังคับของข้อบัญญัติและข้อบังคับองค์การพัฒนากรุุงมะนิลา
- ภายในระยะเวลา 10 วันนับแต่ร่างข้อบัญญัตห
ิ รือข้อบังคับองค์การพัฒนากรุงมะนิลาได้รบ
ั ความ
เห็นชอบ ให้ประกาศข้อบัญญัตห
ิ รือข้อบังคับดังกล่าวทีร่ บ
ั รองส�ำเนาถูกต้องในหนังสือพิมพ์ทเี่ ผย
แพร่เป็นการทั่วไปอย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ร่างข้อบัญญัตห
ิ รือข้อบังคับองค์การพัฒนากรุงมะนิลาได้รบ
ั ความเห็นชอบมีผลบังคับหลังจากทีม
่ ี
การประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 15 วัน เว้นแต่จะมีการก�ำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอืน
่ ใน
การประกาศ
หมวด 4
อ�ำนาจ หน้าที่ การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนากรุุงมะนิลา
มาตรา 11 ประธาน - ประธาน หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาและเป็น
เลขาธิการสภากรุงมะนิลา (ต�ำแหน่งสูงสุดของข้ารัฐการประจ�ำในสภา)
11.1 การแต่งตั้งและอันดับ
ให้ป ระธานได้รั บ การแต่ง ตั้ ง และด� ำ รงต� ำ แหน่ง โดยความเห็ น ชอบของประธานธิ บ ดี แ ห่ง
สาธารณรัฐฟิลป
ิ ปินส์ เป็นต�ำแหน่งทีม
่ ศ
ี ก
ั ดิแ
์ ละสิทธิ สามารถถูกถอดถอนหรือถูกจ�ำกัดสิทธิโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
11.2 อ�ำนาจ หน้าที่ และการปฏิบัติงาน
ให้ประธานในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
a.

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างดังกล่าวได้รับการประกันการด�ำรงต�ำแหน่ง
และสามารถถูกถอดถอนตามกฏหมายเท่านั้น และให้ประธานสามารถปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้
เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาทั้งที่ปฏิบัติเต็มเวลาหรือนอกเวลาตามที่ประธานได้ก�ำหนดให้ปฏิบัติเป็น
หน้าที่

b.

ด�ำเนินการตามนโยบายและมาตรการทีไ่ ด้รบ
ั ความเห็นชอบจากสภากรุงมะนิลาและรับผิดชอบ
การบริหารจัดการงานประจ�ำขององค์การพัฒากรุงมะนิลาอย่างมีประสิทธิภาพ

c.

จัดเตรียมงบประมาณประจ�ำปีส�ำหรับการด�ำเนินการขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาและน�ำ
เสนอต่อสภากรุงมะนิลา

d.

เสนอญัตติเกีย
่ วกับนโยบายหรือมาตรการทีส
่ ำ� คัญในการน�ำไปปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามเจตนารมณ์
และบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติแก่สภากรุงมะนิลาเพื่อพิจารณา

e.

ภายใต้แนวทางและนโยบายทีก
่ ำ� หนดโดยสภากรุงมะนิลา จัดเตรียมรูปแบบ การจัดเจ้าหน้าที่
และจ�ำนวนของข้ารัฐการและลูกจ้างทีอ
่ ยู่ใต้บงั คับบัญชาขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา เสนอ
ต่อกระทรวงการงบประมาณและการจัดการเพื่อขออนุมัติ

f.

ด�ำเนินการทางวินัยกับข้ารัฐการและลูกจ้างที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตามบทบัญญัติของกฎหมาย

g.

ส่งแผนพัฒนาและโครงการการลงทุนขององค์การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเพือ
่ การบูรณาการ
เข้ากับแผนพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ระยะกลาง (MTPDP) และโครงการการลงทุนสาธารณะ

h.

จัดท�ำสัญญา บันทึกความเข้าใจ และการตกลงให้ความร่วมมือใดๆ กับรัฐบาลท้องถิน
่ กระทรวง
และหน่วยงานของรัฐบาลกลาง องค์กรประชาชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชน เพื่อการให้
บริการสาธารณะในกรุงมะนิลา

i.

ประสานงานกับองค์การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและกระทรวงการเงินและการคลัง ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการรับ
การสนับสนุนทางด้านการเงิน เงินอุดหนุน และเงินบริจาค เพือ
่ น�ำมาสนับสนุนโปกระบวนการ
และโครงการขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา

j.

จัดเตรียมรายงานประจ�ำปีเพือ
่ แสดงถึงผลสัมฤทธิก
์ ารด�ำเนินการขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา
เมื่อสิ้นรอบปีปฏิทินเพื่อเสนอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

k.

ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีหรือสภากรุงมะนิลา

มาตรา 12 ผู้จัดการ - ให้ประธานได้รับการช่วยเหลือในการใช้อ�ำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่จากผู้
จัดการทัว่ ไป หรือผู้ช่วยผู้จด
ั การทัว่ ไปฝ่ายวางแผน ผู้ชว่ ยผู้จด
ั การทัว่ ไปฝ่ายด�ำเนินการ และผู้ช่วยผู้จด
ั การ
ทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร โดยให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการดังกล่าว
ทั้งหมดตามกฏหมาย
ผู้ช่วยผู้จด
ั การฝ่ายวางแผนต้องมีประสบการณ์การท�ำงานด้านพัฒนาและการวางแผนไม่ตำ�่ กว่าห้าปี
และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวกับการผังเมืองหรือสาขาใกล้เคียง
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12.1 ผู้จัดการทั่วไป
ให้ผู้จัดการทั่วไปให้ความช่วยเหลือประธานในเรื่องดังต่อไปนี้
a.
b.
c.

การบริหารจัดการองค์การพัฒนากรุุงมะนิลาและการก�ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการหน่วยปฏิบัติการขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา และ
ทบทวนแผนและโครงการส�ำหรับกรุงมะนิลา และจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีเพื่อรายงานเกี่ยว
กับกิจกรรมและผลสัมฤทธิการด�ำเนินงานขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา

ให้ผู้จัดการทั่วไปปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากประธานเป็นครั้งคราว
12.2 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร
ให้ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหารปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
a.

พิจารณาเกีย
่ วกับเรื่องการเงินและการบริหารขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาในการให้บริการ
สาธารณะในกรุงมะนิลา รวมถึงการค้าและการจัดสรรแหล่งเงินทุนด้วย

b.

วิเคราะห์ประเด็นด้านการเงินการบริหาร และการบูรณาการบริการสาธารณะในกรุงมะนิลา

c.

วางแผนการจัดให้มส
ี าธารณูปโภค การบริการทัว่ ไป การบริการด้านกฎหมาย การจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบัญชี การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ และ
บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหารปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นตามที่รับมอบหมายเป็นครั้งคราว
12.3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน
a.

จัดท�ำแผนพัฒนาและแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ และการจัดเขตพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ขับเคลือ
่ นการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจและกายภาพของกรุงมะนิลา

b.

ก�ำกับดูแลการบังคับใช้และการสนับสนุนทางด้านการเงินของแผนพัฒนา กระบวนการ และ
โครงการของกรุงมะนิลา

c.

วางแผนและจัดกระบวนการ โครงการ และกิจกรรมของกรุงมะนิลา รวมถึงส่วนที่อยู่ในแผน
พัฒนาเมืองและจัดท�ำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อการประเมินความพยายามใน
การพัฒนาตามจุดมุ่งหมาย และ

d.

ท�ำวิจัย การส�ำรวจ และการศึกษาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายและการโครงการ

ให้ผ้ช
ู ่วยผู้จด
ั การทัว่ ไปฝ่ายวางแผนปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ น
ื่ ใดทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งหรือเกีย
่ วข้องโดยตรงกับหน้าทีด
่ งั
กล่าวข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว

กรมโยธาธิการและผังเมือง

97

โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
12.4 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายด�ำเนินการ
ให้ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายด�ำเนินการปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
a.

ก�ำหนดกลไกเพื่อประสานงานและด�ำเนินการให้บริการพื้นฐานภายในกรุงมะนิลา

b.

ดูแลรักษาระบบก�ำกับดูแลเพื่อการประเมินผลประสิทธิภาพของการด�ำเนินการตามนโยบาย
แผน และโครงการส�ำหรับการพัฒนากรุงมะนิลาที่ได้รับอนุมัติ

c.

ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น กระทรวง หน่วยงานของ
รัฐบาลกลาง และภาคเอกชนในการให้บริการภายในกรุงมะนิลา และ

d.

จัดให้มีระบบการสื่อสารทางวิทยุส่วนกลาง

ให้ผ้ช
ู ่วยผู้จด
ั การทัว่ ไปฝ่ายด�ำเนินการปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีอ
่ น
ื่ ใดทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งหรือเกีย
่ วข้องโดยตรงกับหน้าที่
ดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว
หมวด 5
การเชื่อมโยงขององค์การพัฒนากรุงมะนิลากับองค์กรอื่น
มาตรา 13 แนวทางนโยบาย - ในการด�ำเนินการและให้บริการภายในกรุงมะนิลา ให้องค์การพัฒนา
กรุงมะนิลาหารือ ประสานงาน และปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐบาลกลาง องค์กรประชาชนที่เป็นที่ยอมรับ องค์กรเอกชน และภาคเอกชนภายในกรุงมะนิลา ซึ่งทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถท�ำความตกลงร่วมกันได้ตามความประสงค์
ในกรณีทเี่ ขตหรือเทศบาลในกรุงมะนิลาโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตข
ิ องประมวลกฎหมายรัฐบาล
ท้องถิ่น (รัฐบัญญัติเลขที่ 7160) หรือข้อบัญญัติของแต่ละเขต ได้รับการก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่เหมือน
หรือตรงกันกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาหารือกับผู้บริหาร
สูงสุดของท้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ ก�ำหนดขอบเขตของการให้บริการภายในกรุงมะนิลาตามนโยบายโดยเคารพ
ต่ออ�ำนาจบริหารจัดการส่วนท้องถิ่น
หลังจากนั้น เมื่อมีสรุปการประชุมของสภาผู้แทนที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การพัฒนากลุ่มมะนิลาสรุป ข้อ
ตกลงทีเ่ หมาะสม และในกรณีจำ� เป็นและสมควร ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ แก้ไขเพิม
่ เติมหรือยกเลิก
ข้อบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่
ความร่วมมือระหว่างองค์การพัฒนากรุงมะนิลา หน่วยงานของรัฐบาลกลาง และหน่วยงานภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่นสามารถได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยการตั้งเงื่อนไขผ่านการท�ำความตกลงร่วมกันของฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา 14 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นและองค์การพัฒนาเศรษฐกิ จแห่ง
ชาติในการวางแผนการพัฒนา - ให้องค์การพัฒนากลุ่มมะนิลาสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาของ
หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในกรุงมะนิลา และให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาพัฒนาแผนแม่บทและแผน
พัฒนาระยะกลางหรือระยะยาวส�ำหรับพืน
้ ทีใ่ นเขตกรุงมะนิลา ซึง่ จะเป็นการสนับสนุนขอบเขตการปฏิบต
ั งิ าน
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนาแผนระยะกลางและระยะยาว โครงการลงทุนสาธารณะ
การให้สท
ิ ธิประโยชน์จงู ใจการลงทุนในท้องถิน
่ และการยกระดับและจัดอันดับความส�ำคัญของโครงการและ
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โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของหน่วยงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ส่งแผนและล�ำดับความส�ำคัญของ
เขต/เทศบาลให้กับองค์การพัฒนากรุงมะนิลาเพื่อการบูรณาการแผนของภาคส่วนและภูมิภาค
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาส่งแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาและโครงการลงทุนให้กับองค์การพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติเพือ
่ การบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาระยะกลางของประเทศฟิลป
ิ ปินส์และโครงการลงทุน
สาธารณะ และให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาให้ความช่วยเหลือและแนวทางแก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้อง
ถิ่นในการจัดเตรียมแผนของหน่วยงานดังกล่าว
ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ด�ำเนินการตามแผน กระบวนการ และโครงการทีอ
่ ยู่ภายใต้อำ� นาจ
การปกครองและการให้บริการทีก
่ ำ� หนดในประมวลกฎหมายรัฐบาลท้องถิน
่ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภูมภ
ิ าคของกรุงมะนิลา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของสาธารณูปโภค ทรัพยากร และขีดความสามารถ
ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นดังกล่าว
มาตรา 15 การเชื่อมโยงกับสภาประสานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานของ
รัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองใหม่ การจัดเขตพื้นที่ การวางแผนการใช้ที่ดิน และการให้
บริการที่อยู่อาศัย - ในบริบทของขอบเขตงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน แนวทาง และข้อบังคับแห่งชาติที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลที่อยู่อาศัยและการใช้ที่ดิน
ในการวางแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ และการจัดเขตพืน
้ ที่ ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาจัดเตรียมแผนและข้อบังคับว่า
ด้วยขอบเขตทางกายภาพของตัวเมืองซึง่ แสดงให้เห็นและสะท้อนถึงแผนพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของ
กรุงมะนิลาในเชิงกายภาพหรือโดยมิติของพื้นที่ และจัดให้มีฐานส�ำหรับการเตรียมการ การทบทวน การ
บูรณาการ และการน�ำไปใช้ซึ่งข้อบังคับที่ว่าด้วยแผนการใช้ที่ดินท้องถิ่นและการจัดเขตพื้นที่ของเขตและ
เทศบาลในพื้นที่กรุงมะนิลา
ให้ขอบเขตของแผนและข้อบังคับประกอบด้วยนโยบายและวิธีการวางแผนและการจัดเขตพื้นที่โดย
การสังเกตการณ์ของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในการจัดเตรียมแผนและระเบียบของหน่วยงานดัง
กล่าว ตามมาตรา 447 และมาตรา 458 แห่งรัฐบัญญัตเิ ลขที่ 7160 รวมถึงการก�ำหนดสถานทีแ
่ ละโครงการ
ที่มีความส�ำคัญกับเมืองและประเทศ
ให้เขตและเทศบาลจัดเตรียมระเบียบที่ว่าด้วยแผนการใช้ที่ดินและการก�ำหนดเขตพื้นที่ และส่งข้อ
บัญญัตด
ิ งั กล่าวให้กบ
ั องค์การพัฒนากรุงมะนิลาเพือ
่ การทบทวนและการบูรณาการ และเพือ
่ การรับรองของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยตามค�ำสั่งฝ่ายบริหารเลขที่ 72 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ
งอื่นๆ
ในการจัดเตรียมขอบเขตทางกายภาพของแผนและคณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ที่ดินและที่อยู่
อาศัยส�ำหรับกรุงมะนิลา ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาประสานงานกับสภาประสานงานเพื่อการพัฒนาที่อยู่
อาศัยและเมือง คณะกรรมการก�ำกับดูแลการใช้ท่ีดินและที่อยู่อาศัย สภาการเคหะแห่งชาติ ฝ่ายบริหารอิน
ทรามูรอส และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและการจัดเขตพื้นที่ การสร้าง
เมืองใหม่ และการให้บริการที่อยู่อาศัย
มาตรา 16 การเชือ
่ มโยงกับกรมสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาล
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล - ให้การวางแผนและการก�ำหนดนโยบายทั่วไป
ในการบริหารจัดการของเสียและสิง่ ปฏิกล
ู เป็นความรับผิดชอบของกรมสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาวางแผนและด�ำเนินการกระบวนการบริหารจัดการของเสียและสิง่ ปฏิกล
ู
โดยอาศั ย อ� ำ นาจของตนเองตามวั ต ถุ ป ระสงค์ข องนโยบายที่ ก� ำ หนดโดยกรมสิ่ ง แวดล้อ มและ
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ทรัพยากรธรรมชาติ และท�ำให้มั่นใจว่าระบบการก�ำจัดขยะภายในประเทศ ขยะของเสียจากกิจการร้านค้า
และโรงพยาบาลที่ผ่านมาทางกระบวนการการพัฒนาขยะของเสีย สถานที่ก�ำจัดและถ่ายโอนขยะ การ
ออกแบบและการสร้างสถานีถ่ายโอนและก�ำจัดขยะ และกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องใดๆ
มีความเหมาะสม และได้รับการด�ำเนินการตามกฎหมายการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ รับผิดชอบในการจัดเก็บและขนส่งขยะตามรัฐบัญญัตเิ ลขที่ 7160
มาตรา 17 การเชื่อมโยงกับกรมโยธาธิการและทางหลวงและระบบจัดการน�้ำและระบายน�้ำเสีย
ของกรุงมะนิลา - ในการควบคุมอุทกภัยและบริหารจัดการระบบระบายน�้ำ การวางแผน การก่อสร้าง การ
ด�ำเนินการ และการดูแลรักษาสาธารณูปโภคในการควบคุมอุทกภัยและการระบายน�้ำในเขตกรุงมะนิลาเป็น
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและทางหลวง
ระบบจัดการน�้ำและการระบายน�้ำเสียของกรุงมะนิลาเป็นความรับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ
ก่อสร้าง ด�ำเนินการ และดูแลรักษาระบบน�้ำประปาและระบบระบายน�้ำเสีย
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาบูรณาการแผนทีจ
่ ด
ั เตรียมโดยหน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ กรมการ
สาธารณะและทางหลวง และระบบจัดการน�ำ้ และระบายน�ำ้ เสียของกรุงมะนิลาไว้ในแผนแม่บทและโปรแกรม
ของกรุงมะนิลา รวมทั้งประสานงานและก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย
กรมการสาธารณะและทางหลวงและระบบจัดการน�้ำและระบายน�้ำเสียของกรุงมะนิลา จะจัดส่งแผน
การก่อสร้าง การด�ำเนินการ และการบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคในการควบคุมอุทกภัยและระบบระบายน�ำ้ รวม
ถึงระบบน�้ำประปาและระบบระบายน�้ำเสียให้กับองค์การพัฒนากรุงมะนิลา ตามที่ได้ท�ำความตกลงร่วมกัน
มาตรา 18 การเชื่อมโยงกับกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและหน่วยงานของรัฐบาล
กลางอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการควบคุมมลพิษ - กระทรวงสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรบ
ั ผิดชอบใน
การป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการบัญญัติกฎหมาย กฎและระเบียบ และมาตรฐานในการควบคุม
มลพิษ
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาจัดท�ำและบังคับใช้แผนและกระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานในการควบคุมมลพิษของกรมสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประสานงานกับส�ำนักจัดการสิง่
แวดล้อมของกรมสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการบังคับใช้กฤษฎีกาของประธานาธิบดีเลขที 1586
ท�ำการตรวจสอบใบค�ำร้องขออนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นการเบื้องต้นว่าเป็นไปตามแผนและ
กระบวนการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ที่ดินและพัฒนากรุงมะนิลาหรือไม่ ประสานงานกับกรมสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การพัฒนาทะเลสาบ และหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการออกค�ำสั่งโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับมลพิษของกรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และด�ำเนินการตามกระบวนการและโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น การท�ำความ
สะอาด การท�ำพื้นที่สีเขียว การฟื้นฟูแม่น�้ำ การบ�ำรุงรักษาและฟื้นฟูพื้นป่าในเขตเมืองและการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง
มาตรา 19 การเชื่อมโยงกับกรมสาธารณสุขและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในด้าน
สาธารณสุขและอนามัย - กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานและบังคับ
ใช้กฎระเบียบในการส่งเสริมและป้องกันสาธารณสุขและอนามัย โดยจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
บริการด้านสาธารณสุขและด�ำเนินการตามแผนงานสาธารณสุขแห่งชาติในกรุงมะนิลา
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ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาจัดท�ำและบูรณาการแผนงานสาธารณสุขส�ำหรับกรุงมะนิลาตามนโยบาย
แห่งชาติของรัฐบาลและก�ำกับดูแลการด�ำเนินการตามแผนงานเหล่านั้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง
กล่าว ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาประสานงานกับหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นผ่านทางคณะกรรมการ
สาธารณสุขท้องถิน
่ และกระทรวงสาธารณสุขเพือ
่ การบังคับใช้มาตรฐานทีเ่ กีย
่ วกับการสาธารณสุขและความ
สะอาดในตัวกรุงมะนิลาให้เคร่งครัดขึ้น
ให้หน่วยงานภายใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ด�ำเนินการให้บริการคลินก
ิ สถานีอนามัย และสถานทีอ
่ ำ� นวยความ
สะดวกด้านการสาธารณสุขอื่นๆ ภายในเขตการปกครองตามความจ�ำเป็นในการให้บริการสาธารณะสุข
มาตรา 20 การเชื่อมโยงกับกระทรวงการขนส่งและสื่อสารและกระทรวงการโยธาธิการและ
ทางหลวง - ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาด�ำเนินการในการจัดการกับการขนส่งและการจราจร และบังคับ
ใช้การด�ำเนินการต่างๆ ภายในกรุงมะนิลา โดยการประสานงานกับกระทรวงการขนส่งและสื่อสาร และให้
องค์การพัฒนากรุงมะนิลาจัดท�ำกฎระเบียบเป็นชุดเดียวกันส�ำหรับการจราจรภายในกรุงมะนิลาโดยการ
ประสานงานกับกระทรวงการขนส่งและสือ
่ สารและกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงโดยการหารือกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลามอบหมายให้หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่มีใบอนุญาต สมาชิกของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ องค์กรเอกชนและบุคลากรของ
รัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ระบบออกใบสั่งเดียว
ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาก�ำหนดมาตรฐานเกีย
่ วกับประสิทธิภาพของถนนและปริมาณยานพาหนะ
ที่สามารถใช้เส้นทางได้
ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลการขนส่งทางบกของกระททรวงการขนส่งและสื่อสาร ประเมิน อนุมัติ
และออกใบอนุญาตโดยใช้มาตรฐานในเรื่องความสามารถที่วัดได้ และก�ำหนดและจัดระเบียบเส้นทางการ
ขนส่งและพื้นที่ด�ำเนินการในการขนส่งทางบกของการให้บริการการขนส่งทางบกสาธารณะตามแผนการ
ขนส่งของกรุงมะนิลา
ให้สำ� นักงานการขนส่งทางบกของกรมการขนส่งและสือ
่ สารรับผิดชอบในการจดทะเบียนยานพาหนะ
และออกใบขับขี่ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้สอนขับขี่ยานพาหนะ และผู้จัดหายานพาหนะ
กระทรวงการสาธารณะและทางหลวงสามารถโอนย้ายการปฏิบต
ั งิ าน การดูแลรักษา และการปรับปรุง
ศูนย์วิศวกรรมจราจรให้กับองค์การพัฒนากรุงมะนิลาตามความตกลงร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 21 การเชื่อมโยงกับสภาประสานงานเกี่ยวกับภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะใน
กรุงมะนิลา - ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาก�ำหนดกระบวนการการเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติตาม
นโยบายของสภาประสานงานเกี่ยวกับภัยพิบัติของกรุงมะนิลา
ให้ขอบเขตงานและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม กฤษฎีกา 1566
มาตรา 22 การเชือ
่ มโยงกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และคณะกรรมการนิตบ
ิ ค
ุ คลของรัฐหรือ
ควบคุมโดยรัฐ - ให้ประธานหรือผู้แทนจากสมาชิกของสภากรุงมะนิลาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒข
ิ อง
คณะกรรมการนิตบ
ิ ค
ุ คลของรัฐหรือควบคุมโดยรัฐ และคณะกรรมการของกรมและส�ำนักงานของรัฐบาลทีม
่ ี
กิจกรรมเกีย
่ วข้องกับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำ� กัด
อยู่ที่ระบบจัดการน�้ำและระบายน�้ำเสีย กรมการคมนาคมและสื่อสาร กรมโยธาธิการและทางหลวง สภา
ประสานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง และ กรมกิจการภายในและรัฐบาลท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง

101

โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 23 การเชือ
่ มโยงกับองค์กรประชาชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชน - ให้องค์การพัฒนา
กรุงมะนิลาหารือและท�ำงานใกล้ชด
ิ กับองค์กรประชาชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชน เพือ
่ วัตถุประสงค์ใน
การท�ำให้แผนพัฒนาเป็นรูปธรรมและท�ำให้มน
ั่ ใจว่ามีการให้ความร่วมมือในวงกว้างในการบังคับใช้แผนและ
โครงการ
มาตรา 24 การเชื่อมโยงกับองค์การพัฒนาเศรษฐกิ จแห่งชาติ กรมการงบประมาณและบริหาร
จัดการ กรมการเงินและการคลัง และหน่วยงานอืน
่ - ให้องค์การพัฒนากรุงมะนิลาประสานงานกับองค์การ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ กระทรวงงบประมาณและบริหารจัดการ กระทรวงการเงินและการคลัง และหน่วย
งานอื่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
เงินทุน และเงินบริจาคเพื่อน�ำมาสนับสนุนกระบวนการและโครงการ
หมวด 6
การเงิน
มาตรา 25 เงินทุน ให้องค์การพัฒนากรุุงมะนิลาเปิดและดูแลบัญชีดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
a.

เงินทุนทั่วไป - ส�ำหรับเงินสดและเงินจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินช่วยและเงินที่โอนเข้ามา
จากรั ฐ บาลกลางและรั ฐ บาลในระดั บ ที่ ต�่ ำ กว่า สถาบั น เอกชนและบุ ค คลธรรมดา เพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะและมิได้ถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อตกลงตามสัญญาใดๆ

b.

บัญชีพิเศษในเงินทุนทั่วไป - ส�ำหรับรายได้เฉพาะตามที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย โครงการ หรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ

c

กองทุนรวมเพือ
่ ผลประโยชน์ - ส�ำหรับเงินสาธารณะหรือเอกชนทีอ
่ ยู่ในครอบครองขององค์การ
พัฒนากรุงมะนิลาในฐานะทรัสตี ตัวแทนหรือผู้บริหารจัดการ หรือที่ได้รับประกันในการช�ำระ
หนี้

มาตรา 26 บัญชีและบัญชีเงินฝาก - ให้แยกบัญชีและบัญชีเงินฝากส�ำหรับเงินทุนแต่ละส่วนตาม
ระเบียบและข้อบังคับของการสอบบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ และให้เก็บรักษาบัญชีเงินฝากขององค์การพัฒนา
กรุงมะนิลากับธนาคารที่รัฐบาลรับรอง และเงินได้ที่เกิดจากจ�ำนวนเงินที่ฝากไว้ให้สะสมเข้าไปไว้ในเงินทุน
ดังกล่าว
มาตรา 27 แหล่งสนับสนุนด้านการเงิน - เงินทุนที่ต้องใช้ในการด�ำเนินการต่างๆ ขององค์การ
พัฒนากรุงมะนิลามาจากแหล่งดังต่อไปนี้
a.

เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในรูปของการจัดสรรตามปกติ เงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุน
ตามที่ก�ำหนดในรัฐบัญญัติการจัดสรรทั่วไป ส�ำหรับการด�ำเนินการข้างต้น ให้รัฐบาลกลาง
จัดสรรเงินงบประมาณ 1 พันล้านเปโซ ให้กบ
ั องค์การพัฒนากรุงมะนิลา หลังจากนัน
้ ให้จด
ั สรร
รายจ่ายประจ�ำปีที่รวมถึงรายจ่ายฝ่ายลงทุนโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐบัญญัติการจัดสรรทั่วไป

b. 		การจัดสรรรายรับภายใน ซึง่ ได้รบ
ั การจัดสรรให้กบ
ั องค์การกรุงมะนิลาทีย
่ ต
ุ ไิ ปแล้ว ให้ดำ� เนิน
การจัดสรรต่อไปยังองค์การพัฒนากรุงมะนิลาตามมาตรา 6 ของกฎนี้
c.
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่ ด
ั เก็บเป็นบทลงโทษในการด�ำเนินการตามข้อบังคับและการก�ำกับดูแลการให้บริการ
ภายในกรุงมะนิลาตามมาตรา 6 ของกฎนี้

Department of Public Works and Town and Country Planning

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

d.
e.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส�ำหรับการให้บริการสาธารณะ
เงินจากการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา

f.

เงินสะสมภาคบังคับจากหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นในอัตราร้อยละห้าของรายรับประจ�ำ
ปีทั้งหมดของปีก่อนหน้า หักการจัดสรรรายรับภายใน และให้รายรับประจ�ำปีทั้งหมดไปรวม
กับการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงค่าปรับของหน่วยงานภาย
ใต้รฐ
ั บาลท้องถิน
่ ในแต่ละปีปฏิทน
ิ หลังหักส่วนของบารังไก ทีเ่ ป็นภาษีโรงเรือนและภาษีท้องถิน
่
อื่นๆ

g.

เงินช่วยเหลือและเงินบริจาคจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับที่ต�่ำกว่า สถาบันต่างประเทศ
และในประเทศ และบุคคลธรรมดา และ

h.

เงินกู้ยืม เงินจากเครดิตและการก่อหนี้ในรูปแบบอื่นๆ

มาตรา 28 การให้เงินสมทบแก่หน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น - ให้น�ำส่งเงินสมทบประจ�ำเดือน
ในอัตราร้อยละห้า โดยอ้างอิงจากรายรับทัง้ หมดของปีก่อน ให้กบ
ั องค์การพัฒนากรุงมะนิลาในหรือก่อนวัน
ที่ยี่สิบของแต่ละเดือน
ส�ำหรับปีค.ศ. 1995 เงินสมทบร้อยละ 5 ดังกล่าวให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1995 ซึ่งเป็นวัน
แรกของไตรมาสหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติเลขที่ 7924
เพื่อวัตถุประสงค์ในการค�ำนวณเงินได้ของกรมการงบประมาณและบริหารจัดการ ให้หน่วยงานภาย
ใต้รัฐบาลท้องถิ่นส่งรายงานรายรับทั้งหมดของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นของปีก่อนหน้าที่ได้รับการ
รับรอง และประมาณการรายได้ทั้งหมดที่จะได้รับของปีปัจจุบัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของแต่ละปี
ในกรณีทไี่ ม่ได้นำ� ส่งเงินสะสมดังกล่าว ให้กรมการงบประมาณและบริหารจัดการโดยการร้องขอของ
ประธาน น�ำจ่ายเงินจากกรมสรรพากรให้กบ
ั องค์การพัฒนากรุงมะนิลา โดยหักจากส่วนของเขตหรือเทศบาล
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 286 แห่งรัฐบัญญัติเลขที 7160 แม้ว่าจะเป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี้
มาตรา 29 การเรียกเก็บเงินและเงินได้ - ให้เงินที่เรียกเก็บและเงินได้ทั้งหมดขององค์การพัฒนา
กรุุงมะนิลาสะสมอยู่ในกองทุนทั่วไปและน�ำฝากไว้กับธนาคารที่ได้รับการรับรอง และให้ใช้เงินดังกล่าวได้
โดยการอนุมต
ั งิ บประมาณขององค์การพัฒนากรุงุ มะนิลาโดยกรมการงบประมาณและบริหารจัดการ ภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 30 กระบวนการเกีย
่ วกับงบประมาณ -- ให้กระทรวงงบประมาณและบริหารจัดการก�ำหนด
นโยบาย วิธีการ แบบ และตารางเวลาในการจัดเตรียม น�ำส่ง ใช้บังคับ และจัดท�ำบัญชีส�ำหรับงบประมาณ
ประจ�ำปี
มาตรา 31 การจ่ายเงิน - ให้กระทรวงงบประมาณและบริหารจัดการเป็นผู้จ่ายเงินงบประมาณที่
จัดสรรโดยรัฐสภาตามรัฐบัญญัตก
ิ ารจัด เพือ
่ เป็นเงินสนับสนุน เงินช่วย หรือช่วยเหลือ โดยตรงไปทีอ
่ งค์การ
พัฒนากรุงุ มะนิลาตามวิธก
ี ารทีก
่ ำ� หนดในค�ำสัง่ ของฝ่ายบริหารเลขที่ 97 ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1993 (พ.ศ.
2536) ที่ออกเพื่อสนับสนุนระบบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการปรับปรุง
มาตรา 32 การจัดท�ำบัญชี - ให้องค์การพัฒนากรุงุ มะนิลาบันทึกธุรกรรมและการด�ำเนินการทางการ
เงินใดๆ ตามหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ปรากฏใน หนังสือ
เวียนของคณะกรรมการตรวจสอบหมายเลข 91-368
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ให้เก็บบัญชีขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาโดยมีรายละเอียดทีจ
่ ำ� เป็นตามความต้องการของหน่วยงาน และ
เพียงพอที่จะให้ข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานควบคุมทางด้านการเงินการคลังของรัฐบาล
ให้ข ้อ มู ล ทางด้า นการเงิ น เป็น ข้อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์สู ง สุ ด ส� ำ หรั บ การบริ ห ารจั ด การภายใน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการวางแผน การประเมิน และการควบคุมการตัดสินใจภายในหน่วยงานและท�ำให้มั่นใจว่า
มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ ให้มก
ี ารพัฒนาระบบบัญชีเพือ
่ การรายงาน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ถือว่าศูนย์ปฏิบัติการและการให้บริการเป็นต้นทุนและ/หรือศูนย์รายได้
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ให้กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกค�ำสั่งฝ่ายบริหารเลขที่ 392 ที่จัดตั้งองค์การกรุงมะนิลาซึ่งถือว่าถูกยกเลิก
ไปแล้วและให้มอ
ี งค์การพัฒนากรุงมะนิลาขึน
้ แทน และด้วยความจ�ำเป็น การบังคับใช้กฎหมายต้องมีการถ่าย
โอนอ�ำนาจและหน้าที่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
องค์กร การขยายเขตอ�ำนาจปกครอง ทิศทางของนโยบายและโครงการอย่างเป็นระเบียบ
เพื่อเป็นการเริ่มบังคับใช้กฏหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
มาตรา 33 ข้ารัฐการและลูกจ้างขององค์การกรุงมะนิลา - ประธาน ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทัว่ ไป ของสภากรุงมะนิลา ให้ปฎิบต
ั ห
ิ น้าทีป
่ ระธานขององค์การพัฒนากรุงมะนิลา ผู้จด
ั การทัว่ ไปขององค์การ
พัฒนากรุงมะนิลา และผู้ช่วยผู้จด
ั การทัว่ ไปขององค์การพัฒนากรุงมะนิลาตามล�ำดับในระหว่างทีม
่ ก
ี ารเลือก
ตั้งประธาน ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่โดยประธานาธิบดี
ให้ข้ารัฐการและลูกจ้างสังกัดองค์การกรุงมะนิลาที่ยกเลิกไปแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งของ
ตนและได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์อื่นใดตามที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย จนกระทั่งได้รับ
หนังสือแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือการโอนย้ายไปยังส�ำนักงานหรือต�ำแหน่งอื่น โดยมิให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือลดเงินเดือนขั้นพื้นฐานลง
เพื่อวัตถุุประสงค์ในการบังคับใช้รูปแบบเจ้าหน้าที่ขององค์การพัฒนากรุุงมะนิลาแบบใหม่ ให้น�ำ
บทบัญญัตท
ิ เี่ กีย
่ วข้องของรัฐบัญญัตเิ ลขที่ 6656 และข้อบังคับอืน
่ ใดทีร่ ะบุในหนังสือเวียนของคณะกรรมการ
ข้ารัฐการพลเรือน มาบังคับใช้
มาตรา 34 การเสียต�ำแหน่งและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุ - ให้ข้ารัฐการและลูกจ้าง รวม
ถึ ง ลู ก จ้า งชั่ ว คราวทุ ก รายที่ เ สี ย ต� ำ แหน่ง อั น เป็น ผลมาจากการปรั บ โครงสร้า งองค์ก รที่ ไ ด้รั บ อนุ มั ติ แ ละ
กฎหมายทีว่ ่าด้วยข้ารัฐการพลเรือนด้วยเหตุผลอันสมควร แต่ไม่รวมถึงการเสียต�ำแหน่งทีเ่ กิดจากการด�ำเนิน
การทางวินย
ั ให้ได้รบ
ั เงินค่าเสียต�ำแหน่งหรือประโยชน์อน
ื่ ใดทีพ
่ งึ ได้เมือ
่ เกษียณอายุตามกฎหมายทันที และ
ให้จ่ายเงินดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการแบ่งแยกหรือวันที่ได้รับค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
โดยที่มีการยื่นค�ำร้องขอใบผ่านแต่ยังมิได้มีการด�ำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจ
ให้ข้ารัฐการและลูกจ้างที่เสียต�ำแหน่งอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้รัฐบัญญัติเลขที่ 7924 ได้รับค่า
ตอบแทนพิเศษเป็นจ�ำนวนเท่ากับหนึ่งในสี่ของเงินเดือนเป็นระยะเวลาเท่ากับจ�ำนวนปีที่ปฏิบัติงาน แต่หาก
บุคคลจะได้รับประโยชน์จากการเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยการเกษียณอายุ ให้สามารถเลือกที่จะรับ
เงินอย่างหลังแทน
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ให้รัฐบาลกลางเป็นผู้ออกเงินที่จ่ายส�ำหรับค่าเสียต�ำแหน่งหรือประโยชน์จากการเกษียณอายุตาม
ความจ�ำเป็น
มาตรา 35 การโอนทรัพย์สิน - ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การ
กรุงมะนิลา รวมถึงความรับผิดและหนี้สินใดๆ ไปให้กับองค์การพัฒนากรุุงมะนิลา ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
โดยกรมการงบประมาณและบริหารจัดการ ส�ำนักประธานาธิบดี และคณะกรรมการผู้สอบบัญชี
มาตรา 36 การออกกฎหมายโดยคณะกรรมการกรุงมะนิลา/องค์การพัฒนากรุุงมะนิลา - ข้อ
บัญญัติ ข้อบังคับ มติ และมาตรการทางกฎหมายใด ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการกรุงมะนิลาและองค์การ
พัฒนากรุุงมะนิลา ให้ยังคงมีผลบังคับจนกระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน
หมวด 9
การมีผลบังคับ
มาตรา 37 การมีผลบังคับ - ให้ค�ำสั่งนี้มีผลบังคับสิบห้าวันหลังจากการประกาศในหนังสือพิมพ์ที่
จ�ำหน่ายเป็นการทั่วไปอย่างน้อยสองฉบับ
ท�ำขึ้นที่เมืองมากาติ วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 (พ
อนุมัติ
มีผลบังคับ: วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539)
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