สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Law on Urban Planning

กรมโยธาธิการและผังเมือง

1

โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
สมัชชาแห่งชาติ
กฎหมายฉบับที่ 30/2009/QH12
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อิสรภาพ-เสรีภาพ-ความสุข
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
โดยอาศัยอ�ำนาจรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. 1992
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สมัชชาแห่งชาติ จึงได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หมวด 1
บทบัญญัติทั่วไป
มาตรา 1 ขอบเขตของกฎหมาย
กฎหมายนี้ก�ำหนดการด�ำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการวางผังเมือง รวมถึงการจัดท�ำรายละเอียด การ
ประเมินผล การพิจารณาอนุญาตทางผังเมือง และการแก้ไขปรับปรุงการวางผังเมือง รวมถึงการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามผัง และการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองตามผังที่ได้รับอนุมัติแล้ว
มาตรา 2 การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายนีใ้ ห้ใช้บงั คับกับหน่วยงานและบุคคลทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ทีม
่ ส
ี ่วนร่วม หรือเกีย
่ วข้อง
กับการวางผังเมืองในอาณาเขตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มาตรา 3 นิยาม
ในกฎหมายนี้ ให้ค�ำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
1. ศูนย์กลางเมือง หมายถึง พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ส่วนใหญ่มิได้ประกอบกิจการทางการเกษตร
และเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือการด�ำเนินงานเฉพาะด้านอื่นๆ ใน
การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือของภูมิภาค หรือท้องถิ่นใดๆ ในประเทศ
ศูนย์กลางชุมชนเมืองในส่วนนคร ประกอบด้วย เขตเมืองชัน
้ ใน และเขตชานเมือง ในส่วนเมืองประกอบด้วย
พื้นที่ชั้นใน และพื้นที่รอบนอก
2. ศูนย์กลางเมืองใหม่ ได้แก่ ศูนย์กลางเมืองทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ในอนาคตตามทิศทางแห่งผังแม่บทระบบ
ศูนย์กลางเมืองแห่งชาติที่จะลงทุนและพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามหลักเกณฑ์การเป็นเมืองตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
3. ย่านเมืองใหม่ ได้แก่ พืน
้ ทีใ่ นเขตศูนย์กลางเมืองทีม
่ ก
ี ารสร้างบ้านเรือน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขึ้นใหม่อย่างครบถ้วน
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4. การวางผังเมือง หมายถึง การจัดวางพื้นที่ สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ของเมือง ระบบสาธารณูปโภคพื้น
ฐานทางเทคนิคและสังคม และบ้านเรือนต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับ
การอยู่อาศัยให้แก่ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในศูนย์กลางเมือง โดยแสดงรายละเอียดดังกล่าวไว้ในผังเมือง
5. ภารกิจในการวางผัง หมายถึง ข้อก�ำหนดในการศึกษาและการด�ำเนินงานที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วย
งานที่มีอ�ำนาจ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท�ำผังเมือง
6. ผังเมือง หมายถึง เอกสารที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการวางผังเมือง อันรวมถึง ภาพร่าง แบบจ�ำลอง ค�ำ
อธิบาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามการวางผังเมือง
7. การวางผังเมืองรวม หมายถึง การจัดการพืน
้ ที่ และระบบสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางเทคนิคและสังคม
รวมทั้งบ้านเรือนของศูนย์กลางเมืองใดๆ ให้มีความเหมาะส�ำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
การป้องกันภัย ความมั่นคง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. การวางผังแสดงเขต หมายถึง การจัดแบ่งและการก�ำหนดการใช้งาน และบรรทัดฐานการใช้ที่ดินใน
เขตพื้นที่เมือง รวมถึงเครือข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคและสังคมในพื้นที่ต่างๆ ภายในเมืองตาม
แผนงาน เพื่อด�ำเนินการตามผังเมืองรวมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
9. การจัดท�ำผังรายละเอียด หมายถึง การจัดแบ่งและก�ำหนดบรรทัดฐานในการใช้พื้นที่เมืองตามแผน
งาน ข้อก�ำหนดในการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมและภูมท
ิ ศ
ั น์ของพืน
้ ทีใ่ นแต่ละส่วน และการจัดการในด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคและสังคม เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามผังแสดงเขตและผังเมืองรวม
10. ระยะเวลาวางผังเมือง หมายถึงระยะเวลาทีก
่ ำ� หนดไว้เพือ
่ การประมาณการและศึกษาบรรทัดฐานทาง
เทคนิคและเศรษฐกิจส�ำหรับการจัดท�ำผังเมือง
11. ระยะเวลาบังคับใช้ผังเมือง หมายถึง ระยะเวลาตามที่ก�ำหนดโดยนับจากวันที่ผังเมืองได้รับอนุมัติ
จนถึงเวลาที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกผังเมืองดังกล่าวตามมติใดๆ
12. สถาปัตยกรรมเมือง หมายถึง การผสมผสานสิง่ ต่างๆ ในศูนย์กลางเมือง อันรวมถึงงานสถาปัตยกรรม
งานเทคนิค งานศิลปะ และงานโฆษณา ซึ่งการมีอยู่ รูปร่างลักษณะ และรูปทรงของงานหรือวัตถุเหล่านี้มี
อิทธิพลหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อภูมิทัศน์ของเมือง
13. พื้นที่เมืองหมายถึง พื้นที่ที่ครอบคลุมวัตถุทางสถาปัตยกรรมเมืองรวมถึง ต้นไม้ และพื้นน�้ำใน
ศูนย์กลางชุมชนเมือง ซึ่งส่งผลต่อภูมิทัศน์ของเมืองโดยตรง
14. ภูมิทัศน์เมือง หมายถึง บริเวณพื้นที่ในศูนย์กลางเมืองที่สามารถมองเห็นได้หลายทิศทาง อาทิ พื้นที่
หน้าอาคารสิ่งปลูกสร้าง จตุรัส ถนน ทางเท้า ทางเดิน สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว สวนไม้ผล สวนไม้ ดอก
เนินเขา ภูเขา เนินเขาเล็กๆ เกาะ ที่ลาดตามธรรมชาติ แนวชายฝั่งทะเล พื้นผิวทะเลสาบ พื้นผิวแม่น�้ำ คลอง
หรือคูในเมือง และพื้นที่สาธารณะเพื่อการใช้สอยในเมือง
15. บรรทัดฐานการใช้พน
ื้ ทีเ่ มืองตามผัง หมายถึง บรรทัดฐานการบริหารจัดการเพือ
่ การพัฒนาเชิงพืน
้ ที่
และสถาปัตยกรรมที่ก�ำหนดไว้โดยเป็นการเฉพาะส�ำหรับพื้นที่หรือที่ดินแปลงหนึ่งแปลงใด ซึ่งรวมถึงความ
หนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน และระดับความสูงของสิ่งก่อสร้าง
16. หนังสือรับรองการวางผัง หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจเป็นผู้ออกให้ เพื่อรับรองความถูก
ต้องของข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่หรือที่ดินแปลงหนึ่งแปลงใด ตามผังเมืองที่ได้รับการอนุมัติ
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ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
17. ใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจออกให้กับนักลงทุน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดท�ำผังรายละเอียด หรือก�ำหนดโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง
18. โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค หมายถึง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคที่ส�ำคัญ
ของเมือง รวมถึง ถนนสายหลัก สายส่งไฟฟ้า ระบบท่อประปา ระบบท่อน�้ำทิ้ง สายรับส่งข้อมูลและสาย
โทรศัพท์ และงานด้านเทคนิคที่ส�ำคัญ
19. พื้นที่ใต้ดิน หมายถึง พื้นที่ใต้พื้นดินซึ่งจัดสรรไว้ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้างงานโยธาใต้ดินของเมือง
มาตรา 4 การจ�ำแนกประเภท และระดับการบริหารศูนย์กลางเเมือง
1. ศูนย์กลางเมืองจ�ำแนกเป็น 6 ระดับ ประกอบด้วยระดับพิเศษ และระดับ 1 2 3 4 และ 5 โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์พื้นฐานดังต่อไปนี้
a) ทีต
่ งั้ ประเภทการใช้งาน บทบาท โครงสร้าง และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
นั้น
b) ขนาดของประชากร
c) ความหนาแน่นของประชากร
d) สัดส่วนแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรม
e) ระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การก�ำหนดระดับการบริหารจัดการศูนย์กลางเมือง ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
a) ให้เมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลส่วนกลาง (เมืองที่บริหารจัดการจากส่วนกลาง) เป็นศูนย์กลางเมือง
หรือ เมืองระดับพิเศษ หรือระดับ 1

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: เมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง หรือ “นคร” ในเวียดนามมีอยู่ 5 นครด้วยกันคือ ฮานอย
นครหลวง โฮจิมินห์ซิตี้ ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ ในการแปลกฎหมายนี้จะใช้ค�ำว่า “เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วน
กลาง” เพื่อคงรูปค�ำและความหมายในภาษาอังกฤษ

b) ให้เมืองระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางเมืองระดับ 1, 2 หรือ 3
c) ให้เมืองระดับอ�ำเภอเป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองระดับ 3 หรือ 4
d) ให้เมืองระดับต�ำบลเป็นศูนย์กลางเมืองประเภท 4 หรือ 5

3. ให้รฐ
ั บาลก�ำหนดประเภทเมืองและระดับการบริหารปกครองของศูนย์กลางเมืองทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 5 หลักการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามการวางผังเมือง
หน่วยงานและบุคคล ต้องปฏิบัติตามการวางผังเมืองที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารจัดการทางผังเมืองและสถาปัตยกรรม ในการด�ำเนินงานตามโครงการหรือแผนการลงทุนด้าน
การก่อสร้างและพัฒนาเมือง แผนการด�ำเนินงานเฉพาะส่วนในศูนย์กลางเมือง หรือแผนการใช้ทด
ี่ น
ิ ในเมือง
ใดๆ รวมทัง้ ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ในเมือง การบริหารจัดการพืน
้ ทีว่ ่าง สถาปัตยกรรม และ
ภูมิทัศน์ของเมือง หรือในการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง
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มาตรา 6 หลักเกณฑ์การวางผังเมือง
1. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางของผังแม่บทระบบศูนย์กลางเมืองแห่งชาติและผังภาคที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์และแผนแม่บทด้านการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ความมั่นคงและ
การป้องกันประเทศด�ำเนินการให้ผงั เมืองมีความสอดคล้องและต่อเนือ
่ งกับแผนพัฒนาย่อยในเมือง และท�ำให้
แน่ใจว่าการวางผังเมืองมีความโปร่งใสและมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ รวมทัง้ ประสานประโยชน์
ของประเทศชาติ ชุมชน และผู้อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน
2. ด�ำเนินการคาดการณ์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในเชิงปฏิบัติ และด�ำเนิน
การให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการวางผังเมืองและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3. คุ้มครองสิง่ แวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมหันตภัยทีส
่ ่งผลกระทบต่อชุมชน ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ และอนุรก
ั ษ์
โบราณวัตถุทางประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม รวมทัง้ ลักษณะเฉพาะของท้องถิน
่ โดยการประเมินสิง่ แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ในระหว่างการจัดท�ำผังเมือง
4. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล จ�ำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
และใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อันจะช่วยให้มท
ี รัพยากร
เพียงพอต่อการพัฒนาเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ การประกันสวัสดิการสังคม การป้องกันภัย และความ
มั่นคง รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ด�ำเนินการให้การพัฒนาพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเทคนิค และ
พื้นที่ว่างใต้ดินเป็นไปโดยสอดคล้องกัน และพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในศูนย์กลางเมืองอย่างกลมกลืนกัน
6. ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้าน
กีฬาและการค้า สวนสาธารณะ ต้นไม้ พื้นน�้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานทางสังคมอื่นๆ
7. ตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค อันรวมถึงระบบถนน ระบบการจัดการ
พลังงาน ระบบไฟสาธารณะ ระบบประปาและระบายน�้ำ ระบบก�ำจัดขยะ ระบบข้อมูลและการสื่อสาร และ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคอื่นๆ และด�ำเนินการให้แน่ใจว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคต่างๆ
ในศูนย์กลางเมืองสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้น
ฐานทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
มาตรา 7 ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียด ประเมินผล และอนุมัติการวางผังเมือง
การจัดท�ำรายละเอียด ประเมินผล และอนุมัติการวางผังเมือง มีขั้นตอนดังนี้
1. จัดท�ำรายละเอียดของภารกิจในการวางผังเมือง
2. ประเมินผล และอนุมัติภารกิจในการวางผังเมือง
3. ก�ำหนด และวางหลักเกณฑ์ในการจัดท�ำผังเมือง
4. ประเมินผล และเห็นชอบอนุมัติผังเมือง
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 8 สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน องค์กร และบุคคล ในการแสดงความคิด
เห็นและการตรวจสอบการวางผังเมือง
1. องค์กรและบุคคลในประเทศมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการวางผังเมือง
2. ในการวางผังองค์กรและบุคคลต่างๆ มีหน้าทีใ่ ห้ความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ของตน
3. หน่วยงานและองค์กรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังเมือง ต้องก�ำหนดเงื่อนไขในการแสดง
ความคิดเห็นและการตรวจสอบการวางผังเมือง
4. ให้มีการสรุป ศึกษา และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางผังเมืองขององค์กรและบุคคลต่างๆ
มาตรา 9 การจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ และการเก็บรักษาบันทึกเอกสารผังเมือง
1. ให้จด
ั เก็บรักษาบันทึกเอกสารผังเมืองทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้วตามกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บรักษาเอกสาร
2. หน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีบ
่ ริหารการวางผังเมืองและหน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีจ
่ ด
ั การทีด
่ น
ิ ทุกระดับ ต้องเก็บรักษา
บันทึกเอกสารผังเมือง และด�ำเนินการจัดหา และจัดส่งเอกสารในบันทึกดังกล่าวให้กับหน่วยงาน องค์กร
และบุคคลตามที่กฎหมายก�ำหนด
มาตรา 10 เงื่อนไขเกี่ยวกับองค์กรที่ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง
1. องค์กรที่ปรึกษาด้านการวางผังเมืองต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ว่าด้วยจ�ำนวนและความสามารถทางวิชาชีพของบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้องกับการวางผังเมือง มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ และมีสภาพทางเทคนิคที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานดังกล่าว
2. บุคคลทีม
่ ส
ี ่วนเกีย
่ วข้องกับการวางผังเมืองต้องมีใบอนุญาตทีอ
่ อกโดยหน่วยงานหรือองค์กรทีม
่ อ
ี ำ� นาจ
หน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความช�ำนาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. นอกจากต้องมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุในอนุมาตรา 1 และอนุมาตรา 2 แห่งมาตรานีแ
้ ล้ว
บุคคลและองค์กรที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองในประเทศเวียดนาม ต้องได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่
4. รัฐบาลต้องก�ำหนดเงื่อนไข และขีดความสามารถขององค์กรที่ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
วางผังเมือง ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ และระเบียบขั้นตอนในการออกใบอนุญาต
มาตรา 11 การคัดเลือกองค์กรที่ปรึกษาเพื่อการวางผังเมือง
1. การวางผังเมืองต้องด�ำเนินการโดยองค์กรทีป
่ รึกษาทีไ่ ด้รบ
ั คัดเลือกด้วยกระบวนการแต่งตัง้ หรือแข่งขัน
2. ให้รัฐบาลก�ำหนดรูปแบบการแต่งตั้ง และแข่งขันเพื่อคัดเลือกองค์กรที่ปรึกษาในการจัดท�ำผังเมือง
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มาตรา 12 เงินทุนในการจัดท�ำผังเมือง และการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามการวางผังเมือง
1. เงินทุนส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำผังเมืองและการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามการวางผังเมือง ประกอบด้วย
a) งบประมาณของรัฐที่จัดสรรไว้ส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำและด�ำเนินงานตามการวางผัง ผังแสดงเขต
และผังรายละเอียด ทีไ่ ม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างเพือ
่ วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ
b) เงินทุนที่องค์กรและเอกชนจัดสรรไว้ส�ำหรับใช้ในการวางผังเมือง ภายใต้โครงการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
2. รัฐควรส่งเสริมให้องค์กรและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นผู้จัดหางบประมาณส�ำหรับ
การวางผังเมือง
3. งบประมาณของรัฐที่จัดสรรไว้ส�ำหรับใช้ในการจัดท�ำผังเมืองและการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามการ
วางผังเมือง ให้ใช้ในการด�ำเนินงานต่อไปนี้
a) การส�ำรวจเพื่อจัดท�ำแผนที่ภูมิประเทศ และการส�ำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ผังเมือง
b) การจัดท�ำรายละเอียด ประเมินผล และอนุมัติทางผังเมือง
c) การบริหารการด�ำเนินงานทางผังเมือง
d) การเผยแพร่ข้อมูลทางผังเมือง
e) การท�ำเครื่องหมายแสดงขอบเขต ณ สถานที่จริงตามผังเมือง
f) การจัดท�ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการผังเมืองและการสถาปัตยกรรม
g) การด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการด�ำเนินการให้เป็นไปตามผัง
4. ให้รัฐบาลก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินทุนเพื่อการวางผังเมืองและการด�ำเนินการให้เป็นไปตามผัง
มาตรา 13 สาระส�ำคัญของการบริหารจัดการการวางผังเมืองโดยภาครัฐ
1. ก�ำหนดและควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเมือง
2. ประกาศใช้ และด�ำเนินการให้เป็นไปตามเอกสารทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารการผังเมือง
3. ออกระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทางผังเมือง และระเบียบข้อบังคับเกีย
่ วกับการบริหารการผังเมือง
และสถาปัตยกรรมเมือง
4. บริหารจัดการการด�ำเนินงานทางผังเมือง
5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อมูลทางผังเมือง
6. จัดและฝึกอบรม และทบทวนการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ ด�ำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจย
ั และ
การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการวางผังเมือง
7. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการด�ำเนินงานด้านจัดท�ำผังเมือง
8. พิจารณา ตรวจสอบ และคัดกรองข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาต่างๆ ดูแลจัดการข้อร้องเรียนและข้อ
กล่าวหาต่างๆ รวมทั้งการกระท�ำผิดใดๆ ในการด�ำเนินงานจัดท�ำผังเมือง
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 14 หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการวางผังเมืองของภาครัฐ
1. รัฐบาลมีหน้าที่บริหารจัดการการวางผังเมืองทั่วประเทศอย่างมีเอกภาพ
2. กระทรวงการก่อสร้าง มีหน้าที่ด�ำเนินงานแทนรัฐบาลในการบริหารจัดการการวางผังเมืองโดยภาค
รัฐ รวมทัง้ เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบหลักและมีหน้าทีป
่ ระสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการ
การวางผังเมืองโดยภาครัฐ
3. กระทรวงและหน่วยงานระดับกระทรวง ต้องประสานงานกับกระทรวงการก่อสร้างในการบริหารจัดการ
การวางผังเมืองโดยภาครัฐ ทัง้ นี้ เท่าทีอ
่ ยู่ภายใต้อำ� นาจหน้าทีข
่ องตนและตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายจากรัฐบาล
4. คณะกรรมการประชาชน ทุกระดับของรัฐ มีหน้าที่บริหารจัดการการวางผังเมืองของภาครัฐ ในท้อง
ที่ที่ได้รับการกระจายอ�ำนาจมาจากรัฐบาลกลาง
มาตรา 15 การตรวจสอบการวางผังเมือง
1. คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง มีหน้าที่ตรวจสอบการวางผังเมือง
2. คณะกรรมการตรวจสอบการวางผังเมือง มีอำ� นาจหน้าทีต
่ ามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ
มาตรา 16 การกระท�ำอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
1. การไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดให้มีการวางผังเมือง
2. การคัดเลือกองค์กรที่ปรึกษาที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการวางผังเมือง
3. การจัดท�ำรายละเอียด ประเมินผล อนุมัติ และปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองที่ขัดต่อกฎหมายนี้
4. การแทรกแซงการด�ำเนินงานด้านการผังเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5. การออกใบอนุญาตด้านการวางผังเมืองที่ขัดต่อกฎหมายนี้
6. การออกหนังสือรับรองการวางผังเมืองให้แก่พื้นที่ใดๆ โดยที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติการวางผังเมือง
7. การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลใดๆ เว้นแต่ข้อมูลนั้นถือเป็นความลับทางราชการ หรือการให้ขอ
้ มูลที่ไม่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการวางผังเมือง
8. การกระท�ำใดๆ อันขัดต่อการวางผังเมืองที่ได้รับอนุมัติแล้ว
9. การท�ำลายพื้นที่เมือง สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์เมือง
10. การวางเครือ
่ งหมายแสดงขอบเขตผิดสถานที่ หรือท�ำลายและเคลือ
่ นย้ายเครือ
่ งหมายแสดงขอบเขต
ที่ใช้ในการวางผังเมือง
11. การขัดขวางและก่อให้เกิดอุปสรรคในการวางผังเมืองหรือการด�ำเนินการในการวางผังเมืองใดๆ
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						หมวด 2
ส่วนที่ 1
การจัดให้มีการวางผังเมือง

การวางผังเมือง

มาตรา 17 ทิศทางแผนแม่บทว่าด้วยระบบศูนย์กลางเมืองแห่งชาติ
1. ทิศทางแผนแม่บทว่าด้วยระบบศูนย์กลางเมืองแห่งชาติ ก�ำหนดขึน
้ เพือ
่ ใช้ในการจัดท�ำโครงข่ายเมือง
ในประเทศ อันเป็นพื้นฐานทางการวางผังเมือง
2. กระทรวงการก่อสร้างต้องค�ำนึงถึงกลยุทธ์และแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ความมั่นคง และความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ ในการจัดท�ำทิศทางแผนแม่บทว่าด้วยระบบศูนย์กลางเมืองแห่ง
ชาติ และให้เสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มาตรา 18 ประเภทของการวางผังเมือง
1. การวางผังเมืองแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
a) การวางผังเมืองรวม เป็นการจัดท�ำผังส�ำหรับนคร จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบลและ ย่านเมืองใหม่

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: เวียดนามแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสามระดับ ประกอบด้วย นคร (City) หรือเมืองที่
ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และจังหวัด (Province) เป็นระดับที่หนึ่ง รองลงไปคือ ระดับเขต/อ�ำเภอ (Municipality,
District, Town) และระดับล่างสุดคือ ระดับแขวง/ต�ำบล (Township, Commune, Ward) ทั้งนี้ระดับอ�ำเภอ
และต�ำบลจะใช้ศัพท์แตกต่างกันออกไปตามความหนาแน่นประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

b) การวางผังแสดงเขต เป็นการวางผังส�ำหรับเขตพืน
้ ทีต
่ ่างๆ ภายในนครและจังหวัด อ�ำเภอและย่าน
เมืองใหม่
c) การจัดท�ำผังรายละเอียด เป็นการวางผังส�ำหรับเขตพืน
้ ทีต
่ ่างๆ ตามข้อก�ำหนดด้านการพัฒนา และ
การบริหารจัดการเมือง หรือความต้องการด้านการลงทุนทางการก่อสร้าง
2. การจัดท�ำผังโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค เป็นส่วนหนึ่งของการวางผังเมืองรวม การจัดท�ำผังแสดง
เขต หรือการจัดท�ำผังรายละเอียด ทั้งนี้ ส�ำหรับเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางนั้น ให้มีการจัดท�ำผังโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคนิคแยกต่างหากในลักษณะของการจัดท�ำผังโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคเฉพาะส่วน
3. กระทรวงการก่อสร้างต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลและเอกสารส�ำหรับการวางผังเมืองแต่ละประเภท
มาตรา 19 หน้าที่ความรับผิดชอบในการวางผังเมือง
1. กระทรวงการก่อสร้างเป็นผู้มห
ี น้าทีร่ ับผิดชอบหลัก และมีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะกรรมการ
ประชาชนประจ�ำจังหวัดและประจ�ำเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ในการจัดท�ำผังเมืองรวมส�ำหรับเมืองใหม่
ใดๆ ทีข
่ อบเขตการวางผังอยู่ในพืน
้ ทีภ
่ ายใต้เขตอ�ำนาจปกครองของจังหวัดหรือเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง
ตัง้ แต่สองแห่งขึน
้ ไป รวมถึงมีหน้าทีว่ างผังเมืองรวมส�ำหรับย่านเมืองใหม่ใดๆ ทีม
่ จ
ี ำ� นวนประชากรประมาณ
การเทียบเท่ากับเมืองระดับ 3 ขึ้นไป และมีหน้าที่วางผังอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: ดูระดับของเมืองจากมาตรา 4 แห่งฎหมายนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. คณะกรรมการประชาชนประจ�ำจังหวัดและเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง มีหน้าทีว่ างผังเมืองรวมส�ำหรับ
เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง วางผังเมืองรวมส�ำหรับเมืองใหม่ จัดท�ำผังโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคเฉพาะ
ส่วนส�ำหรับเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และจัดท�ำผังแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอยและผังรายละเอียดส�ำหรับพื้นที่
ใดๆ ซึง่ มีเขตพืน
้ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับอ�ำนาจปกครองส่วนอ�ำเภอ/เขตรอบนอก และ/หรือส่วนอ�ำเภอเมือง/เขตนคร
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป หรือพื้นที่ในย่านเมืองใหม่ และพื้นที่ที่มีความส�ำคัญใดๆ แต่ไม่รวมถึงการวางผังเมือง
ที่ระบุในข้อ 1 และ 7 ของมาตรานี้
3. คณะกรรมการประชาชนประจ�ำเมืองเอกของจังหวัดและเขตนคร มีหน้าทีว่ างผังเมืองรวมส�ำหรับอ�ำเภอ
เมือง รวมทัง้ จัดท�ำผังแสดงเขตพืน
้ ทีใ่ ช้สอยและผังรายละเอียดส�ำหรับพืน
้ ทีภ
่ ายในเขตการปกครองทีอ
่ ยู่ภาย
ใต้อ�ำนาจการบริหารจัดการของตน แต่ไม่รวมถึงการวางผังที่ระบุไว้ในข้อ 1, 2 และ 7 ของมาตรานี้
4. คณะกรรมการประชาชนประจ�ำเขต มีหน้าทีจ
่ ด
ั ท�ำผังแสดงเขตและผังรายละเอียดส�ำหรับพืน
้ ทีภ
่ ายใน
เขตการปกครองที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจบริหารจัดการของตน แต่ไม่รวมถึงการวางผังที่ระบุไว้ในข้อ 1, 2 และ
7 ของมาตรานี้
5. คณะกรรมการประชาชนประจ�ำเขตรอบนอก ของเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง มีหน้าทีว่ างผังเมืองรวม
และจัดท�ำผังรายละเอียดส�ำหรับแขวงต่างๆ และจัดท�ำผังแบ่งเขตพืน
้ ทีใ่ ช้สอยรวมทัง้ ผังรายละเอียดส�ำหรับ
พืน
้ ทีภ
่ ายในเขตการปกครองทีอ
่ ยู่ภายใต้อำ� นาจบริหารจัดการของตน แต่ไม่รวมถึงการวางผังทีร่ ะบุไว้ในข้อ
1, 2 และ 7 ของมาตรานี้
6. คณะกรรมการประชาชนประจ�ำอ�ำเภอรอบนอกของจังหวัดใดๆ มีหน้าทีว่ างผังทัว่ ไปและจัดท�ำผังราย
ละเอียดส�ำหรับต�ำบลต่างๆ แต่ไม่รวมถึงการวางผังที่ระบุไว้ในข้อ 1, 2 และ 7 ของมาตรานี้
7. ผู้ลงทุนในโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง มีหน้าที่จัดท�ำผังรายละเอียดส�ำหรับพื้นที่ต่างๆ ที่ตนได้
รับอนุมัติให้ด�ำเนินการลงทุน

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: เพื่อความชัดเจนในการแปลกฎหมายนี้ จะแปลเขตการปกครองในเวียดนามในส่วนนครหรือ
เมืองที่ขึ้นตรงกับส่วนกลางและจังหวัดโดยจ�ำแนกการแบ่งเขตการปกครองส่วนนครออกเป็น “เขตนคร” หรือเขตพื้นที่
เมือง “เขต” และ “เขตรอบนอก” ซึ่งยังมีความเป็นชนบทที่อยู่รอบนอกเขตนคร ส่วนการปกครองรองจากเขตนครและ
เขตคือ “แขวง” ส�ำหรับการแบ่งเขตการปกครองส่วนจังหวัดนั้น จ�ำแนกเป็น “อ�ำเภอเมือง” “อ�ำเภอ” และ “อ�ำเภอรอบ
นอก” การปกครองล�ำดับรองจากอ�ำเภอคือ “ต�ำบล”
ส่วนที่ 2
การรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการวางผังเมือง
มาตรา 20 หน้าที่ในการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการวางผังเมือง

1. ให้หน่วยงานที่ด�ำเนินงานด้านการวางผังเมืองและผู้ลงทุนในโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง ตามที่
ระบุในมาตรา 19 ข้อ 7 ของกฎหมายนี้ มีหน้าที่รวบรวมความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวางผังเมืองและ
ผังเมือง ของหน่วยงาน องค์กร บุคคล และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ในการรวบรวมความเห็นดังกล่าวให้คณะกรรมการประชาชนทีเ่ กีย
่ วข้องและองค์กรทีป
่ รึกษาด้านการวาง
ผังเมืองประสานงานกับหน่วยงานที่ด�ำเนินการวางผังเมืองหรือผู้ลงทุนในโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 ข้อ 7 ของกฎหมายนี้
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2. ส�ำหรับภารกิจในการวางผังเมืองและผังเมืองทีอ
่ ยู่ภายใต้อำ� นาจการพิจารณาอนุมต
ั ข
ิ องนายกรัฐมนตรี
ให้กระทรวงการก่อสร้างเป็นผู้รวบรวมความเห็นของกระทรวง หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในส่วน
กลาง และให้คณะกรรมการประชาชนเป็นผู้รวบรวมความเห็นของหน่วยงานและบุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1
ของมาตรานี้
3. ให้องค์กรทีป
่ รึกษาด้านการวางผังเมืองเป็นผู้รวบรวมความเห็นเกีย
่ วกับผังเมือง ของหน่วยงาน องค์กร
บุคคล และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4. ให้มีการสรุปรวม อธิบาย วินิจฉัย และรายงานความเห็นที่รวบรวมได้ดังกล่าวให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่พิจารณา ก่อนที่จะมีการอนุมัติการวางผังเมือง
มาตรา 21 รูปแบบและระยะเวลาในการรวบรวมความเห็น
1. ให้หารือกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง โดยวิธส
ี ่งบันทึกข้อมูลและเอกสารหรือจัดประชุม
หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ในการรวบรวมความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับภารกิจและแผนการวางผังเมืองรวม ให้หารือกับผู้แทน
ชุมชนโดยวิธีแจกแบบสอบถาม และผู้แทนชุมชนต้องสรุปความเห็นของชุมชนของตนตามกระบวนการทาง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับรากหญ้า
3. ในการรวบรวมความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับผังแสดงเขต รวมทั้งภารกิจและแผนการจัดท�ำผังราย
ละเอียด ให้ทำ� การส�ำรวจความคิดเห็นโดยประกาศผังต่อสาธารณะ หรือน�ำเสนอทางเลือกในการวางผังเมือง
ผ่านสื่อมวลชน
4. ให้หน่วยงานภาครัฐมีเวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 15 วัน และให้องค์กร บุคคล และชุมชน
ต่างๆ มีระยะเวลาแสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 30 วัน
ส่วนที่ 3
ภารกิจในการวางผังเมือง
มาตรา 22 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับภารกิ จในการวางผังเมือง
1. ในการจัดท�ำภารกิจในการวางผังเมือง ให้ก�ำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของศูนย์กลางเมืองและเขตวางผังแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อจัดท�ำ
ผังเมือง
2. ภารกิจในการวางผังเมืองต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ ตามมาตรา 44 และมาตรา 45
แห่งกฎหมายนี้
มาตรา 23 เนื้อหาของภารกิจงานในการวางผังเมือง
1. ภารกิจในการวางผังเมืองรวม ต้องก�ำหนดลักษณะและบทบาทของศูนย์กลางเมือง ความต้องการเบือ
้ ง
ต้นในการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการพัฒนา ปัจจัยผลักดันและทิศทางการพัฒนาของเมือง
การขยายตัวของเมือง การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคและสังคมของตัวเมืองชั้นในและ
ชานเมือง และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ค�ำอธิบายจากผู้แปล: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ Stategic Environmental Assesment (SEA)
เป็นศัพท์ทางสิ่งแวดล้อมที่สืบค้นจากฐานข้อมูลศัพท์ของส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายความถึง การใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและข้อจ�ำกัดของสิ่งแวดล้อม
2. ภารกิจในการจัดท�ำผังแสดงเขตต้องก�ำหนดขอบเขต พื้นที่ และลักษณะของพื้นที่ภายใต้แผนงาน
จ�ำนวนประชากรประมาณการ การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและสังคมรวมถึง
เงือ
่ นไขและหลักเกณฑ์พน
ื้ ฐานเกีย
่ วกับการแบ่งเขตพืน
้ ทีใ่ ช้สอยเพือ
่ ให้พน
ื้ ทีท
่ างสถาปัตยกรรมและการเชือ
่ ม
ต่อกับระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคในเมืองสอดคล้องกับผังเมืองรวมที่ได้รับอนุมัติแล้วและเหมาะสม
กับพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
3. ภารกิจในการจัดท�ำผังรายละเอียดต้องวางข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและจ�ำนวนประชากร
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจัดที่ว่างทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและทางเทคนิคใน
พื้นที่ตามแผนงาน ให้สอดคล้องกับการวางผังเมืองรวมและผังแสดงเขตที่ได้รับอนุมัติแล้วและเหมาะสมกับ
พื้นที่ข้างเคียง และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
4. ในการวางแผนบูรณะหรือปรับปรุงเมืองใดๆ ภารกิจของแผนงานดังกล่าวต้องระบุวต
ั ถุประสงค์ในการ
ศึกษาเงือ
่ นไขเพือ
่ ส่งเสริมให้เมืองหรือพืน
้ ทีภ
่ ายใต้แผนงานพัฒนาอย่างสมดุลและมัน
่ คง เพือ
่ รักษาพืน
้ ทีท
่ าง
สถาปัตยกรรมและลักษณะเฉพาะของเมือง และเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่
5. ในการวางผังศูนย์กลางเมืองใหม่หรือย่านเมืองใหม่ ภารกิจของแผนงานดังกล่าวต้องระบุวต
ั ถุประสงค์
ในการศึกษาให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางสังคมและทางเทคนิคในเมืองรวมทัง้ การเชือ
่ มต่อ
กับโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคภายนอกชุมชน และพืน
้ ทีท
่ างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสภาพแวดล้อมใน
การอยู่อาศัยมีความสอดคล้องและสมบูรณ์
ส่วนที่ 4
การจัดท�ำผังเมือง
มาตรา 24 ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการจัดท�ำผังเมืองมีดังนี้
1. กลยุทธ์และแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
ทิศทางแผนแม่บทว่าด้วยระบบเมืองแห่งชาติ แผนงานก่อสร้างส่วนภูมภ
ิ าค และผังเมืองในระดับสูงกว่าทีไ่ ด้
รับอนุมัติแล้ว
2. แผนรายสาขาที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. ภารกิจในการวางผังเมืองที่ได้รับอนุมัติแล้ว
4. มาตรฐานด้านการวางผังเมืองและมาตรฐานงานรายสาขา
5. แผนที่แสดงภูมิประเทศที่จัดท�ำโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญการรังวัดและส�ำรวจที่ดิน
6. เอกสารและข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: การจัดท�ำผังเมืองของเวียดนามประกอบด้วยแผนและผังจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 3 ส่วนคือ
กระทรวงการแผนและการลงทุน เป็นผู้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนใน
ภาคส่วนรายสาขา โดยมีกระทรวงการก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานการจัดท�ำผังเมืองโดยแบ่งเป็นระดับชาติ
ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
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มาตรา 25 ผังเมืองรวมของเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
1. ผังเมืองรวมของเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ต้องระบุวัตถุประสงค์การพัฒนารวมถึงปัจจัยผลักดัน
ขนาดจ�ำนวนประชากร เขตพื้นที่ และลักษณะพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและสังคม รูปแบบ
การพัฒนา โครงสร้างการพัฒนาพืน
้ ทีใ่ นเขตตัวเมืองชัน
้ ในและชานเมือง อันรวมถึงพืน
้ ทีใ่ ต้ดน
ิ แนวทางการ
วางระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิค การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โครงการ
ลงทุนที่ส�ำคัญ และทรัพยากรส�ำหรับด�ำเนินการให้เป็นไปตามผัง
2. ผังเมืองรวมส�ำหรับเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ให้ใช้มาตราส่วน 1: 25,000 หรือ 1: 50,000 และ
ผังดังกล่าวต้องระบุเขตพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ที่มีแผนพัฒนาไว้อย่างชัดเจน
3. ผังเมืองรวมของเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางมีระยะเวลาระหว่าง 20-25 ปี และมีวิสัยทัศน์ 50 ปี
4. ผังเมืองรวมทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้วของเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง ถือเป็นพืน
้ ฐานในการวางโครงสร้างพืน
้
ฐานทางเทคนิคเฉพาะส่วน และการจัดท�ำผังแบ่งเขตของเมืองดังกล่าว
มาตรา 26 ผังเมืองรวมของอ�ำเภอและเขต
1. ผังเมืองรวมของอ�ำเภอและเขต ต้องระบุวัตถุประสงค์และปัจจัยผลักดันด้านการพัฒนา ขนาดของ
ประชากร ขอบเขตที่ดินและหลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและสังคม รูปแบบและ
ทิศทางการพัฒนาพืน
้ ทีว่ ่างบริเวณตัวเมืองชัน
้ ในและชานเมือง ตลอดจนการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง
บริการ การค้า วัฒนธรรม การศึกษา ศูนย์สุขภาพและศูนย์ฝึกอบรม สวนสาธารณะ และสถานที่ออกก�ำลัง
กายและเล่นกีฬาในเมือง แผนการวางระบบสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางเทคนิคในเชิงโครงสร้างบนพืน
้ ดิน ใน
อากาศ และใต้ดิน การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการลงทุนที่ให้ความส�ำคัญ และทรัพยากร
ในการด�ำเนินงานตามผังเมือง
2. ผังเมืองรวมส�ำหรับอ�ำเภอหรือเขต ให้ใช้มาตราส่วน 1: 10,000 หรือ 1: 25,000 และเอกสารดัง
กล่าวต้องระบุเขตพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ที่มีแผนพัฒนาไว้อย่างชัดเจน
3. ผังเมืองรวมของเมืองระดับอ�ำเภอหรือเขตมีระยะเวลาระหว่าง 20-25 ปี
4. ผังเมืองรวมของอ�ำเภอหรือเขตที่ได้รับอนุมัติแล้ว ใช้เป็นพื้นฐานในการแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอยและการ
จัดท�ำผังรายละเอียดของพืน
้ ทีต
่ ่างๆ รวมทัง้ การจัดท�ำโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างโครงสร้างพืน
้ ฐานทาง
เทคนิคด้านสาธารณูปโภคของเมือง
มาตรา 27 ผังเมืองรวมระดับต�ำบล
1. ผังเมืองรวมส�ำหรับต�ำบล ต้องระบุวัตถุประสงค์และปัจจัยผลักดันการพัฒนา ขนาดจ�ำนวนประชากร
ขอบเขตที่ดิน และลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและสังคมของเขตดังกล่าว การจัดพื้นที่ของเมือง
การวางแผนงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานทางสังคมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิค การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการลงทุนที่ให้ความส�ำคัญ และทรัพยากรส�ำหรับการด�ำเนินการ
ตามผังเมือง
2. ผังเมืองรวมส�ำหรับต�ำบล ให้ใช้มาตราส่วน 1: 5,000 หรือ 1: 10,000
3. ผังเมืองรวมส�ำหรับต�ำบลมีระยะเวลาระหว่าง 10-15 ปี
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
4. ผังเมืองรวมส�ำหรับต�ำบลทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้ว ใช้เป็นพืน
้ ฐานในการจัดท�ำผังรายละเอียดของพืน
้ ทีต
่ ่างๆ
และในการจัดท�ำโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในต�ำบล
มาตรา 28 ผังเมืองรวมของศูนย์กลางเมืองใหม่
1. ผังเมืองรวมของศูนย์กลางเมืองใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์และอธิบายความส�ำคัญและความจ�ำเป็นใน
การก่อตั้ง และพัฒนาศูนย์กลางเมืองดังกล่าว รวมทั้งการศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ สถาปัตยกรรม และ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทการใช้งานของศูนย์กลางเมือง ขั้นตอนการพัฒนาเมือง
โครงการและแผนการด�ำเนินงานตามผังเมืองเพือ
่ สร้างแรงผลักดันในการจัดตัง้ และพัฒนาเมือง รูปแบบการ
บริหารจัดการการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมือง และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
2. ผังเมืองรวมของศูนย์กลางเมืองใหม่ ให้ใช้มาตราส่วน 1: 10,000 หรือ 1: 25,000
3. ผังเมืองรวมของศูนย์กลางเมืองใหม่มีระยะเวลาระหว่าง 20-25 ปี
4. ผังเมืองรวมของศูนย์กลางเมืองใหม่ทไี่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้ว ใช้เป็นพืน
้ ฐานในการแบ่งเขตพืน
้ ทีใ่ ช้สอย การ
จัดท�ำผังรายละเอียดส�ำหรับพืน
้ ทีต
่ ่างๆ และการจัดท�ำโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคระดับ
โครงสร้างในเมืองใหม่ดังกล่าว
มาตรา 29 ผังแสดงเขต
1. ผั ง แสดงเขต ต้อ งระบุ ป ระเภทการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น แต่ล ะแปลง หลั ก เกณฑ์ก ารจั ด พื้ น ที่ การ
สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของพื้นที่ภายใต้แผนงานทั้งหมด หลักเกณฑ์ด้านจ�ำนวนประชากร การใช้
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ และโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคแปลงทีด
่ น
ิ ในแต่ละช่วงถนน การจัดระบบสาธารณูปโภคพืน
้
ฐานส�ำหรับถนนแต่ละสายให้เหมาะสมกับระยะเวลาการพัฒนาเมืองแต่ละช่วง และการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์
2. ผังแสดงเขต ให้ใช้มาตราส่วน 1: 5,000 หรือ 1: 2,000
3. การก�ำหนดระยะเวลาของผังแสดงเขต ให้พจ
ิ ารณาจากระยะเวลาในผังเมืองรวมและข้อก�ำหนดเงือ
่ นไข
เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
4. ผังแสดงเขตที่ได้รับอนุมัติแล้ว ใช้เป็นพื้นฐานในการก�ำหนดรูปแบบโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง
ในเมือง และในการจัดท�ำผังรายละเอียด
มาตรา 30 ผังรายละเอียด
1. ผังรายละเอียด ต้องระบุหลักเกณฑ์ด้านจ�ำนวนประชากร ระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคและสังคม
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่และสถาปัตยกรรมในพื้นที่ภายใต้แผนงานทั้งหมด การจัดสาธารณูปโภค
พืน
้ ฐานทางสังคมตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย หลักเกณฑ์การใช้ทด
ี่ น
ิ และเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับสถาปัตยกรรม
สิง่ ก่อสร้างในทีด
่ น
ิ แต่ละแปลง การจัดเครือข่ายสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางเทคนิคภายในเขตทีด
่ น
ิ แต่ละแปลง
และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
2. ผังรายละเอียด ให้ใช้มาตราส่วน 1: 500
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3. การก�ำหนดระยะเวลาของผังรายละเอียด ให้พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดท�ำผังแสดงเขต และ
เงื่อนไขด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
4. ผังรายละเอียดทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้ว ใช้เป็นพืน
้ ฐานในการออกใบอนุญาตก่อสร้างและการจัดท�ำโครงการ
ลงทุนด้านการก่อสร้างต่างๆ
มาตรา 31 การวางแผนบูรณะและปรับปรุงเมือง การพัฒนาย่านเมืองใหม่และถนนสายหลักใน
ศูนย์กลางเมือง
1. ในการวางแผนบูรณะและปรับปรุงเมือง ต้องประเมินผลการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ในปัจจุบน
ั สาธารณูปโภค
พื้นฐานทางเทคนิคและสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองและพื้นที่ในเขตวางผัง
เพือ
่ หาวิธด
ี ำ� เนินงานและแผนงานส่งเสริมทีเ่ หมาะสมอันจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากทีด
่ น
ิ ได้อย่างคุ้ม
ค่าและมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้โครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคและสังคม
ได้ รวมทัง้ ต้องค�ำนึงถึงการรักษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ พืน
้ ที่ สถาปัตยกรรม และภูมท
ิ ศ
ั น์ของเมืองนัน
้ ๆ ด้วย
2. การวางผังย่านเมืองใหม่ ต้องด�ำเนินการตามหลักการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
การใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอย่างมีประสิทธิผล และการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ที่จะพัฒนากับพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น รวมทั้งต้องด�ำเนินการให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและบริการทาง
เทคนิคและสังคมในชุมชนของพื้นที่ที่จะพัฒนาและพื้นที่ที่มีอยู่แล้วมีความสมบูรณ์และท�ำงานประสานกัน
และต้องค�ำนึงถึงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังกล่าว
3. การจัดท�ำผังรายละเอียดส�ำหรับถนนสายหลักในเมือง ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
a) พื้นที่ในผังต้องอยู่ห่างจากเขตเส้นสีแดงส�ำหรับพื้นที่ซึ่งจัดให้เป็นถนนอย่างน้อย 50 เมตร

ค� ำ อธิ บ ายของผู ้ แ ปล: เขตเส้ น สี แ ดงในเวี ย ดนามหมายถึ ง เขตพื้ น ที่ ที่ กั น ไว้ เ พื่ อ เป็ น ถนนหรื อ จั ด ท� ำ                                      
สาธารณูปโภคหรือพื้นที่เพื่อการสาธารณะอย่างอื่น

b) ให้ใ ช้ป ระโยชน์จ ากที่ ดิ น ตลอดแนวถนนทั้ ง สองข้า งอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ศึ ก ษาพื้ น ที่
สถาปัตยกรรม และรูปร่างงานก่อสร้าง รวมทั้งระยะถอยร่นของงานก่อสร้างแต่ละรายการ เพื่อ
ควบคุมให้พื้นที่ดังกล่าวมีความกลมกลืนกันและมีบูรณภาพ
มาตรา 32 การออกแบบเมือง
1. การออกแบบเมืองเป็นส่วนหนึ่งของผังเมือง ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรา 33 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 แห่ง
กฎหมายนี้
2. ในกรณีที่ย่านเมืองใดๆ การใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
จ�ำเป็นต้องจัดท�ำผังเมืองส�ำหรับย่านชุมชนดังกล่าว แต่ให้มก
ี ารจัดท�ำผังการออกแบบเมือง ขึน
้ เป็นการเฉพาะ
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการการลงทุนในการก่อสร้างและการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ทั้งนี้ ราย
ละเอียดของผังการออกแบบเมืองระบุไว้ในมาตรา 33 ข้อ 4 แห่งกฎหมายนี้
3. การจัดท�ำและประเมินผลผังการออกแบบเมือง ให้ด�ำเนินการตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21
มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 ของกฎหมายนี้ ซึ่งใช้บังคับกับผังรายละเอียด
ด้วย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

15

โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 33 รายละเอียดการออกแบบเมือง
1. การออกแบบเมืองในผังเมืองรวม ต้องระบุพน
ื้ ทีส
่ ถาปัตยกรรมและพืน
้ ทีภ
่ ม
ู ท
ิ ศ
ั น์ในศูนย์กลางเมือง ข้อ
เสนอเกีย
่ วกับการจัดพืน
้ ทีใ่ นย่านใจกลางเมือง และทางเข้าออกเมือง แกนส�ำคัญหลัก จตุรส
ั ขนาดใหญ่ พืน
้ ที่
สีเขียว พื้นน�้ำ และจุดหมายตาในเมือง

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: จุดหมายตา (Landmark หรือ Prominent point) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการออกแบบภูมิ
ทัศน์เมืองตามหลักวิชาการผังเมือง

2. ผังการออกแบบเมืองในผังแสดงเขต ต้องระบุมาตรฐานควบคุมเกี่ยวกับระยะถอยร่น และลักษณะภูมิ
ทัศน์ตลอดแนวถนนสายหลักและย่านใจกลางเมือง รวมทั้งบริเวณที่ต้องมีพื้นที่เปิด สิ่งก่อสร้างเป็นจุด
หมายตาและช่วงถนน ในพื้นที่ที่มีการออกแบบเมือง
3. การออกแบบเมืองในผังรายละเอียดต้องระบุสิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดหมายตาในพื้นที่ดังกล่าว รูปร่าง
ลักษณะและระดับความสูงของสิง่ ปลูกสร้างในทีด
่ น
ิ แต่ละแปลงและพืน
้ ทีโ่ ดยรวมทัง้ หมด ระยะถอยร่นของสิง่
ก่อสร้างตลอดแนวถนนและจุดที่ถนนตัดกัน รูปร่าง สี และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดของสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่ ระบบผังต้นไม้ พื้นน�้ำ และพื้นที่เว้นว่าง
4. การออกแบบเมืองของผังการออกแบบเมืองที่จัดท�ำขึ้นเป็นการเฉพาะ ต้องระบุระดับความสูงของสิ่ง
ปลูกสร้างแต่ละรายการ ระยะถอยร่นของสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวถนนแต่ละเส้นและจุดที่ถนนตัดกัน สี วัสดุ
รูปทรง และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของสิง่ ปลูกสร้างและวัตถุทางสถาปัตยกรรมอืน
่ ๆ รวมทัง้ การจัด
วางต้นไม้สาธารณะ ลานในสวน ต้นไม้ตามแนวถนน และพื้นน�้ำ

ค�ำอธิบายจากผู้แปล: ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผังการออกแบบเมืองที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะจากมาตรา 32 ข้อ 2 แห่ง
กฎหมายนี้
มาตรา 34 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังเมืองหรือการออกแบบเมือง

1. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังเมืองหรือการออกแบบเมือง หมายถึง ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ในพืน
้ ทีแ
่ ต่ละแห่งหรือทีด
่ น
ิ แต่ละแปลง ค่าก�ำหนดทางเทคนิค
เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค การจัดวางพื้นที่ว่าง รวมทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในเขต
เมืองที่ระบุในแผนงาน
2. ในการจัดท�ำผังและค�ำอธิบายประกอบผังเมืองหรือการออกแบบเมือง หรือการจัดท�ำข้อเสนอแนะและ
มาตรการในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามการวางผังเมืองนั้น องค์กรที่ปรึกษาผู้จัดท�ำผังเมืองหรือการ
ออกแบบเมือง ต้องก�ำหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการตามผังเมืองหรือแผนงานออกแบบเมือง
ด้วย และเสนอให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่อนุมัติผังเมืองหรือการออกแบบเมืองพิจารณา
3. หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติผังเมืองหรือผังการออกแบบเมือง มีหน้าที่ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตามผังเมืองหรือการออกแบบเมือง
มาตรา 35 เนื้อหาของระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังเมือง หรือการออกแบบ
เมือง
1. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการตามผังเมืองรวม ต้องมีเนื้อหาส�ำคัญต่อไปนี้
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a) การก�ำหนดพื้นที่ และความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ระดับความสูงที่ต�่ำสุดและสูงสุดของสิ่งปลูกสร้างในย่านพื้นที่ใช้สอยในเมืองแต่ละแห่ง
b) การควบคุมพื้นที่และสถาปัตยกรรมในพื้นที่ต่างๆ ในเมือง
c) เส้นแสดงขอบเขตเส้นสีแดงส�ำหรับแสดงอาณาเขตถนนสายหลัก และพื้นที่ชั้นล่างของอาคารที่มี
การควบคุมการก่อสร้างในเมือง
d) ที่ตั้งและแนวเขตพื้นที่คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยส�ำหรับงานก่อสร้างใต้ดิน
e) บริเวณห้ามก่อสร้าง ขอบเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่องานระบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม
f) บริเวณอนุรก
ั ษ์และปรับปรุงสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม
และจุดชมวิวในเขตพื้นที่เมือง
2. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการตามผังแสดงเขต ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้
a) อาณาเขต ขอบเขตและลักษณะทั่วไปของพื้นที่ในเขตผัง
b) ท�ำเลทีต
่ งั้ อาณาเขต ลักษณะและขอบเขต ของพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ใช้ประโยชน์ต่างๆในผัง หลักเกณฑ์ความ
หนาแน่นของสิง่ ก่อสร้าง ค่าสัมประสิทธิก
์ ารใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ และระดับความสูงทีต
่ ำ�่ สุดสูงสุดของ
ระดับพื้นการก่อสร้างถนนแต่ละเส้น ขอบเขตเส้นสีแดง ระดับพื้นล่างสุดของพื้นที่การสร้างถนน
และมีขอบเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่องานระบบโครงสร้างพื้นฐาน
c) แนวแกนหลักและจุดหมายตาในศูนย์กลางเมือง
d) ท�ำเลที่ตั้งและขอบเขตของการป้องกัน และความปลอดภัย ส�ำหรับงานก่อสร้างใต้ดิน
e) พืน
้ ทีส
่ ำ� หรับการอนุรก
ั ษ์ บูรณะ และฟื้นฟูอนุสรณ์ทางประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม สถานทีท
่ ม
ี่ ค
ี วาม
สวยงาม จุดที่มีภูมิประเทศงดงาม พื้นที่ภูมิทัศน์ และพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังรายละเอียด ต้องมีเนื้อหาส�ำคัญดังต่อไปนี้
a) อาณาเขตและขอบเขตของพื้นที่ในเขตผัง
b) ต�ำแหน่ง ขอบเขต ประเภทการใช้งาน และขนาดของที่ดินในเขตผัง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความ
หนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรฐานการก่อสร้างชั้น
ล่างของอาคารบนที่ดินแต่ละแปลง ระดับความสูงของสิ่งปลูกสร้างระดับพื้น และระดับเพดาน
ชั้นล่างของสิ่งปลูกสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรมและรั้วของสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
เส้นแสดงขอบเขตเส้นสีแดง เครื่องหมายแสดงพื้นที่ส�ำหรับการก่อสร้าง และข้อก�ำหนดเฉพาะ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับถนนแต่ละสายและช่องทางเดินถนน และขอบเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้ส�ำหรับ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิค
c) ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่ซึ่งสงวนไว้ส�ำหรับงานก่อสร้างใต้ดิน
d) การอนุรักษ์ บูรณะ และฟื้นฟูงานสถาปัตยกรรม อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถาน
ที่ที่มีความสวยงาม จุดที่มีภูมิประเทศงดงาม และพื้นที่ภูมิทัศน์ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังการออกแบบเมือง ต้องมีเนื้อหาส�ำคัญดังต่อไปนี้
a) อาณาเขตและขอบเขตของพื้นที่เมืองภายใต้แผนงาน
b) การระบุประโยชน์ใช้สอยความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ระดับชั้นความสูงของการก่อสร้างชั้น
ล่างของอาคารบนที่ดินแต่ละแปลง ระดับความสูงของสิ่งปลูกสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม และ
รั้วของสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ระดับพื้นและเพดานชั้นล่างของอาคาร และระยะ
ถอยร่นของสิ่งปลูกสร้าง
c) งานสาธารณูปโภค งานสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก และงานสถาปัตยกรรมที่ส�ำหรับสาธารณูปโภค
พื้นฐานทางเทคนิคในเมือง
d) การอนุรักษ์ บูรณะ และฟื้นฟูงานสถาปัตยกรรม อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถาน
ที่ที่มีความสวยงามและมีภูมิประเทศงดงาม และพื้นที่ภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ส่วนที่ 5
การจัดท�ำผังโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในเมือง
มาตรา 36 สิ่งที่ต้องจัดให้มีในผังโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในเมือง
ให้มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในเมืองส�ำหรับบริการต่อไปนี้
1. การขนส่งในเมือง
2. ระดับความสูงของพื้นดินและการระบายน�้ำผิวดิน
3. การประปาในเมือง
4. การระบายน�้ำเสียในเมือง
5. การจ่ายพลังงานและแสงไฟในเมือง
6. ข้อมูลและการสื่อสาร
7. สุสานและการบ�ำบัดขยะมูลฝอย
มาตรา 37 เนื้อหาของการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในเมือง
1. การวางระบบขนส่งในเมือง ต้องระบุแปลงทีด
่ ิน ที่สงวนไว้ใช้ส�ำหรับก่อสร้างและพัฒนาระบบขนส่ง ที่
ตั้งและขนาดงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ การจัดระบบขนส่งของเมืองบนพื้นดิน ทางยกระดับและใต้ดิน รวมทั้ง
ขอบเขตถนนที่ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร
2. การวางระบบระบายน�ำ้ ผิวดินและระดับความสูงพืน
้ ดินในเมือง ต้องระบุพน
ื้ ทีท
่ อ
ี่ นุญาตให้มก
ี ารก่อสร้าง
ได้ในพื้นที่และศูนย์กลางเมืองแต่ละแห่ง พื้นที่รับน�้ำ ส�ำหรับใช้ในการระบายน�้ำ และบริเวณที่ห้ามก่อสร้าง
หรือจ�ำกัดการสร้างสิง่ ปลูกสร้างใดๆ ระดับความสูงมาตราฐานส�ำหรับพืน
้ ทีช
่ น
ั้ ล่างของอาคาร โครงข่ายการ
ระบายน�้ำผิวดินและงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ และมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ
3. การวางระบบประปาในเมือง ต้องระบุปริมาณน�ำ้ และแหล่งทีม
่ าของน�ำ้ ทีจ
่ ะใช้ ต�ำแหน่งและขนาดของ
ระบบงานประปา รวมถึงโครงข่ายท่อส่งและจ่ายน�้ำประปา โรงผลิตน�้ำประปา สถานีกรองน�้ำ ขอบเขตการ
คุ้มครองแหล่งน�้ำและพื้นที่คุ้มครอง ส�ำหรับระบบผลิตน�้ำประปา
4. การวางระบบระบายน�้ำเสีย ต้องระบุปริมาณน�ำ้ เสียทั้งหมด ต�ำแหน่งและขนาดของระบบงานระบาย
น�้ำเสีย อันรวมถึงโครงข่ายท่อระบายน�้ำเสีย โรงงานและสถานีระบายน�้ำเสีย รวมทั้งระยะที่ควรเว้นห่างจาก
ระบบระบายน�้ำเสียเพื่อการคุ้มครองสุขอนามัยและพื้นที่คุ้มครองส�ำหรับระบบระบายน�้ำเสีย
5. การวางระบบจ่ายพลังงาน ต้องระบุระดับความต้องการในการใช้พลังงาน แหล่งจ่ายพลังงาน เงือ
่ นไข
เกี่ยวกับที่ตั้งและขนาดของงานระบบที่ส�ำคัญ โครงข่ายการส่งและจ่ายพลังงาน พื้นที่รักษาความปลอดภัย
และขอบเขตพื้นที่คุ้มครองส�ำหรับระบบงานจ่ายพลังงาน และระบบจ่ายไฟที่ครอบคลุมในเมือง
6. การวางแผนระบบข้อมูลการสื่อสาร ต้องระบุช่องทางการส่งข้อมูล ที่ตั้งและต�ำแหน่งของสถานี
ดาวเทียม แผงควบคุม และระบบงานเสริมทั้งหมด
7. การวางระบบบ�ำบัดขยะมูลฝอย ต้องระบุปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ต�ำแหน่งและขนาดของ โรงขน
ถ่ายขยะมูลฝอย โรงบ�ำบัดขยะมูลฝอย ส่วนงานสนับสนุนต่างๆ และระยะที่ควรเว้นห่างจากโรงบ�ำบัดขยะ
มูลฝอยเพื่อคุ้มครองสุขอนามัย
8. การก�ำหนดที่ฝังศพ ต้องระบุปริมาณความต้องการเกี่ยวกับการฝังศพ ที่ตั้ง ขนาด และขอบเขตของ
ที่ฝังศพ การแบ่งเขตย่อยในการก�ำหนดที่ฝังศพ การจัดระบบงานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และระยะที่
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ควรเว้นห่างจากที่ฝังศพเพื่อการคุ้มครองสุขอนามัย
มาตรา 38 ผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
1. ให้จัดท�ำผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่ระบุในมาตรา 18 ข้อ 2 ของกฎหมายนี้
ส�ำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคทุกประเภทในศูนย์กลางเมือง
2. ผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิค ต้องเป็นไปตามมาตรา 37 และมาตรา 38 ของกฎหมาย
นี้ ตลอดจนผังเมืองรวมที่ได้รับอนุมัติแล้วของเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
3. ระยะเวลาในการวางผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคต้องสอดคล้องกับระยะเวลาในการ
วางผังเมืองรวม
4. ผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้ว ใช้เป็นพืน
้ ฐานในการจัดท�ำโครงการ
ลงทุนด้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคในเมือง
ส่วนที่ 6
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการผังเมือง
มาตรา 39 เนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
1. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของผังเมืองรวม ผังแสดงเขต ผังรายละเอียด
และผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
2. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
a) การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมในเมืองเกี่ยวกับอุทกอุตุนิยมวิทยา คุณภาพของ
น�้ำ อากาศ ระบบนิเวศน์ และธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับการพังทลายของดิน ขยะมูลฝอย น�้ำเสีย
และมลพิษทางเสียง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประเด็น
ด้านสังคม ภูมิประเทศ แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามผังเมืองต่อไป
b) การประมาณการทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินงานทางผังเมือง
c) แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยป้องกัน ลด และเยียวยาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการจัดท�ำแผนการตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อม
3. ให้รัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการผังเมือง
มาตรา 40 การประเมินผลเนื้อหาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
1. ให้มีการประเมินผลเนื้อหาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการประเมินผลผังเมือง
2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินผลการวางผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ในการประเมินผลเนื้อหาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
หมวด 3
การประเมินผลและอนุมัติการวางผังเมือง
มาตรา 41 หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลภารกิจในการวางผังเมือง และผังเมือง
1. กระทรวงการก่อสร้างมีหน้าทีป
่ ระเมินภารกิจในการวางผังเมืองและผังเมืองทีอ
่ ยู่ในอ�ำนาจของนายก
รัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติ
2. หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการวางผังเมืองในระดับจังหวัด มีหน้าที่ประเมินผลภารกิจในการวาง
ผังเมืองและผังเมืองที่คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดมีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นภารกิจในการ
จัดท�ำผังรายละเอียดของพืน
้ ทีท
่ อ
ี่ ยู่ภายใต้โครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง ซึง่ มีใบอนุญาตการจัดท�ำผังเมือง
แล้ว
3. หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการวางผังเมืองระดับอ�ำเภอ มีหน้าที่ประเมินภารกิจงานในการวาง
ผังเมืองและผังเมืองทีค
่ ณะกรรมการประชาชนระดับอ�ำเภอมีอำ� นาจพิจารณาอนุมต
ั ิ ยกเว้นภารกิจการจัดท�ำ
ผังรายละเอียดของพื้นที่ที่อยู่ภายใต้โครงการลงทุนด้านก่อสร้างซึ่งมีใบอนุญาตการวางผังเมืองแล้ว
มาตรา 42 คณะกรรมการประเมินผล
1. ให้กระทรวงการก่อสร้างจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานต่อไปนี้
a) การวางผังเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ
b) การวางผังเมืองซึ่งมีความส�ำคัญทางการเมือง สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการก่อสร้างเป็นผู้จัดท�ำ
2. ให้คณะกรรมการประชาชนที่มีอ�ำนาจอนุมัติการวางผังเมืองจัดตั้งสภาประเมิน เว้นแต่ในกรณีที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1 ของมาตรานี้
3. สภาประเมินต้องประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานบริหารจัดการภาครัฐ และองค์กรทางสังคมและ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 43 เนื้อหาการประเมินภารกิ จในการวางผังเมืองและผังเมือง
1. การประเมินผลภารกิจในการวางผังเมือง ต้องพิจารณาถึง
a) ความสอดคล้องของภารกิจในการวางผังเมืองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อก�ำหนด
ด้านการป้องกันภัย และความมั่งคง และการวางผังเมืองในระดับที่สูงขึ้น
b) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาของภารกิจในการวางผังเมืองแต่ละประเภท ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 23
แห่งกฎหมายนี้
2. การประเมินผลผังเมืองต้องพิจารณาถึง
a) คุณสมบัติขององค์กรที่ปรึกษาด้านการวางผังเมือง ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 10 ของกฎหมายนี้
b) พื้นฐานในการจัดท�ำผังเมืองตามที่ระบุไว้ในมาตรา 24 ของกฎหมายนี้
c) ความสอดคล้องของผังเมืองกับภารกิจงานในการวางผังเมืองและเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 6 ของ
กฎหมายนี้ รวมทั้งข้อก�ำหนดเกีย
่ วกับเนือ
้ หาของผังเมืองแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในหมวด 2 ส่วนที่
3, 4 และ 5 ของกฎหมายนี้
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มาตรา 44 อ�ำนาจในการอนุมัติภารกิจในการวางผังเมืองและผังเมือง
1. นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจอนุมัติภารกิจงานในการวางผังเมืองและผังเมืองต่อไปนี้
a) การวางผังเมืองรวมของเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง การวางผังเมืองรวมของอ�ำเภอเมืองทีจ
่ ด
ั เป็น
เมืองประเภท 1 การวางผังเมืองรวมของศูนย์กลางเมืองใหม่ ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรประมาณการ
เท่ากับจ�ำนวนประชากรของเมืองประเภท 3 และศูนย์กลางเมืองใหม่ท่ีขอบเขตการวางผังเมือง
เกี่ยวข้องกับ เขตการปกครองของจังหวัดตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป
b) การวางผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ซึ่งจัดเป็น
เมืองแบบพิเศษ
c) การวางผังเมืองรวม การจัดท�ำผังแสดงเขต และการจัดท�ำผังรายละเอียดของพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามส�ำคัญ
เป็นพิเศษในระดับประเทศ ทั้งในทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
d) การวางผังประเภทอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการก่อสร้างด�ำเนินการ
2. คณะกรรมการประชาชนส่วนจังหวัด และเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง มีหน้าทีอ
่ นุมต
ั ภ
ิ ารกิจงานในการ
วางผังเมืองและผังเมืองดังต่อไปนี้
a) การวางผังเมืองรวมระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และศูนย์กลางชุมชน ยกเว้นเมืองที่ระบุในข้อ 1(a) ของ
มาตรานี้ ทั้งนี้ ในการอนุมัติผังทั่วไปของเมืองประเภท 2, 3, 4 และเมืองใหม่นั้น ต้องมีหนังสือ
สัญญาจากกระทรวงการก่อสร้างก่อน
b) การจัดท�ำผังเฉพาะส�ำหรับโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคของเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง แต่ไม่รวม
ถึงการวางผังที่ระบุในข้อ 1(b) ของมาตรานี้ ทั้งนี้ ต้องได้รับหนังสือยินยอมจากกระทรวงการ
ก่อสร้างก่อน
c) การจัดท�ำผังแสดงเขตของเมืองประเภทพิเศษ และเมืองประเภท 1 การจัดท�ำผังผังแสดงเขตและ
ผังรายละเอียดส�ำหรับพืน
้ ทีใ่ นเมืองทีอ
่ ยู่ภายใต้เขตอ�ำนาจปกครองส่วนอ�ำเภอรอบนอก หรืออ�ำเภอ
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป พื้นที่ที่มีความส�ำคัญ และพื้นที่ที่อยู่ในศูนย์กลางเมืองใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การวางผังที่ระบุในข้อ 1(c) และภารกิจในการวางผังเมืองที่ระบุในข้อ 5 ของมาตรานี้
3. คณะกรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอเมือง เขต และอ�ำเภอ และคณะกรรมการประชาชนของส่วนอ�ำเภอ
รอบนอก ของเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง มีอ�ำนาจอนุมัติภารกิจงานการจัดท�ำผังแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอย และ
ภารกิจการจัดท�ำผังรายละเอียด ผังแสดงเขต และผังรายละเอียดของเขตปกครองทีอ
่ ยู่ภายใต้อำ� นาจบริหาร
จัดการของตน แต่ไม่รวมถึงการวางผังที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 และภารกิจการวางผังเมืองที่ระบุไว้ในข้อ 5
ของมาตรานี้ โดยต้องได้รับหนังสือยินยอมจากหน่วยงานบริหารจัดการการวางผังเมืองระดับจังหวัดก่อนที่
จะมีการอนุมัติดังกล่าว
4. คณะกรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอรอบนอกของจังหวัด มีอ�ำนาจอนุมัติภารกิจในการจัดท�ำผังราย
ละเอียดและผังรายละเอียดของต�ำบลต่างๆ แต่ไม่รวมถึงการวางผังที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 และภารกิจการ
วางผังเมืองที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของมาตรานี้ ทั้งนี้ โดยต้องได้รับหนังสือยินยอมของหน่วยงานบริหารจัดการ
การวางผังเมืองระดับจังหวัดก่อนที่จะมีการอนุมัติดังกล่าว
5. ผู้ลงทุนในโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง มีอำ� นาจอนุมัตภ
ิ ารกิจในการจัดท�ำผังรายละเอียดส�ำหรับ
พื้นที่ที่มีใบอนุญาตจัดท�ำผังเมืองแล้ว
6. คณะกรรมการประชาชนของอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ และต�ำบลมีหน้าที่รายงานให้สภาประชาชนของ
ชุมชนในระดับเดียวกันทราบถึงการวางผังเมืองรวม ก่อนทีก
่ ารวางผังเมืองดังกล่าวจะได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ ากหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
หน่วยงานที่มีหน้าที่วางผังเมือง ต้องประสานงานกับคณะกรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ
และต�ำบลในการรายงานให้สภาประชาชนของชุมชนระดับเดียวกันทราบถึงการวางผังทัว่ ไปของอ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอ และต�ำบลดังกล่าว
7. รัฐบาลมีหน้าที่ก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติภารกิจงานในการวางผังเมืองและผังเมือง
มาตรา 45 รูปแบบและเนื้อหาของการอนุมัติภารกิจในการวางผังเมืองและผังเมือง
1. การอนุมัติภารกิจในการวางผังเมืองและผังเมืองต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
2. เอกสารการอนุมัติผังเมืองต้องระบุรายละเอียดส�ำคัญเกี่ยวกับผังเมือง ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 23
มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา
39 ของกฎหมายนี้ และรายการผังเมืองที่ได้รับการอนุมัติแนบท้ายกฎหมายนี้
หมวด 4
การปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมือง
มาตรา 46 การพิจารณาทบทวนการวางผังเมือง
1. ในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามการวางผังเมือง ให้มีการทบทวนและประเมินผลการวางผังเมืองเป็น
ระยะ เพือ
่ ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วง
เวลาให้ได้ทันท่วงที
ให้มีการทบทวนการวางผังเมืองรวมและการจัดท�ำผังแสดงเขตทุกๆ 5 ปี และทบทวนการการจัดท�ำผัง
รายละเอียดทุกๆ 3 ปี นับจากวันที่ผังดังกล่าวได้รับอนุมัติ
2. คณะกรรมการประชาชนทุกระดับมีหน้าที่พิจารณาทบทวนการวางผังที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
3. ให้ทำ� หนังสือรายงานผลการทบทวนการวางผัง ให้หน่วยงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจอนุมต
ั ก
ิ ารวางผังดังกล่าวทราบ
4. ให้หน่วยงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจอนุมต
ั ก
ิ ารวางผังเมืองมีอำ� นาจตัดสินใจเกีย
่ วกับการแก้ไขการวางผังเมือง เมือ
่
พิจารณาถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ปัจจัยอืน
่ ๆ ทีส
่ ่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาของ
เมืองนั้นๆ
มาตรา 47 เงื่อนไขในการปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมือง
ให้มีการแก้ไขการวางผังเมืองได้ในกรณีต่อไปนี้
1. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแผนแม่บทด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและความมั่นคง
และป้องกันประเทศทิศทางแผนแม่บทว่าด้วยระบบเมืองแห่งชาติ การวางแผนก่อสร้างในภูมิภาค การวาง
ผังเมืองของชุมชนในระดับสูงกว่า หรือเขตอ�ำนาจปกครอง ไม่ว่าโดยประการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะ รูปแบบการใช้งาน และขนาดของเมืองหรือพื้นที่ที่อยู่ภายใต้แผนงานอย่างมาก
2. เมื่อมีการจัดตั้งโครงการใหญ่ที่มีความส�ำคัญระดับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สิ่งแวดล้อม และผังการจัดวางพื้นที่และสถาปัตยกรรมของเมืองเป็นอย่างมาก
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3. เมื่อไม่สามารถด�ำเนินการตามผังเมืองที่วางไว้ได้ หรือการด�ำเนินการตามผังเมืองที่วางไว้จะส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคง ความปลอดภัย สวัสดิการสังคม สิ่ง
แวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา หรืออนุสรณ์ทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของเมือง เมื่อพิจารณาจากผลการ
ทบทวนและประเมินการวางผังเมือง หรือจากการสอบถามความเห็นของชุมชน
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ธรณีวิทยา หรืออุทกวิทยา
5. เพื่อประโยชน์ของชุมชนและประเทศชาติ
มาตรา 48 หลักปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมือง
ไป

1. ให้แก้ไขเนือ
้ หาเฉพาะส่วน โดยให้เนือ
้ หาส่วนอืน
่ ๆ ทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้วยังคงมีผลบังคับตามกฎหมายต่อ

2. ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยอาศัยการวิเคราะห์และประเมินสภาพการณ์ ณ ปัจจุบน
ั ระบุเงือ
่ นไขเกีย
่ ว
กับการบูรณะฟื้นฟูเมืองไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ เสนอข้อก�ำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เกีย
่ วกับการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
และการจัดพืน
้ ที่ สถาปัตยกรรม และภูมท
ิ ศ
ั น์ในแต่ละพืน
้ ที่ ตลอดจนวิธก
ี ารปรับปรุงเครือข่ายสาธารณูปโภค
พื้นฐานทางเทคนิคและสังคมให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา
มาตรา 49 ประเภทของการปรับปรุงแก้ไขผังเมือง
1. การแก้ไขการวางผังเมืองโดยรวม มีรายละเอียดดังนี้
a) ให้ปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองโดยรวม ในกรณีที่ลักษณะ รูปแบบการใช้งาน และขอบเขตของ
ศูนย์กลางเมือง หรือพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารจัดท�ำรายละเอียดผังเมืองแล้วมีการเปลีย
่ นแปลง หรือการแก้ไข
ปรับปรุงคาดการณ์เอาไว้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั่วไปและทิศทางการพัฒนาเมือง
นั้นๆ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขอบเขต และรูปแบบการวางผังเมืองที่ส�ำคัญ
ของพื้นที่ที่มีการแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอยและมีการจัดท�ำรายละเอียดผังเมืองแล้ว
b) การปรับปรุงแก้ไขผังเมืองโดยรวม ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดเชิงปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต ช่วยปรับปรุงคุณภาพสิง่
แวดล้อมในการด�ำรงชีพ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และภูมิทัศน์ของเมือง มีความต่อเนื่อง และไม่
ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่มากนัก
2. การปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองบางส่วน มีรายละเอียดดังนี้
a) ให้ปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองบางส่วน ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อลักษณะ ขอบเขต และทิศทางการพัฒนาโดยทั่วไปของศูนย์กลางชุมชนเมืองมากนัก หรือไม่
เปลี่ยนแปลงลักษณะ ประเภทการใช้งาน ขอบเขต และรูปแบบการวางผังเมืองที่ส�ำคัญของพื้นที่
ที่มีการแบ่งเขตพื้นที่ใช้สอยและมีการจัดท�ำรายละเอียดผังเมืองแล้วมากนัก
b) การปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองบางส่วน ต้องระบุขอบข่าย ขอบเขต และเนื้อหาของการแก้ไข
อย่างชัดเจน มีความต่อเนือ
่ งและสอดคล้องกับการวางผังทัว่ ไปหรือการจัดท�ำรายละเอียดผังเมือง
ที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์และชี้แจงเหตุผลในการแก้ไข และประโยชน์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจเนื่องจากการแก้ไข รวมทั้งต้องระบุวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงแก้ไข

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 50 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองโดยรวม
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมือง ต้องรายงานข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขการวางผังเมือง
โดยรวมให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจอนุมัติการวางผังเมืองพิจารณาอนุมัติข้อเสนอดังกล่าว
2. หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอนุมัติการวางผังเมืองแล้ว ให้มีการจัดท�ำ ประเมินผล
และอนุมัติภารกิจงาน และแผนการแก้ไขการวางผังเมืองโดยรวม รวมทั้งพิมพ์ประกาศการวางผังเมืองที่
แก้ไขแล้วตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27
มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 42
มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 48 มาตรา 53 และมาตรา 54 ของกฎหมายนี้
มาตรา 51 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมืองบางส่วน
1. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมือง รายงานเนื้อหาและแผนการปรับปรุงแก้ไขการ
วางผังเมืองบางส่วน รวมทัง้ จัดประชุมเพือ
่ รวบรวมความเห็นของชุมชนผู้อยู่อาศัยในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ แ
ี ผนทีจ
่ ะแก้ไข
และพืน
้ ทีข
่ ้างเคียงทีจ
่ ะได้รบ
ั ผลกระทบโดยตรง และเสนอแผนและความเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจ
อนุมัติการวางผังเมืองพิจารณา
2. ให้หน่วยงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจอนุมต
ั ก
ิ ารวางผังเมือง พิจารณาและด�ำเนินการตัดสินใจเกีย
่ วกับการแก้ไขการ
วางผังเมืองเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร โดยอาศัยความเห็นของหน่วยงานทีม
่ อ
ี ำ� นาจหน้าทีป
่ ระเมินการวางผังเมือง
3. ให้หน่วยงานทีว่ างผังเมืองปรับปรุง และบันทึกเนือ
้ หาผังเมืองทีม
่ ก
ี ารปรับปรุงแก้ไขไว้ในบันทึกเอกสาร
การวางผังเมือง และให้ลงประกาศเนื้อหาผังเมืองที่มีการแก้ไขตามมาตรา 53 ของกฎหมายฉบับนี้
มาตรา 52 การปรับปรุงแก้ไขแปลงที่ดินของพื้นที่ตามแผนงาน
1. หากจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตหรือหลักเกณฑ์บางประการเกีย
่ วกับการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
ในเมือง เพือ
่ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างไม่ว่าหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มในพืน
้ ทีซ
่ งึ่ มีการอนุมต
ั ก
ิ ารจัด
ท�ำผังรายละเอียดแล้ว หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต้องค�ำนึงถึงมาตรฐานการวางผังเมือง เงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคและสังคมของเมืองและพืน
้ ทีน
่ น
ั้ ๆ รวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับเกีย
่ วกับการบริหาร
จัดการการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมเป็นส�ำคัญ ในการด�ำเนินการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าว ต้องผ่านการออกใบอนุญาตจัดท�ำผังเมืองตามมาตรา 71 ของกฎหมายฉบับนี้
2. การปรับปรุงแก้ไขขอบเขตหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงใดๆ ในเมืองภายใต้
แผนงาน ต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อลักษณะ พื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความ
สามารถในการให้บริการโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคและสังคมของศูนย์กลางชุมชนเมือง และพืน
้ ทีด
่ งั กล่าว
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หมวด 5
การจัดให้มีการด�ำเนินการตามการวางผังเมือง
และการบริหารการพัฒนาเมืองตามการวางผังเมือง
ส่วนที่ 1
การจัดให้มีการด�ำเนินการตามการวางผังเมือง
มาตรา 53 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางผังเมือง
1. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผังเมืองได้รับอนุมัติ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผังเมืองโดยวิธีการต่อไปนี้
a) จัดแสดงแบบแปลน และแบบจ�ำลองผังเมือง ไว้ทส
ี่ ำ� นักงานของหน่วยงานบริหารจัดการภาครัฐทุก
ระดับที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางผังเมือง รวมทั้งในนิทรรศการการวางผังเมืองและศูนย์
ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้แผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
b) เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
c) จัดท�ำสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้าง
2. เนือ
้ หาทีป
่ ระชาสัมพันธ์ต้องครอบคลุมรายละเอียดพืน
้ ฐานของผังเมือง และระเบียบข้อบังคับเกีย
่ วกับ
การบริหารจัดการตามผังเมืองและผังการออกแบบเมือง แต่ไม่รวมถึงเนือ
้ หาด้านความมัน
่ คง ความปลอดภัย
และข้อมูลที่เป็นความลับของประเทศ
3. ให้หน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีบ
่ ริหารจัดการการวางผังเมือง รายงานข้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับการด�ำเนินการตาม
ผังเมืองที่ได้รับอนุมัติแล้วอย่างละเอียด เพื่อให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลดัง
กล่าวให้องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ทราบและตรวจสอบได้ตามก�ำหนดเวลา
มาตรา 54 หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การวางผังเมือง
1. คณะกรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ และต�ำบล มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผังเมือง
รวมที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับเมือง ต�ำบล และเขตของตน
2. คณะกรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอรอบนอก หรือเขตของเมืองที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง และคณะ
กรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอ อ�ำเภอ และต�ำบล มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผังแสดงเขตและผังราย
ละเอียด ที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับพื้นที่ที่อยู่ในเขตปกครองที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจบริหารจัดการของตน
มาตรา 55 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง
1. หน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีบ
่ ริหารจัดการด้านการวางผังเมืองทุกระดับ ต้องให้ข้อมูลเกีย
่ วกับการวางผังเมือง
ที่ได้รับอนุมัติแล้วแก่องค์กรหรือบุคคลต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
2. การให้ข้อมูลเกีย
่ วกับการวางผังเมือง สามารถกระท�ำได้โดยการชีแ
้ จงโดยตรงผ่านสือ
่ มวลชน และใน
การออกหนังสือรับรองการวางผังเมือง
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
3. ข้อมูลทีใ่ ห้ต้องอ้างอิงผังเมืองและการออกแบบเมืองทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้ว และระเบียบข้อบังคับทีก
่ ำ� หนด
ไว้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังเมืองและการออกแบบเมือง
4. หน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง ต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลที่
ตนได้มอบให้
มาตรา 56 การออกหนังสือรับรองการวางผังเมือง
1. หน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีบ
่ ริหารจัดการการวางผังเมืองทุกระดับ ต้องยึดตามผังเมืองทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้วและ
ระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังเมืองและการออกแบบเมืองเป็นส�ำคัญ ใน
การออกหนังสือรับรองการวางผังเมืองให้กับองค์กรหรือบุคคลใดๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
2. หนังสือรับรองการวางผังเมืองต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตแปลงที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่
เส้นแนวเขตสีแดงและเครื่องหมายแสดงแนวเขตก่อสร้าง ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง ค่าสัมประสิทธิ์
การใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ พืน
้ ทีช
่ น
ั้ ล่างของอาคารทีม
่ ก
ี ารควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง และระดับความสูงต�ำ่ สุด
และสูงสุดของสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
3. ให้หนังสือรับรองมีระยะเวลาใช้บังคับเท่ากับระยะเวลาใช้บังคับของผังเมืองที่ได้รับอนุมัติแล้ว
มาตรา 57 การวางเครื่องหมายตามการวางผังเมือง
1. การวางเครื่องหมายตามการวางผังเมือง รวมถึง การวางเครื่องหมายส�ำหรับแนวเขตตามเส้นสีแดง
พื้นที่ชั้นล่างของอาคารที่มีการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง และแนวเขตที่ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง ณ
สถานที่จริง ตามบันทึกรายละเอียดการท�ำเครื่องหมายที่ได้รับอนุมัติแล้ว
2. หลังจากที่หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่อนุมัติผังเมืองแล้ว ให้คณะกรรมการประชาชนทุกระดับด�ำเนิน
การดังต่อไปนี้
a) จัดให้มีการรวบรวมและอนุมัติบันทึกรายละเอียดการท�ำเครื่องหมายตามผังเมืองที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติผังเมือง
b) จัดให้มีการท�ำเครื่องหมาย ณ สถานที่จริง ตามบันทึกรายละเอียดการท�ำเครื่องหมายที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว ภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติบันทึกรายละเอียดการท�ำเครื่องหมาย
3. ให้ฝ่ายงานเฉพาะทาง เป็นผู้จัดท�ำบันทึกรายละเอียดการท�ำเครื่องหมาย
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการการวางผังเมืองทุกระดับ ต้องเก็บรักษาแฟ้มรายละเอียดการท�ำ
เครือ
่ งหมายทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ล้ว และมอบเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้องกับการท�ำเครือ
่ งหมายให้องค์กรและบุคคลต่างๆ
เมื่อได้รับการร้องขอ
5. เมือ
่ มีการปรับปรุงแก้ไขการวางผังเมือง ให้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขเครือ
่ งหมายให้สอดคล้องกับการ
วางผังเมืองที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
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6. เครื่องหมายที่วางต้องมีความแข็งแรงทนทาน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่
บุคคลและยานพาหนะทีส
่ ญ
ั จรไปมา และเหมาะสมกับสภาพภูมป
ิ ระเทศและธรณีสณ
ั ฐานวิทยาของพืน
้ ทีท
่ วี่ าง
เครื่องหมาย
7. กระทรวงการก่อสร้างต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวางและการควบคุมดูแลเครือ
่ งหมายตามการวาง
ผังเมือง
ส่วนที่ 2
การบริหารจัดการพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของเมือง
มาตรา 58 หลักการบริหารจัดการพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของเมือง
1. เจ้าของงานสถาปัตยกรรมที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของเมือง ต้องควบคุม
ดูแลการใช้หรือแสวงประโยชน์จากงานสถาปัตยกรรมดังกล่าว เพือ
่ ดูแลรักษางานเหล่านีใ้ ห้มค
ี วามสวยงาม
ปลอดภัย และกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ
2. การก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม และรื้อถอนงานสถาปัตยกรรมและต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ
รวมทั้งในบริเวณสถานที่ท�ำงานและที่พักอาศัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของ
เมือง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานบริหารจัดการที่มีอ�ำนาจหน้าที่
3. ก่อนการจัดท�ำโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ใดๆ ทีม
่ ส
ี ถานะและมีความส�ำคัญต่อเมือง ให้มก
ี าร
จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารดังกล่าว
4. รัฐบาลต้องก�ำหนดวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของเมือง
มาตรา 59 หน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของเมือง
1. คณะกรรมการประชาชนของอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ และต�ำบล มีหน้าทีบ
่ ริหารจัดการพืน
้ ที่ สถาปัตยกรรม
และภูมิทัศน์โดยรวมทั้งหมดของเมืองที่อยู่ในเขตปกครองซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจบริหารจัดการของตน
2. หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการวางผังเมือง มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการ
ประชาชนของอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ และต�ำบลในการจัดการพื้นที่ สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของเมือง
มาตรา 60 ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมเมือง
1. คณะกรรมการประชาชนของอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ และต�ำบลมีหน้าที่วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมเมือง ทีใ่ ช้บงั คับกับศูนย์กลางเมืองทัง้ ปวงทีอ
่ ยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการ
2. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมเมือง ต้องสอดคล้อง
กับผังเมือง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามผังเมืองและการออกแบบเมือง รวมทั้งสภาพ
เงื่อนไขในเชิงปฏิบัติของศูนย์กลางเมือง
3. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการการวางผังเมืองและสถาปัตยกรรมเมือง ต้องมีเนื้อหาที่
ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
a) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามการวางผังเมืองและการบริหารการพัฒนา
เมือง ส�ำหรับพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติการวางผังเมืองและการออกแบบเมืองแล้ว รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ใน
เมือง
b) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมและพื้นที่ว่างในเมือง รวมทั้งมาตรการ
สนับสนุนและมาตรการควบคุม
c) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการควบคุมการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะ
d) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และบุคคลต่างๆ ในการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามการวางผังเมืองและการบริหารจัดการการพัฒนาเมือง
ส่วนที่ 3
การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองตามการวางผังเมือง
มาตรา 61 หลักการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง
1. ทีด
่ น
ิ ทุกประเภทในเมืองต้องใช้เพือ
่ วัตถุประสงค์ทเี่ หมาะสม และสอดคล้องกับประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ระบุไว้ในผังเมืองที่อนุมัติแล้ว
2. การบริหารจัดการที่ดินในเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมายที่ดิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มาตรา 62 การจัดเตรียมแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองตามแผนงาน
1. คณะกรรมการประชาชนในระดั บ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ห น้า ที่ จั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ มี แ ผนก่อ สร้า ง
สาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางเทคนิคและสังคมเพือ
่ ประโยชน์สาธารณะ ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนรายละเอียดการวาง
ผังเมืองที่ได้รับอนุมัติและได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้ว
2. การเรียกคืนที่ดิน และเงินชดเชยส�ำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนที่ดิน ให้ด�ำเนินการตามกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้
เมือ
่ มีการเรียกคืนทีด
่ น
ิ แล้ว ผู้ใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ มีสท
ิ ธิได้รบ
ั เงินชดเชยส�ำหรับทรัพย์สน
ิ ทีต
่ นสร้างขึน
้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการประกาศแจ้งแผนรายละเอียดการวางผังเมืองที่อนุมัติแล้วต่อสาธารณชน
3. คณะกรรมการประชาชนทุกระดับ ต้องสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ
้ อ�ำนวยให้ผ้ล
ู งทุนสามารถด�ำเนินการให้
เป็นไปตามการวางแผนการลงทุนและแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
4. ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาถนนตามการวางผังเมืองทีอ
่ นุมต
ั แ
ิ ล้ว หน่วยงานภาครัฐทีม
่ อ
ี ำ� นาจหน้าที่
ต้องด�ำเนินการเรียกคืนที่ดินตลอดแนวถนนสองข้างทางตามที่ระบุไว้ในผังเมืองไปพร้อมกัน และจัดการให้
มีการประมูลหรือประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5. ให้มีการก�ำหนดขอบเขตโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ ในขณะนัน
้ และมีวต
ั ถุประสงค์สอดคล้องกับแผนบูรณะฟื้นฟูเมือง เพือ
่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามเงือ
่ นไขการก่อสร้าง หรือส่งผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมและภูมท
ิ ศ
ั น์
ของเมือง
6. ในกรณีที่โครงการลงทุนใดใช้ท่ีดินแต่เพียงบางส่วน หากที่ดินส่วนที่เหลือมีขนาดเล็กเกินกว่าจะใช้
ประโยชน์ได้ หรือส่งผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมและภูมท
ิ ศ
ั น์ของเมืองตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล ให้รฐ
ั บาล
เรียกคืนที่ดินดังกล่าวและจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
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7. หลังจากผังรายละเอียดได้รบ
ั อนุมต
ั แ
ิ ละแจ้งประกาศต่อสาธารณะชนแล้ว ในระหว่างทีร่ ฐั ยังไม่ได้ดำ� เนิน
การเรียกคืนที่ดิน ให้องค์กรและบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ระบุในแผนการวางผังเมือง ยังสามารถใช้ที่ดิน รวม
ทั้งบูรณะ ซ่อมแซม หรือสร้างสิ่งก่อสร้างชั่วคราวใดๆ ต่อไปได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายการก่อสร้าง
ส่วนที่ 4
การบริหารจัดการการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมืองและพื้นที่ใต้ดิน ตามแนวการวาง
ผังเมือง
มาตรา 63 การจัดการที่ดินที่สงวนไว้ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง
เทคนิคในเมือง
1. ที่ดินที่สงวนไว้ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคในเมือง รวมถึงที่ดิน
ส�ำหรับใช้ในการก่อสร้างระบบงานหลัก ท่อ หรือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และที่ดินที่อยู่ใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2. แปลงที่ดินที่สงวนไว้ใช้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งได้ระบุไว้ในในการ
วางผังเมืองแล้ว ให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และห้ามไม่ให้น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรือ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งาน
3. คณะกรรมการประชาชนทุ ก ระดั บ มี ห น้า ที่ จั ด การที่ ดิ น ที่ ส งวนไว้เ พื่ อ ใช้ใ นการก่อ สร้า งระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคของเมือง
มาตรา 64 การบริหารจัดการการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางเทคนิคของเมือง ในเมือง
เก่าและเมืองมีการบูรณะฟื้นฟู
1. คณะกรรมการประชาชนทุกระดับ มีหน้าที่จัดท�ำแผนการสร้างอุโมงค์และท่อส�ำหรับวางสายไฟฟ้า
ใต้ดิน
2. ในการสร้างถนนสายใหม่ๆ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและขยายถนนสายเก่าในเมือง ให้มก
ี ารสร้าง
อุโมงค์และท่อส�ำหรับงานเทคนิค เพื่อใช้ในการติดตั้งสายไฟฟ้าและท่อส่งใต้ดินไปพร้อมกันด้วย
มาตรา 65 การจัดการการก่อสร้างระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิคของเมือง ในศูนย์กลางเมือง
ใหม่และย่านเมืองใหม่
1. การสร้างถนนตามแนวการวางผังเมือง ให้ด�ำเนินการพร้อมกับการสร้างอุโมงค์และท่อส�ำหรับงาน
เทคนิคใต้ดิน
2. ให้จัดวางและติดตั้งสายไฟฟ้าและท่อส่งทางเทคนิค ในอุโมงค์และท่อส�ำหรับงานเทคนิค
3. การลงทุนด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืน
้ ฐานทางเทคนิค ต้องสอดคล้องกับการวางผังเมือง
และตารางเวลาการด�ำเนินโครงการพัฒนาเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

29

โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่อง

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
มาตรา 66 การจัดการพื้นที่ใต้ดิน
1. การใช้สอยและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ดินในการก่อสร้างงานใต้ดิน ต้องเป็นไปตามแนวการวาง
ผังเมืองซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว
2. การบริหารจัดการการสร้างสิง่ ปลูกสร้างบนพืน
้ ดิน ต้องไม่กระทบต่อพืน
้ ทีใ่ ต้พน
ื้ ดินทีร่ ะบุไว้ในผังเมือง
ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว
มาตรา 67 การบริหารจัดการการก่อสร้างงานใต้ดิน
1. การก่อสร้างงานก่อสร้างใต้ดน
ิ ต้องเป็นไปตามแผนการใช้พน
ื้ ทีใ่ ต้ดน
ิ ทีร่ ะบุไว้ในผังเมืองทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั ิ
แล้ว ตลอดจนมาตรฐานงานก่อสร้างใต้ดน
ิ ทีก
่ ระทรวงการก่อสร้างประกาศก�ำหนด ใบอนุญาตการวางผังเมือง
และใบอนุญาตก่อสร้าง
2. การก่อสร้างงานก่อสร้างใต้ดน
ิ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ ปลูกสร้างทีอ
่ ยู่บนดินและใต้ดน
ิ รวมทัง้ พืน
้ ที่
ที่มีอยู่แล้วหรือที่ก�ำหนดไว้ในผังเมือง
3. การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง และงานสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสม
กับลักษณะการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากพื้นทีใ่ ต้ดินและบนดิน ทั้งต้องด�ำเนินการให้แน่ใจว่าระบบดัง
กล่าวสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งใต้ดินและบนดินได้ง่าย
4. การก่อสร้างอุโมงค์และท่อส�ำหรับงานเทคนิค ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่บนพื้นดิน และ
สามารถรับประกันความปลอดภัยในการใช้งาน การด�ำเนินงาน การซ่อมแซม และการบ�ำรุงรักษาระบบ
อุปกรณ์ดังกล่าวได้
5. รัฐบาลมีหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการพื้นที่ใต้ดิน
มาตรา 68 การจัดการดูแลต้นไม้ สวน ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และพื้นน�้ำ
1.ให้มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดการดูแลสวน สวนดอกไม้ และต้นไม้ในเมือง ซึ่งมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ประวัตศ
ิ าสตร์ ภูมท
ิ ศ
ั น์ทางธรรมชาติ และภูมท
ิ ศ
ั น์ของเมือง ซึง่ ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการหรือการ
วางผังเมือง ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ
2. การสร้างสวน สวนดอกไม้ หรือการปลูกต้นไม้ตามแนวการวางผังเมือง ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เกีย
่ ว
กับประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมของเมือง และต้องไม่ทำ� ลายสาธารณูปโภค
พื้นฐานบนพื้นดิน ในอากาศ หรือใต้ดิน
3. ห้ามไม่ให้มก
ี ารรุกล�ำ้ ทะเลสาบหรือพืน
้ น�ำ้ หรือเปลีย
่ นแปลงลักษณะของพืน
้ ดินใดๆ เพือ
่ ป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน์ของเมือง
4. องค์กรและบุคคลต่างๆ มีหน้าที่ปกป้องสวน สวนดอกไม้ ต้นไม้ พื้นน�้ำ รวมทั้งพื้นที่ธรรมชาติอื่นๆ ใน
เมือง ทั้งนี้ การโค่น ท�ำลาย และย้ายต้นไม้ที่ระบุไว้ในบัญชีรายการ รวมทั้งการปรับหรือเปลี่ยนแปลงพื้นดิน
ใดๆ ในพื้นที่ตามธรรมชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานบริหารจัดการที่มีอ�ำนาจหน้าที่
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการการก่อสร้างตามแนวการวางผังเมือง
มาตรา 69 หลักการบริหารจัดการการก่อสร้างตามแนวการวางผังเมือง
1. องค์กรและบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรม งานโครง
สร้างพื้ืนฐานทางเทคนิคและสังคม และที่อยู่อาศัย ต้องปฏิบัติตามการจัดท�ำผังเมืองระดับรายละเอียดที่ได้
รับอนุมัติแล้วและกฎหมายด้านการก่อสร้าง
2. สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไม่เหมาะสมแต่ไม่ขัดกับแนวการวางผังเมือง อาจ
ปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิมได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรื้อถอนออกไป อย่างไรก็ดี การบูรณะ ปรับปรุง หรือซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
3. สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีลักษณะไม่สอดคล้องกับแนวการวางผังเมือง ให้ด�ำเนินการขนย้ายออกไป
ตามแผนและตารางเวลาในการด�ำเนินงานตามการวางผังเมือง หากเจ้าของทรัพย์สินประสงค์ที่จะบูรณะ
ปรับปรุง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าวในระหว่างที่ยังไม่ได้มก
ี ารรือ
้ ถอน ให้หน่วยงานภาครัฐทีม
่ อ
ี �ำนาจ
หน้าที่พิจารณาและออกใบอนุญาตก่อสร้างชั่วคราวให้ตามบทบัญญัติของกฎหมายการก่อสร้าง
มาตรา 70 การแนะน�ำพื้นที่ด�ำเนินงาน
1. ให้หน่วยงานทีม
่ ห
ี น้าทีบ
่ ริหารจัดการด้านการวางผังเมือง เป็นผู้แนะน�ำพืน
้ ทีด
่ ำ� เนินงานลงทุนด้านการ
ก่อสร้างให้กับผู้ลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอ
2. พื้นที่ที่เห็นสมควรให้ใช้ในการลงทุนด้านการก่อสร้าง ต้องสอดคล้องกับการวางผังเมืองและเหมาะ
สมกับขอบเขตและลักษณะของการลงทุน รวมทั้งช่วยรักษาที่ดินในเมือง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
และสิ่งแวดล้อมของเมือง
มาตรา 71 ใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง
1. ให้มีใบอนุญาตจัดท�ำผังเมืองในกรณีต่อไปนี้
a) กรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 52 ข้อ 1 ของกฎหมายนี้
b) กรณีที่เป็นโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นกลุ่มในเขตเมือง โดยไม่ได้มีการแบ่ง
เขตพื้นที่ใช้สอยหรือการวางผังเมืองไว้
c) กรณีที่เป็นโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเดี่ยวในเขตเมือง ซึ่งไม่ได้มีการจัดท�ำผัง
รายละเอียดหรือมีการออกแบบเมืองไว้ ยกเว้นการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
2. ใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับนักลงทุนในการจัดท�ำภารกิจงานการจัดท�ำผังราย
ละเอียด และแผนงานโดยละเอียดเกีย
่ วกับโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างเป็นกลุ่ม หรือในการ
จัดท�ำโครงการลงทุนด้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเดี่ยวในเมือง รวมทั้งใช้เป็นพื้นฐานในการอนุมัติการจัด
ท�ำผังรายละเอียดหรือโครงการลงทุนด้านการก่อสร้าง ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่
3. การออกใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง ต้องมีการพิจารณาข้อก�ำหนดด้านการควบคุมและบริหารจัดการ
การพัฒนาทีแ
่ ท้จริงของเมือง มาตรฐานการวางผังเมือง และระเบียบข้อบังคับเกีย
่ วกับการบริหารจัดการการ
วางผังเมืองและสถาปัตยกรรมเมือง
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4. ใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง ต้องระบุขอบเขตพืน
้ ทีใ่ นเมืองทีจ
่ ะวางผังเมือง รูปแบบการใช้ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
ที่ได้รับอนุญาต เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานและใช้ประโยชน์ท่ีดิน การจัดพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและสังคมของเมืองทั้งบนดินและใต้ดิน การรักษาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ที่นักลงทุนได้รับมอบหมายให้ลงทุน และระยะเวลาใบอนุญาตมีผลใช้บังคับ
5. อ�ำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง มีดังนี้
a) คณะกรรมการประชาชนส่วนจังหวัดและเมืองทีบ
่ ริหารจัดการโดยส่วนกลาง มีหน้าทีอ
่ อกใบอนุญาต
การจัดท�ำผังเมืองให้กับโครงการต่างๆ ในเมืองระดับจังหวัด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1(ก) และ (ค)
และโครงการต่างๆ ในเมืองตามที่ระบุไว้ในข้อ 1(ข) ของมาตรานี้
b) คณะกรรมการประชาชนขออ�ำเภอรอบนอก อ�ำเภอ ต�ำบล และอ�ำเภอเมือง มีหน้าทีอ
่ อกใบอนุญาต
จัดท�ำผังเมืองให้กับโครงการต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ 5(ก) ของมาตรานี้
6. องค์กรและบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดท�ำผังเมืองตามกฎหมาย
ว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ
7. รัฐบาลมีหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตจัดท�ำผังเมือง
มาตรา 72 การบริหารการพัฒนาศูนย์กลางเมืองใหม่และย่านเมืองใหม่
1. คณะกรรมการประชาชนส่วนจังหวัดและเมืองทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง มีหน้าทีบ
่ ริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาเมืองใหม่ที่อยู่ในเขตการปกครองซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจบริหารจัดการของตน
คณะกรรมการประชาชนส่วนอ�ำเภอรอบนอก อ�ำเภอ ต�ำบล และอ�ำเภอเมือง มีหน้าที่บริหารงานให้เป็น
ไปตามแผนการพัฒนาเมืองใหม่ที่อยู่ในเขตการปกครองซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจบริหารจัดการของตน
2. การลงทุนด้านการสร้างศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่และย่านเมืองใหม่ ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน
ทางเทคนิคและสังคม รวมทั้งบริการสาธารณะต่างๆ ไปพร้อมกัน และมีความเหมาะสมกับระยะการพัฒนา
และปฏิบัติตามแผนงานแต่ละช่วง
3. การก�ำหนดขอบเขตเมืองแห่งใหม่ ต้องพิจารณาจากการมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขด้านการพัฒนาเมือง
ทีแ
่ ท้จริง วัตถุประสงค์การลงทุน ความสามารถของนักลงทุนในการด�ำเนินโครงการ และประโยชน์ทางสังคม
4. คณะกรรมการประชาชนส่ว นอ� ำ เภอเมื อ งและอ� ำ เภอ มี ห น้า ที่ จั ด ให้มี ก ารลงทุ น ด้า นการสร้า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคนิคนอกเขตรั้วของโครงการย่านเมืองแห่งใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าย่านเมืองแห่ง
ใหม่และพืน
้ ทีโ่ ดยรอบ รวมทัง้ เขตพืน
้ ทีใ่ ช้สอยต่างๆ ในเมือง สามารถเชือ
่ มต่อกันได้ง่ายและมีระบบคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างย่านเมืองแห่งใหม่ ย่านที่อยู่อาศัย และย่านบ้านเรือน คณะกรรมการ
ประชาชนทุกระดับและนักลงทุนตามที่ระบุในมติการลงทุนของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ ต้องกันส่วนที่ดิน
ที่เหมาะสมเอาไว้ส�ำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการบ้านสวัสดิการสังคม ตามที่กฎหมายก�ำหนด
6. ผู้ลงทุนในโครงการตามที่ระบุไว้ในมติการลงทุน มีหน้าที่บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคนิค พื้นที่ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในขอบเขตโครงการของตน ตามการวางผังเมืองที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการโอนการบริหารจัดการดังกล่าวไปให้คณะกรรมการประชาชนแล้ว
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มาตรา 73 การจัดการบูรณะเมืองตามการวางผังเมือง
ในการบูรณะฟื้นฟูพน
ื้ ทีใ่ ดๆ ในศูนย์กลางชุมชนเมือง ผู้ดำ� เนินโครงการต้องให้ความส�ำคัญกับการรักษา
ที่ ดิ น การตอบสนองความต้อ งการของคนในพื้ น ที่ ใ นการย้า ยที่ อ ยู ่ ณ ขณะนั้ น การปรั บ ปรุ ง สภาพ
สถาปัตยกรรม ภูมท
ิ ศ
ั น์ และสิง่ แวดล้อมของเมือง การสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคนิค
และสังคมและบริการสาธารณะต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยค�ำนึงถึงความสมดุลและความเชื่อมโยงกับพื้นที่
โดยรอบ และการรักษามรดกทางวัฒนธรรม โบราณวัตถุทางประวัตศ
ิ าสตร์ และเอกลักษณ์ทางประเพณีของ
ศูนย์กลางเมืองและพื้นที่ต่างๆ
หมวด 6
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา 74 การมีผลบังคับใช้
1. กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
2. นับจากวันทีก
่ ฎหมายนีม
้ ผ
ี ลใช้บงั คับ ให้บงั คับใช้บทบัญญัตข
ิ องกฎหมายนีแ
้ ทนบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย
การก่อสร้างว่าด้วยการวางแผนการก่อสร้างเมืองและพื้นที่ต่างๆ ในเมือง
มาตรา 75 บทบัญญัติชั่วคราว
หากแผนการก่อสร้างในเมืองใดได้รับอนุมัติแล้วก่อนวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้อง
จัดท�ำ ประเมินผล หรืออนุมัติแผนดังกล่าวใหม่ อย่างไรก็ดี การด�ำเนินงานในการบังคับใช้ผัง การบริหาร
จัดการในการพัฒนา และการแก้ไขผังดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายนี้
มาตรา 76 การจัดท�ำรายละเอียดและข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้รฐ
ั บาลจัดท�ำรายละเอียด และเสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตต
ิ ่างๆเหล่า
นี้ตามกฎหมายนี้ได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการ รวมทั้งชี้แนะแนวทางในส่วนของเนื้อหาส�ำคัญอื่นๆในกฎหมายนี้
เพื่อให้ตรงตามข้อก�ำหนดของการบริหารจัดการภาครัฐ
กฎหมายนีไ้ ด้รบ
ั ความเห็นชอบจากสมัชชาแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมัยที่ 12 ณ การประชุม
สมัชชาครั้งที่ 5 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552
										ประธานสมัชชาแห่งชาติ
								
								
(ลงนามและประทับตราราชการ)
										 เหงียน ฝู จ่อง
								
								 (ค�ำแปลฉบับนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น)
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