
 

 

บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ  
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตามกฎหมายผังเมือง  

 ในบทท่ี 3 จะเป็นการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูก
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายของต่างประเทศ และกฎหมายของประเทศไทย 
เนื่องจากการศึกษากฎหมายผังเมืองในต่างประเทศท่ีมีวิวัฒนาการและน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา
เพื่อทราบถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาปรับใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายผังเมืองของ
ประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรมกับประชาชนตามกฎหมายผังเมืองต่อไป ดัง
จะได้พิจารณาโดยล าดับดังนี้ 

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินของต่างประเทศ  

 ในการท าการศึกษามาตรการเยียวยาการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมาย
ผังเมืองนั้น ส่ิงท่ีส าคัญยิ่งก็คือการศึกษากฎหมายผังเมืองของต่างประเทศท่ีมีวิวัฒนาการยาวนาน
และประสบการณ์ในการบังคับใช้ผังเมืองท่ีประสบความส าเร็จ และน ากฎหมายและมาตรการ
เหล่านั้นเพื่อน ามาวิเคราะห์และน าบทบัญญัติเหล่านั้นมาปรับใช้กับกฎหมายผังเมืองของไทยใน
ส่วนที่ควรแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษากฎหมายผังเมืองของต่างประเทศนี้ ผู้ศึกษา
จะศึกษากฎหมายผังเมืองของ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  

 1. มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน ของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสใช้ประมวลกฎหมายผังเมือง ( Code de l’ Urbanisme) ค.ศ.
2003 ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเนื้อหาของกฎหมายผังเมืองครอบคลุมเนื้อหาการผัง
เมืองท้ังหมดอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  (1) กฎหมายนิติบัญญัติ (Loi) ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 
  (2) กฎหมายฝ่ายบริหารหรือรัฐกฤษฎีการ (Reglement) ออกโดยสภาแห่งรัฐ 
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  (3) กฎหมายฝ่ายบริหารที่เป็นกฎกระทรวงหรือประกาศของรัฐ (Arrête’) 
 กฎหมายในแต่ละส่วนมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ัวไปในการบริหารจัดการพื้นที่ และ
การผังเมือง กฎเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ กฎเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การปลูกสร้างเพื่อการบริการ การค้า และอุตสาหกรรม และคดี
ความผังเมือง (ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 73) 
 การจัดท าผังเมืองและการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มิได้
เป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกันในด้านขนาดพื้นที่ ความเป็นมา จ านวนประชากร ศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น กฎหมายผังเมืองของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผน โดยการ
กระจายอ านาจให้แต่ละเทศบาลมีอ านาจในการจัดท าผังเมืองของตนเอง แผนของระดับท้องถ่ินอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์กลาง กฎเกณฑ์ใช้ส าหรับพื้นที่ท่ีมีลักษณะพิเศษ  
 ประมวลกฎหมายผังเมืองได้ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปด้านการผังเมืองมีอยู่หลายลักษณะ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันดังนี้ 
  1.1 กฎระดับชาติเกี่ยวกับผังเมือง (Reglements Nationals) 
  กฎเกณฑ์นี้ให้ฝ่ายบริหารโดยสภาแห่งรัฐออกกฎเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับบังคับใช้นอก
เขตเกษตรกรรมในเรื่องการใช้ท่ีดิน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดทางผ่านของเส้นทางการ
คมนาคม การปลูกสร้าง และสถาปัตยกรรมของการก่อสร้าง ลักษณะที่เหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ และการ
ก่อสร้าง โดยผังเมืองทุกประเภทและทุกระดับจะล่วงละเมิดไม่ได้ และบังคับใช้ในพื้นที่ท่ีไม่มีผัง
เมืองเป็นกฎเกณฑ์กลางท่ีใช้ส าหรับการจัดท าผังเมืองทุกประเภท สรุปได้ดังนี้ 
   (1) เกี่ยวกับความเหมาะสมของการปลูกสร้างในพื้นที่ จะต้องมีทางคมนาคมผ่าน 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะของส่ิงก่อสร้าง การ
ท าเสียงรบกวนอย่างรุนแรง การคุ้มครองทรัพย์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
   (2) เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและจ านวนของงานก่อสร้าง เป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะ
เทคนิค เพื่อคาดคะเนอนาคตถึงความแออัดของชุมชนโดยก าหนดให้อาคารแต่ละหลังท่ีอยู่บนที่ดิน
ผืนเดียวกันห่างกันอย่างน้อย 4 เมตร และห่างอย่างน้อย 3 เมตร จากที่ดินติดกัน และความห่างจาก
ทางสาธารณะต้องมากกว่าหรือเท่ากันกับความสูงของอาคาร 
   (3) เกี่ยวกับลักษณะการก่อสร้าง การก่อสร้างท่ีค านึงถึงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม การ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและของเมือง ท่ีต้องรักษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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  1.2 ภาระจ ายอมและสิทธิได้รับการชดใช้เยียวยา ของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภาระ
จ ายอมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  ภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่กระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นภาระจ ายอม
ทางปกครองในกฎหมายมหาชนที่จ ากัดการใช้กรรมสิทธ์ิในที่ดิน เพ่ือประโยชน์ ของส่วนรวมโดย
ต้องบรรจุไว้ในภาคผนวกของผังเมืองท้องถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะดังนี้  
   1. ภาระจ ายอมเกี่ยวกับการท านุบ ารุงทรัพย์มรดกทางธรรมชาติทางวัฒนธรรม 
และทางการกีฬา เป็นภาระจ ายอมคุ้มครองป่าไม้ ภาระจ ายอมเส้นทางริมชายฝั่งเขตสงวนทาง
ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ และการคุ้มครองสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
   2. ภาระจ ายอมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ทางโยธาเป็นภาระจ ายอมใน
การวางเส้นทางหรือทางล าเลียงแก๊ส ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เคมี เส้นทางโทรคมนาคม 
   3. ภาระจ ายอมเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซ่ึงเป็นภาระจ ายอมในบริเวณที่ตั้งหรือ
ที่เก็บอาวุธหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 
   4. ภาระจ ายอมเกี่ยวกับสาธารณสุขและความสงบเรียบร้อยเป็นภาระจ ายอม ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสถานที่บางประเภท เช่น สุสาน 
   5. ภาระจ ายอมเกี่ยวกับทางเข้าเมือง เป็นภาระจ ายอมก าหนดให้ทางเข้าเมืองท่ีมี
การวางผังเมืองแต่ได้กลายเป็นเขตเมืองแล้ว ห้ามก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ท่ีมีความกว้าง 100 เมตร 
จากขอบทางหลวงและเส้นทางด่วน 
   6. ภาระจ ายอมท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน ข้อ Reglement 126-1 ซ่ึงประมวล
กฎหมายผังเมือง ก าหนดว่า ภาระจ ายอมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืน 
เช่น ประมวลกฎหมายป่าไม้ ประมวลกฎหมายเขตชนบท ประมวลกฎหมายแร่ เป็นต้น  
  ส่วนสิทธิได้รับการชดใช้เยียวยาของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภาระจ ายอมเพื่อ
ประโยชน์ ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองมีดังนี้ 
   (1) กฎหมายก าหนดภาระจ ายอม ท่ีจะต้องก าหนดการชดใช้เยียวยา เช่น ภาระจ า
ยอมท่ีจ ากัดหรือห้ามการสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยในบริเวณรอบทางเดินสายไฟฟ้าแรงสูงท่ีมี
ก าลังเกิน 130 กิโลวัตต์ ภาระจ ายอมนี้จะต้องได้รับการชดใช้เยียวยาจากผู้ด าเนินการติดตั้งสายไฟฟ้า
นั้น 
   (2) ต้องกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่ก่อนแล้ว หรือการเปล่ียนแปลงของสภาพสถานที่
นั้นในอดีตต้องเกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
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   (3) ความเสียหายท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับจะต้องมีลักษณะโดยตรงแน่นอน รุนแรง 
และพิเศษ 
  1.3 หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายผังเมือง  เป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างดุลยภาพระหว่าง
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่กับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 
   1. ความสมดุลระหว่างการพัฒนาและส่ิงแวดล้อม เป็นการก าหนดมาตรการพัฒนา
พื้นที่ชนบทให้มีความผสมผสานกับการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติภูมิทัศน์และการรักษาไว้ซ่ึงพื้นที่ท่ี
สงวนไว้ส าหรับกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรมและการป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   2. ความผสมผสานด้านสังคม เกี่ยวข้องกับการตั้งถ่ินฐานในเมืองและชนบท โดย
การก าหนดเงื่อนไขเรื่องการก่อสร้าง และการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยการค านึงถึงความสมดุลระหว่างท่ี
อยู่อาศัย สถานที่ท างาน การคมนาคมขนส่ง และการโยธา 
   3. การป้องกันการกระท าของมนุษย์และภัยธรรมชาติ เป็นการค านึงถึงภัยที่กระทบ
ต่อการวางผังเมือง เช่น ภัยธรรมชาติและภัยจากเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมการย้ายถ่ิน
ที่อยู่ของประชากร การควบคุมคุณภาพอากาศ น้ า และสถานที่ส าคัญต่าง (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547, หน้า5-4 - 5-9 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า74-77)  
    1.3.1 แผนและผังเมือง 
    การผังเมืองประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้
    1. รัฐหรือการบริหารราชการส่วนกลาง 
     (1) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่มีผังเมืองระดับชาติ เพราะการวางผัง
เมืองต้องตอบสนองความต้องการและความเหมาะสมกับเงื่อนไขปัจจัยแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดย
ส่วนกลางไม่แทรกแซงในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองระดับท้องถ่ิน เพียงแต่รัฐสามารถ
ควบคุมผังเมืองโดยใช้กลไกของกฎหมายผังเมืองท่ีก าหนดว่า ในการวางและจัดท าผังเมืองทุก
ประเภทต้องเคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีเป็นหลักการทั่วไปด้านการผังเมืองโดยมีกลไกทางปกครองท่ี
กฎหมายบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจตรวจสอบความเหมาะสมของการผังเมืองว่า 
สอดคล้องกับหลักทั่วไปด้านผังเมือง หรือนโยบายหรือโครงการเพื่อประโยชน์ของชาติหรือไม่ 
รวมตลอดถึงกระบวนการเพิกถอนกรณีการออกผังเมืองท่ีเป็นการกระท าทางปกครองต่อศาล
ปกครองได้ด้วย 
     (2) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่มีผังเมืองระดับภาคแต่มีผังการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ เจาะจงที่เรียกว่า “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ ” (Directives Territoriales d’ 
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Amenagement DTA) จัดท าในระดับภาค อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐหรือราชการส่วนกลางท่ีเข้า
สู่กระบวนการประชาพิจารณ์ และมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐกฤษฎีการับรองแต่ผังการพัฒนานี้ไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของภาค เพราะมีวัตถุประสงค์บนพื้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น เรื่องการ
พัฒนาการโยธาและสาธารณูปโภค ด้านคมนาคมขนส่งเรื่องการพัฒนาพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ท่ีมีการก าหนดไว้เป็นพิเศษในระดับภาค เป็นผังที่มีผลบังคับเหนือผังเมืองระดับท้องถ่ิน 
ดังนั้นหากเทศบาลก าหนดผังเมืองขัดกับ “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ ” (DTA) ผังเมืองท่ีออก
โดยเทศบาลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    1.3.2 หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงานส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการวางผังเมือง ท่ีเป็นผังเมืองท่ัวไป
และผังส าหรับพื้นที่พิเศษ ดังนี้ 
    ก. ผังเมืองระดับเหนือเทศบาล เป็นผังเมืองท่ัวไป เรียกว่า “แผนความ
สอดคล้องในพื้นที่ ” (Schemas de coherence territoriele-SCOT) เป็นผังเมืองท่ีจัดท าขึ้นร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลที่มีความเป็นชุมชนเดียวกัน โดยรวมตัวกันเป็นองค์กรมหาชนเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลจัดท าแผนความสอดคล้องในพื้นที่ท่ีเป็นเอกสารก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางท่ัวไป
ในการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของเทศบาลต่าง ๆ มีลักษณะเป็นแผนและผัง โดยกระบวนการ
จัดท า “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ ” (DTA) ต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันในระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วย งานของรัฐ หน่วยงานเอกชน เพื่อน าความเห็น
จากการปรึกษาหารือ ท าเป็นเอกสารสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ เมื่อมีการใช้ “แนวทางการ
บริหารจัดการพื้นที่” (DTA) บังคับแล้ว “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่” (DTA) มีศักดิ์และผลทาง
กฎหมายเหนือผังเมืองท้องถ่ิน (SCOT) และโครงการต่าง ๆ ในการด าเนินการบริการจัดการใช้พ้ืนที่
ด้านการผังเมือง 
    ข. ผังเมืองท้องถ่ิน ( PLU) เป็นผังเมืองท่ัวไปและเป็นผังเมืองระดับเทศบาล 
เป็นผังเมืองท่ีมุ่งชุมชนเมืองภายในเขตเทศบาล และวางกฎเกณฑ์ด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดย
การก าหนดรายละเอียดเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุม
การด าเนินการ อาจมีการร้องของหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านวิชาการและมีคณะท างานที่
เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียภายหลังการอภิปรายก าหนดทิศทาง ต้องได้รับการพิจารณาและ
รับรองจากสภาเทศบาลก่อนน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จึงน าโครงการที่ได้รับการรับรองน าไปให้
ประชาชนพิจารณ์ แล้วจึงน าเสนอสภาต าบลเพื่อให้ที่ประชุมมีมติรับรองต่อไป กรณีการรับรองผัง
เมืองท้องถ่ิน (PLU) มีผลเป็นการโอนอ านาจการอนุญาตด้านผังเมืองไปยังท้องถ่ินโดย
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นายกเทศมนตรีจะใช้อ านาจในนามเทศบาลมิใช่ในนามของรัฐ จึงเป็นการโอนความรับผิดชอบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ค. ผังเทศบาล ( SCOT) เป็นผังเมืองท่ัวไปและเป็นผังเมืองระดับเทศบาล แต่
เป็นเทศบาลที่ไม่มีผังเมืองท้องถ่ิน ( PLU) โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่มีสภาพเป็นชนบทหรือไม่มี
ศักยภาพในการจัดท าผังเมืองท้องถ่ิน (PLU) ได้ โดยผังเทศบาล (SCOT) เป็นเอกสารที่ระบุวิธีการ
บังคับใช้กฎเกณฑ์ท่ัวไปว่า ด้วยการผังเมืองการจัดท าผังเมืองเทศบาล ( SCOT) ต้องสอดคล้องกับ
แผนความสอดคล้องในพื้นที่ (DTA) เมื่อเทศบาลมีผังเทศบาล (SCOT) ใช้บังคับ นายกเทศมนตรีจะ
เป็นผู้มีอ านาจในนามเทศบาลในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตามท่ีสอดคล้องกับผังเทศบาล (SCOT) 
    ง. แผนเพื่อการพัฒนาทางพาณิชย์ ( Schema de developpment commercial) 
เป็นผังส าหรับพื้นที่พิเศษจัดท าโดยหน่วยงานระดับจังหวัดเรียกว่า ผังเมืองด้านพาณิชย์ แผนด้าน
พาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นแผนระดับระหว่างเทศบาลหรือระดับระหว่างจังหวัด ต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนความสอดคล้องในพื้นที่ (SCOT) และค านึงทิศทางแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ ( DTA) 
และแผนการบริหารจัดการใช้พ้ืนที่ระดับภาคด้วย 
    จ. เขตคุ้มครองส่ิงปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์และสถานที่ส าคัญเป็นผัง
ส าหรับพื้นที่พิเศษเป็นเขตอนุรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองย่านเมืองเก่าโดยเฉพาะเขตในกลาง
เมืองท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดการให้มีแผนขึ้นโดยการ
ปรึกษาหารือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง แผนดังกล่าวนี้ต้องสอดคล้องกับแผนความสอดคล้องใน
พื้นที่ ( SCOT) และจะก าหนดว่าอาคารใดห้ามรื้อถอนและอาคารใดจะเปล่ียนแปลงได้ภายใต้
เงื่อนไขพิเศษ และอาคารใดอาจรื้อถอนได้ในกรณีที่มีโครงการการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่โดย
แผนต้องออกโดยรัฐกฤษฎีกา โดยสภาแห่งรัฐซ่ึงไม่ต้องก าหนดระบบการเยียวยาความเสียหายไว้  
    1.3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าผังเมือง 
    ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางผัง แม้จะเป็นกระบวนการที่
ยาวนานและต้องใช้ความรู้และความเข้าใจเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยามาช่วย แต่เป็นกระบวนการที่
ท าให้การผังเมืองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ผังที่ผ่านมติส่วนใหญ่ของประชาชนจะมีความ
ศักดิ์สิทธ์ิในตนเองและเป็นประชามติที่ยอมรับโดยทั่วกัน ในการจัดท าแผนและผังเมืองในระดับ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับภาค ระดับเหนือเทศบาลหรือระดับเทศบาล กฎหมายก าหนดให้โครงการ
ของการจัดท าเอกสารผังเมืองต้องน าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ท้ังนี้เพ่ือน าความเห็นมาพิจารณา
ปรับปรับปรุงตัวเอกสารผังเมือง ก่อนที่จะน าไปสู่กระบวนการรับรองต่อไป  
    1.3.4 มาตรการของรัฐเพื่อให้ได้มาซ่ึงท่ีดิน และการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ 
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    การใช้ประโยชน์ที่ดินนอกจากการถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และแผนที่
ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว รัฐยังใช้มาตรการเป็นการทั่วไปเพื่อให้มาตรการทางผัง
เมืองสัมฤทธ์ิผล คือ การเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นอ านาจในการตัดสินใจของรัฐใน
การพิจารณาตามเหตุผลดังกล่าว ต้องช่ังน้ าหนักระหว่างความเหมาะสมของการด าเนินงาน สามารถ
หลีกเล่ียงการเวนคืนได้หรือไม่และอุปสรรคผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงานเกินเลยหรือไม่ ใน
การเวนคืนแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จะเวนคืนต้องจัดเตรียมเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การเวนคืนความจ าเป็นและประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้น โดยจัดท าเอกสารเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดและเปิดเผยรายละเอียดของเอกสารให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อน าไปใช้ในการ
ประชาพิจารณ์ ในการก าหนดแปลงท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอาจใช้ดุลพินิจไม่ประกาศการเวนคืนที่ดินแปลงใดที่เห็นว่า ไม่จ าเป็นของ
รัฐ หรือการประกาศเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากที่ก าหนด ในการออกค าส่ังเวนคืน
ใช้อ านาจกระบวนการศาลยุติธรรม เพราะผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงอ านาจในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินของเอกชนและเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินค่าทดแทนและจ านวนเงินค่าทดแทน
ให้ทราบกรณีไม่อาจตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือผู้ถูกเวนคืนมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้ก าหนด
จ านวนเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม  (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547, หน้า 5-46 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 77-80)  
    1.3.5 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการอนุญาต 
    การก าหนดแนวทางและข้อจ ากัดโครงการต่าง ๆ เพื่อการผังเมืองปรากฏใน
รูปแบบของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แผนและผังต่าง ๆ โครงการเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน   
    1.3.6 เอกสารรับรองด้านผังเมือง (Certificat d’ Urbanisme) 
    เอกสารรับรองด้านผังเมือง คือ ตราสารที่ฝ่ายปกครองได้ออกเพื่อแจ้งแก่
เอกชนที่ขอเอกสารนี้ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเอกชน โดยเอกสาร
รับรองด้านผังเมืองนี้เป็นความเห็นชอบล่วงหน้า ( Accard prealable) เพื่อการอนุญาตก่อสร้างเป็น
หลักประกันว่ากฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับเหนือที่ดินของเอกชนจะไม่ถูกเปล่ียนแปลงโดยกฎหมายที่
ออกมาภายหลัง  
  1.4 การควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองโดยศาล 
  การควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองโดยศาล โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับศาลปกครอง
ในกรณีเกี่ยวกับการกระท าของฝ่ายปกครอง เช่น การพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของผังเมือง 
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การก าหนดโครงการต่าง ๆ การใช้อ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองว่า ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่หรือกระท าเกินอ านาจหรือไม่ นอกจากนี้ศาลยุติธรรมคือ ศาล
แพ่งและศาลอาญา กรณีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง เช่น ศาลแพ่งจะ
วินิจฉัยปัญหาเรื่องการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากกระท าของเอกชนที่กระทบต่อบุคคลที่สาม
เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง หรือศาลอาญาจะพิจารณาความผิดทางอาญาตามที่ปรากฏใน
กฎหมายผังเมือง 
   1.4.1 คดีปกครอง 
   คดีที่ขึ้นศาลปกครอง แบ่งออกได้ดังนี้ 
    1. คดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าฝ่ายปกครอง แบ่งออก
ได้ดังนี้ 
     (1) การฟ้องว่า การออกผังเมืองขัดกับกฎเกณฑ์ผังเมืองระดับชาติหรือผัง
เมืองท่ีศักดิ์สูงกว่า หรือการออกผังเมืองไม่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับขั้นตอน
ในการออกผังเมืองหรือเอกสารผังเมืองอ่ืน ๆ หรือไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับขั้นตอนในการออกผังหรือเอกสารผังเมืองอ่ืน ๆ การฟ้องว่าการออกผังเมืองโดยมิชอบด้วย
กฎหมายนั้น มิใช่การฟ้องค าวินิจฉัยของฝ่ายปกครองว่าให้มีผังเมืองหรือเอกสารอ่ืนๆ 
     (2) การฟ้องว่า การกระท าทางปกครอง (Actes administratifs) ในลักษณะที่
เป็นค าวินิจฉัย ( Actes decisoires) เช่น การอนุญาตหรือการไม่อนุญาตต่าง ๆ เช่น เรื่องการออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ ในลักษณะเอกสารให้ข้อมูล (Actes informatifs) บางกรณีส าหรับกฎหมายผังเมือง 
เช่น ใบรับรองด้านผังเมือง (Certificat d’ urbanisme) ในลักษณะการกระท าทางปกครองท่ีมีลักษณะ
ชั่วคราว (Actes a caractere provisoires) เช่น ค าวินิจฉัยให้ชะลอการพิจารณา (Sursis a statuer) เช่น 
ชะลอการวินิจฉัยเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง ในกรณีการด าริโดยฝ่ายปกครองให้มีผังเมือง หรือ
โครงการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ 
    2. ผู้มีสิทธิน าคดีที่เกี่ยวกับผังเมืองขึ้นสู่ศาลปกครอง ได้แก่ 
     (1) ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
     (2) บุคคลที่สาม ท่ีถูกกระทบจากการกระท าทางปกครอง หมายถึง บุคคล
ได้รับผลกระทบจากการกระท าของฝ่ายปกครองท่ีมุ่งต่อผู้อ่ืน เช่น เจ้าของท่ีดินถูกกระทบจากการ
ออกใบอนุญาตก่อสร้างของท่ีดินข้างเคียง ได้แก่ หากพิสูจน์ได้ว่าใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในผังเมืองท้องถ่ิน (PLU) หรือใบรับรองด้านผังเมือง 
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     (3) สมาคมคุ้มครองต่าง ๆ นายกเทศมนตรี โดยส่วนได้เสียต้องเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการป้องกันทางผังเมือง มิใช่เพื่อประโยชน์ด้านการเงินหรือด้านพาณิชย์ 
   1.4.2 การพิจารณาโดยศาลปกครอง 
   ในการควบคุมการใช้อ านาจการกระท าของฝ่ายปกครองกรณีการผังเมือง ศาล
ปกครองจะใช้อ านาจควบคุมในระดับท่ีต่างกันเพื่อพิจารณาการกระท าในกรณีต่าง ๆ เพราะ
กฎหมายผังเมืองก าหนดเงื่อนไขหรือช่องทางในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองแตกต่างกัน ดังนี้ 
    1. การควบคุมตามปกติ ศาลปกครองใช้การควบคุมในระดับปกติทั่วไป ใน
กรณีการกระท าของฝ่ายปกครองถูกบทบัญญัติกฎหมายวางเงื่อนไขและข้อจ ากัดไว้อย่างชัดเจน ศาล
ปกครองจะพิจารณาว่าฝ่ายปกครองวินิจฉัยไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ โดยศาล
ปกครองควบคุมการบังคับใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริง เช่น เมื่อฝ่ายปกครองอนุมัติหรือปฏิเสธ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 
    2. การควบคุมรายละเอียด เป็นการควบคุมที่ศาลปกครองพิจารณาการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายปกครองว่า ส าคัญผิดอย่างร้ายแรงในการวินิจฉัยหรือไม่ เช่น การพิจารณาว่าการ
ก าหนดให้มีผังเมืองท้องถ่ินโดยส าคัญผิดในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ 
    3. การควบคุมในภาพรวม เป็นการควบคุมว่าการกระท าทางปกครอง
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นหรือไม่ เช่น การพิจารณาว่า การออกค าส่ังทางปกครองอยู่บน
พื้นฐานประ โยชน์สาธารณะหรือไม่ อันจะมีผลต่อการด าเนินโครงการด้านผังเมือง เช่น การวินิจฉัย
ให้ก าหนดเขต ZAC เพื่อประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองใช้การควบคุมในลักษณะนี้กับการที่ฝ่าย
ปกครองวินิจฉัยตามข้อยกเว้นในกฎหมายผังเมืองเพราะการอนุญาตตามข้อยกเว้นจะมีขึ้น เม่ือ
ประโยชน์สาธารณะที่กฎเกณฑ์ทางผังเมืองมุ่งคุ้มครองถูกกระทบนั้น ไม่ได้มากไปกว่าประโยชน์
สาธารณะที่จะได้จากข้อยกเว้นนั้น 
   1.4.3 การเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง 
   ศาลปกครองจะพิจารณาเพิกถอนการกระท าทางปกครองด้วยเหตุต่อไปนี้ 
    1. การกระท าโดยไม่มีอ านาจ ( Exces de pouvoir) เช่น กรณีที่กฎหมาย
ก าหนดการแบ่งอ านาจอย่างชัดเจนระหว่างรัฐกับหน่วยงานท้องถ่ินหรือการแบ่งแยกอ านาจระหว่าง
ท้องถ่ินเช่น กรณีศาลปกครองสูงสุดเคยบอกล้างผังเทศบาล ( PLU) ที่ประกาศโดยสภาเทศบาล 
เพราะสภาเทศบาลไม่มีอ านาจการออกประกาศ เพราะอ านาจออกประกาศเป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 
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    2. การกระท าผิดแบบและขั้นตอน ( Vice de forme et vice de procedure) เช่น 
คณะกรรมการหรือคณะท างานไม่เป็นไปตามองค์ประกอบท่ีกฎหมายก าหนด 
    3. การใช้อ านาจโดยมิชอบ (Detournement de pouvoir) เป็นการใช้อ านาจโดย
มิชอบของฝ่ายปกครอง เพราะวินิจฉัยโดยค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประโยชน์สาธารณะ
อย่างชัดแจ้ง เช่น การแก้ไขผังเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะท าให้การก่อสร้างท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย
กลายเป็นชอบด้วยกฎหมาย 
    4. การละเมิดบทบัญญัติกฎหมาย ( Violation de la loi) เนื่องจากกฎหมายผัง
เมืองเป็นกฎหมายที่ซับซ้อนและก่อให้เกิดความสับสนได้ง่ายและกฎเกณฑ์รายละเอียดมีการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
   1.4.4 ผลการเพิกถอนการกระท าทางปกครอง 
   ผลการเพิกถอนการกระท าทางปกครองมีดังนี้ 
    1. กรณีเพิกถอนผังเมืองท่ีออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายท าให้ผังเมือง เช่น 
ผังเมืองระดับเหนือเทศบาล ( SCOT) ผังเมืองท้องถ่ิน (PLU) หรือผังเมืองเทศบาล  (Carte 
communale) ส้ินผลบังคับ ดังนั้นเอกสารผังเมืองท่ีเคยมีผลบังคับใช้ ก่อนผังท่ีถูกเพิกถอนจะน า
กลับมาบังคับใช้ แต่หากผังที่ควรจะน ากลับมาใช้แทนนั้นได้เคยถูกเพิกถอนไปแล้วด้วยเทศบาล
หรือองค์กรมหาชนเพื่อความร่วมมือระหว่างเทศบาลต้องไม่บังคับใช้ผังเหล่านั้น และให้ใช้เกณฑ์
ด้านผังเมืองระดับชาติ (RNU) มาบังคับใช้ 
    2. กรณีผังเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและรูปแบบ 
(Vice de forme et vice de procedure) แม้เป็นเหตุให้ผังเมืองไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถือเป็นเหตุ
ยกเว้นความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลคือ ผังท่ีมิชอบด้วยกฎหมายยังคงใช้บังคับอยู่ขณะมีการแก้ไข
ให้ถูกต้อง โดยกฎหมายผังเมืองได้ก าหนดให้การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและรูปแบบในการจัดท าผัง
เมือง ยกขึ้นเป็นเหตุกล่าวอ้างโดยการยกเว้นความชอบด้วยกฎหมายมิได้ หากล่วงระยะเวลา 6 เดือน 
นับตั้งแต่ผังเมืองมีผลบังคับใช้ 
    3. การเพิกถอนผังเมืองไม่เป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีออกตามผัง
เมืองท่ีถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการออกใบอนุญาตมิใช่การกระท าท่ีถือว่า เป็นการบังคับ
ใช้ผังเมือง เว้นแต่ใบอนุญาตจะออกมาอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติที่มีชอบด้วยกฎหมายที่ก าหนด
ขึ้นมาเฉพาะเจาะจงส าหรับการด าเนินการนั้น 
  1.5 คดีเกี่ยวกับการเรียกให้ฝ่ายปกครองรับผิดและเยียวยา 
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  กฎหมายผังเมืองได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิด และการเยียวยา ความเสียหาย
ให้เอกชนเกี่ยวกับภาระจ ายอม ตามที่ก าหนดไว้ในเรื่องการคมนาคม ในด้านสุขอนามัย ความ
สวยงาม หรือด้วยเหตุอ่ืนในฐานะเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง ไม่เป็นเหตุให้มีการ
เรียกร้องให้ได้รับการเยียวยา เว้นแต่จะกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่ก่อน โดยศาลปกครองจะเป็นผู้ก าหนด 
โดยมีลักษณะดังนี้ 
   1. ลักษณะของความผิด ดังนี้ 
    (1) ความรับผิดโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายมีหลายกรณี เช่น การ
เปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายการบริหารจัดการใช้พ้ืนที่ของเทศบาล ท่ีเป็นสถานการณ์กระทบ
โครงการที่ก าลังด าเนินการ กรณีความเสียหายท่ีเกิดจากการค้นพบแหล่งโบราณวัตถุขณะที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างซ่ึงท าให้การก่อสร้างล่าช้า ความรับผิดของฝ่ายปกครองโดยไม่มีความผิดที่ต้อง
เยียวยากับเอกชนนั้น เม่ือเอกชนผู้เสียหายพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ความเสียหายท่ีได้รับนั้นเป็นความ
เสียหายท่ีไม่ปกติและมีลักษณะพิเศษ 
    (2) ความรับผิดที่เกิดจากความผิด เป็นความผิดเกิดจากการด าเนินการของฝ่าย
ปกครองส่งผลให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบ เช่น การออกใบอนุญาตที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย การปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การถอนใบอนุญาตโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย การชะลอการพิจารณาในการอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การออกค าส่ังระงับการ
ก่อสร้างโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การอนุญาตให้จัดสรรที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การปฏิเสธให้
จัดสรรที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การออกใบรับรองโดยมิชอบ 
   2. การเยียวยาความเสียหาย มีลักษณะดังนี้ 
    (1) ความเสียหายเป็นผล โดยตรงเกิดจากการกระท าของฝ่ายปกครอง เช่น การ
ปฏิเสธใบอนุญาตก่อสร้างถูกเพิกถอนค าส่ังทางปกครอง ภายหลังมีกฎเกณฑ์ด้านผังเมืองใหม่ให้
สามารถด าเนินการได้ ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องฝ่ายปกครองให้ชดใช้ค่าเสียหายท่ีจ่ายไปจริงและ
โดยตรง เช่น ค่าจ้างสถาปนิกออกแบบ 
    (2) ความเสียหายต้องเป็นรูปธรรม ความเสียหายดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้ 
    (3) ความเสียหายต้องแน่นอน ความเสียหายดังกล่าวมิใช่อาจเกิดขึ้น เช่น การ
เรียกร้องค่าเสียหายจากการขาดค่าเช่าหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่ฝ่ายปกครองท าให้ส าเร็จล่าช้าจะเรียกค่าความเสียหายไม่ได้ 
   นอกจากนี้กฎหมายผังเมืองยังก าหนดให้ฝ่ายปกครองไม่ต้องชดใช้ในความ
เสียหายจากภาระจ ายอมด้านผังเมืองตามเงื่อนไขต่าง ๆ ส่วนกรณีความรับผิดชอบท่ีไม่ได้มีการ
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กระท าความผิด ความเสียหายต้องมีลักษณะไม่ปกติและพิเศษ ขึ้นกับดุลพินิจของตุลาการศาล
ปกครอง  
   3. ค าพิพากษาศาลปกครองประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   ศาลปกครองสูงสุดประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ใช้หลักความได้สัดส่วนใน
ความหมายอย่างแคบ ในคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครอง โดย ใน ค.ศ.1966 รัฐบาล
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีนโยบายจะลดความแออัดของเมือง Lille โดยการย้ายการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาไปอยู่นอกเมือง โครงการนี้ต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และรื้อถอนบ้านเรือน
ประชาชน 250 หลัง เมื่อถูกประชาชนต่อต้านอย่างหนัก ฝ่ายปกครองท าการแก้ไขโครงการเสียใหม่ 
จ าเป็นต้องรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนเพียง 88 ครอบครัวเท่านั้น แต่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของ
สมาคมผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่เสนอให้เปล่ียนแนวถนนเสียใหม่
อันจะท าให้สามารถสงวนบ้านเรือนของประชาชนไว้ได้อีก 80 ครอบครัว  
   ในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะได้ออกประกาศก าหนดให้โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นขั้นตอนของกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
สมาคมผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้เพิกถอนประกาศของรัฐมนตรี
ฉบับนี้ ศาลปกครองได้มีค าพิพากษาว่า ฝ่ายปกครองจะประกาศว่าโครงการใดเป็นโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ได้เมื่อปรากฏว่า ผลกระทบต่อกรรมสิทธ์ิของเอกชน ค่าใช้จ่ายและความเสียหาย
ทางสังคมประการอ่ืน อันเนื่องจากการด าเนินการตามโครงการนั้น ไม่มากเกินขนาดเมื่อ
เปรียบเทียบกับประโยชน์อันโครงการนั้นจะให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว
เห็นว่า โครงการสร้างศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสร้างเมืองใหม่ทางด้านตะวันตกของเมือง 
Lille ที่ได้แก้ไขนั้น ยังถือว่าเป็นโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่จึงพิพากษายกฟ้อง 

 2. มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐสามารถตรากฎหมายหรืออนุบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการใช้
ทรัพย์สินของเอกชนได้โดยตรง ซ่ึงเป็นอ านาจโดยทั่วไปของรัฐบาลของแต่ละมลรัฐที่จะตรา
กฎหมายดังกล่าว โดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ (The tenth amendment) ซ่ึงบัญญัติให้อ านาจที่เรียกว่า 
“Police Power” เพื่อให้รัฐสามารถจ ากัดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของเอกชน ให้เป็นไปตามที่รัฐ
เห็นสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญในการส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 
ส่ิงแวดล้อม และศีลธรรมกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสาธารณะ ทั้งนี้ การจ ากัดสิทธิ
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ข้างต้นจะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย (Due process of law) ด้วย (ศักดา ธนิต -
กุล, 2551, หน้า 45) 
 แนวความคิดพื้นฐานอ านาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนและผังเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 2 ประเภท คือ 
  1. อ านาจ  Eminent domain ที่ใช้ในการเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินของเอกชนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะมีการใช้อ านาจดังกล่าวเกี่ยวกับกฎหมายการวางแผนและผังเมืองของมหานคร 
  2. อ านาจ Police power เป็นอ านาจก ากับควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน
ของเอกชน มีการใช้อ านาจดังกล่าวเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมย่านและอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดิน กฎหมายควบคุมอาคารและบ้านเรือน 
 อ านาจทั้งสองเป็นอ านาจที่มีอยู่ในธรรมนูญของมลรัฐ ( State constitution) และธรรมนูญ
ของมลรัฐก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐเป็นผู้มีอ านาจดังกล่าว เนื่องจากการวางแผนและผัง
เมืองเป็นเรื่องของแต่ละชุมชนที่ความต้องการแตกต่างกันไปและค่านิยมที่แตกต่างกัน ฝ่ายนิติ
บัญญัติของมลรัฐจึงออกกฎหมายมอบอ านาจ Eminent domain และอ านาจ  Police power ให้กับ
รัฐบาลท้องถ่ินโดยอาศัยกฎหมายมอบอ านาจที่เรียกว่า “Enabling act” เมื่อรัฐบาลท้องถ่ินได้รับ
อ านาจ Eminent domain และอ านาจ Police power ก็จะใช้อ านาจดังกล่าวออกข้อบัญญัติต่าง ๆ เพื่อ
จัดท าแผนและผังเมือง ควบคุมอาคารและย่าน ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ควบคุมความปลอดภัยของ
อาคารและสุขลักษณะของบ้านเรือน  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในทรัพย์สินของเอกชนที่เป็นเจ้าของท่ีดินหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินจะได้รับการประกันจากธรรมนูญของรัฐบาลกลางและธรรมนูญของมลรัฐ ท าให้เกิด
สะท้อนปัญหาว่าข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกมาโดยอาศัย อ านาจ Eminent domain และอ านาจ  Police 
power ในเรื่องการวางผังเมืองเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของตน และในบางกรณีนอกจากจะ
จ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชนแล้ว ยังท าให้มูลค่าของทรัพย์สินลดลงอย่างมาก 
หรือหมดส้ินไปเลย ซ่ึงเท่ากับเป็นการเวนคืน (Taking) ทรัพย์สินของเอกชน ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึง
มีบทบาทส าคัญยิ่งท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการตัดสินว่าเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมายที่ออกมาโดย
อาศัยอ านาจ Eminent domain และอ านาจ  Police power ของรัฐบาลท้องถ่ิน มีการจ ากัดสิทธิของ
เจ้าของทรัพย์สินที่ได้สัดส่วนสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือไม่ และเนื่องด้วยในระบบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common law) ซ่ึงเป็นระบบกฎหมายที่ให้ความส าคัญและอ านาจตุลา
การมาก ค าตัดสินของศาลถือว่าเป็นกฎหมาย และศาลที่ตัดสินในคดีต่อมาที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน
จะต้องถูกผูกพันให้ตัดสินเหมือนกัน ท าให้รัฐบาลท้องถ่ินของประเทศสหรัฐอเมริกา จ าต้องศึกษา
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ค าพิพากษาและเหตุผลในค าพิพากษาอย่างละเอียด เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
การวางแผนและระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับค าพิพากษา (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ -
มหาวิทยาลัย, 2547 ข, หน้า 2-5) 
  2.1 การผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  การผังเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับประเทศ ในปัจจุบันการวางแผนและ
ผังในทุกระดับยกเว้นในระดับประเทศ ลักษณะของแผนและผังในระดับมลรัฐและภาค เป็นกรอบ
นโยบายและแผนนโยบายเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถ่ินในระดับเคาน์ตี้และเมืองได้น าไปใช้ใน
การวางแผนและผังเมืองของตน โดยรัฐบาลกลางจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องแนวคิดและทิศทางของ
การวางแผนและผังเมืองโดยก าหนดกรอบนโยบายและโครงการพร้อมเงินงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการจัดท าโครงการนั้นๆ 
  ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและผังเมืองในระดับประเทศนั้นจะอยู่ใน 
2 ลักษณะ คือ 
 
 
  1. การแถลงนโยบายของประธานาธิบดี 
  ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะแถลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการก ากับดูแล
เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ โดยสถานะของเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงนโยบายกว้าง ๆ 
ของรัฐบาลกลางเท่านั้น ไม่มีผลผูกมัดกฎมายต่อมลรัฐต่างๆ 
  2. กฎหมายแม่แบบ ( Model act) รัฐบาลกลางจัดท าขึ้นเพื่อให้มลรัฐต่างๆรับไป
ออกเป็นกฎหมายภายในมลรัฐ เนื่องจากรัฐบาลกลางได้จัดร่างกฎหมายแม่แบบดังกล่าวให้มีความ
สมบูรณ์ที่สุด และต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐต่าง ๆ เปล่ียนแปลงเนื้อหาให้น้อยที่สุด โดย
กฎหมายแม่แบบที่รัฐบาลกลางจัดท าขึ้นมี 2 ฉบับได้แก่ 
   (1) The Standard zoning enabling Act, 1924 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาส าคัญ
เกี่ยวกับการที่รัฐบาลมลรัฐมอบอ านาจก ากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ( Police power) ให้กับรัฐบาล
ท้องถ่ิน (เคาน์ตี้และเมืองต่าง  ๆ) เพื่อให้รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจในการก ากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ปกครองของตน 
   (2) The Standard planning enabling Act, 1928 เป็นกฎหมายแม่แบบที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการชักจูงให้มีการจัดท าแผนและผังเมืองรวม โดยมลรัฐต่าง ๆ จะมอบอ านาจในการจัดท า
ผังเมืองรวมแก่รัฐบาลท้องถ่ิน (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ข, หน้า 6-5) 
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  2.1.1 ในระดับภาค 
  การวางแผนและผังระดับภาคซ่ึงประกอบด้วยหลายมลรัฐด้วยกัน มีการวางแผนและ
โดยมีท้ังแผนและผังปรากฏอยู่ เช่นผังภาคนครนิวยอร์ก  แผนพัฒนาลุ่มน้ าเทนเนสซี แต่ไม่มีผลใช้
บังคับซ่ึงเท่ากับไม่มีสถานภาพทางกฎหมาย ท าได้เพียงการประสานนโยบายเท่านั้น เช่นอาจจะมี
หน่วยงานในรูปคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหน่วยงานระดับท้องถ่ินมาจากหลายมลรัฐที่อยู่ติดกัน 
เป็นต้น ดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในประเภทนี้ ส่วนใหญ่จึงเกิดจากการประสาน
ความร่วมมือระหว่างมลรัฐและท้องถ่ิน รวมท้ังภาคเอกชน และประชาชน 
  ส่วนการวางแผนและผังระดับภาคที่ประกอบด้วยหลาย ๆ เคาน์ตี้ในรัฐเดียวกัน มีการ
วางแผนในลักษณะ แผนนโยบาย ภายใต้กรอบกฎหมายระดับมลรัฐประเภท  Growth management 
Act ซ่ึงมีผลผูกพันรัฐบาลท้องถ่ินที่อยู่ในมลรัฐเดียวกัน โดยมีรูปแบบของการประสานงานร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานในรูปคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างระดับมล
รัฐเดียวกัน ผังภาคที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเป็นผังทางด้านส่ิงแวดล้อม การคมนาคม และการใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับภาค  
 
 
  2.1.2 ในระดับมลรัฐ 
  มลรัฐต่างๆจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาชุมชนเมือง ในมลรัฐจอร์เจียมี
หน่วยงานชื่อ Department of community affairs ส่วนมลรัฐวอชิงตันมีหน่วยงานชื่อ  Department of 
community, trade and economic department (DCTED) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย ก ากับ
ดูแลการเจริญเติบโตของเมืองให้เป็นไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น การวางผังระดับมลรัฐจึงเป็นการ
ก าหนดนโยบายโดยภาพรวม และจัดสรรทรัพยากร  
  2.1.3 ในระดับเมือง (Comprehensive plan) 
  การวางผังระดับเมืองเป็นผังพัฒนาที่ก าหนดและด าเนินการโดยท้องถ่ิน มีลักษณะ
ส าคัญดังนี้ 
   1. มีลักษณะครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ และการพัฒนาทางกายภาพในทุกเรื่อง 
   2. แนวนโยบายทั่วไป เป็นแนวนโยบายและข้อเสนอแนะการปรับปรุงต่าง ๆ โดย
ไม่ระบุรายละเอียดหรือข้อก าหนดควบคุมของพื้นที่แต่ประการใด 
   3. แผนระยะยาว มีการคาดการณ์ในอนาคตในระยะเวลา 20-30 ปี 
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   4. เป็นแผนทางกายภาพ แสดงการพัฒนาทางกายภาพตามลักษณะเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน 
  2.1.4 ในระดับภาคมหานคร  
  เนื่องจากในเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นที่ของเมืองแผ่
ออกไปรวมชุมชนเมืองใกล้เคียงเข้ากันไว้ จนเกิดเป็นภาคมหานคร ที่จะต้องมีการจัดการระบบที่
ซับซ้อน จึงจ าเป็นต้ององค์กรระดับภาคมาบริหารจัดการวางแผน เช่น ในแอตแลนต้า มีหน่วยงาน
ชื่อ Atlanta regional council (ARC) เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการวางแผนภาคที่รับผิดชอบพ้ืนที่ 
10 เคาน์ตี้ มี Puget sound regional council รับผิดชอบใน 4  เคาน์ตี้  ซ่ึงแผนและผังพัฒนาภาคของ
แอตแลนต้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายงานของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นรายงานที่ค้นคว้า ประเมินความ
ต้องการและวิเคราะห์องค์ประกอบของแผน และวาระแห่งผังภาค เป็นเอกสารแสดงความต้องการ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การปฎิบัติตามผัง (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ -
มหาวิทยาลัย, 2547 ข, หน้า 6-11) 
  2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและผังเมืองกับการควบคุมย่าน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและผังเมืองกับการก าหนดย่าน มีความแตกต่าง
ตรงท่ีผังเมืองเป็นเพียงนโยบายทางกายภาพ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมย่าน ระบบ
การคมนาคมและขนส่ง ส่วนประกอบการขนส่งทางรถไฟและทางน้ า สนทนา การและ
สวนสาธารณะ ความสวยงามของเมืองแต่การควบคุมย่านเป็นกฎหมายท้องถ่ินที่แยกการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และมีการก าหนด
มาตรฐาน เช่น ความสูง ความหนาแน่นระยะถอยร่นจากถนน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   1. ความผูกพันในการมอบอ านาจให้ท้องถ่ินจัดท าผังเมืองรวม 
   เมื่อรัฐบาลกลางจัดท ากฎหมายแม่บท คือ The standard panning enabling Act, 
1928 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าผังเมืองรวม หากมลรัฐออกกฎหมายที่มีเนื้อหาตามกฎหมาย
แม่บท จะเป็นการมอบอ านาจให้รัฐบาลท้องถ่ินจัดท าผังเมืองรวม โดยชอบธรรมและผังเมืองรวมมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบคมนาคม ขนส่ง สถานที่ราชการ สาธารณูปโภค และการควบคุมย่าน โดย
คณะกรรมการผังเมืองท่ีจัดตั้งโดยรัฐบาลท้องถ่ินเป็นผู้จัดท าผังเมืองรวม โดยข้อบัญญัติควบคุมย่าน
จะต้องมีความสัมพันธ์กับแผนและผังเมืองรวมท่ีเป็นเอกสารมีผลผูกพันในทางกฎหมายและการวาง
แผนการพัฒนาในอนาคต 
   2. บทบาทของแผนและผังเมือง 
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   แผนและผังเมืองมีบทบาทเป็นนโยบายท่ีฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลท้องถ่ิน
พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาทางกายภาพของชุมชน เม่ือมีการออกข้อบัญญัติหรือระเบียบโดย
คณะกรรมการหรือสภาของมหานคร เพราะเป็นเหตุผลที่ชอบธรรมในการใช้อ านาจโปลิศเพาเวอร์ 
สถานะทางกฎหมายของแผนและผังเมืองมีลักษณะดังนี้ 
    (1) แผนและผังเมืองในฐานะเอกสารแสดงนโยบายท่ีเป็นทางเลือกโดยมลรัฐ
ส่วนใหญ่น ากฎหมายแม่แบบ 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการควบคุมย่านไปออกเป็น
กฎหมายมลรัฐโดยปราศจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขน้อย 
    (2) แผนและผังเมืองในฐานะเอกสารแสดงนโยบายบังคับหลายมลรัฐ บังคับให้
รัฐบาลท้องถ่ินต้องจัดท าแผนและผังเมืองรวมแยกจากข้อบัญญัติควบคุมย่าน  (ศูนย์บริการวิชาการ -
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547, หน้า 5-13 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 103) 
    2.2.1 การควบคุมย่าน 
    การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ข้อบัญญัติควบคุมย่านการจัดสรร
ที่ดิน การควบคุมอาคารและบ้านเรือน การควบคุมการเจริญเติบโตของบ้านเมืองของท้องถ่ินเป็น
การใช้อ านาจ  Police power เพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ความ
ปลอดภัย สวัสดิการทั่วไป โดยกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมย่านที่ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็นกฎหมายที่ส าคัญของการใช้อ านาจ  Police power ในการก ากับการใช้สิทธิในทรัพย์สินของ
เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกามีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
 
    ภาพรวมประเภทของย่าน 
    แนวความคิดในการก าหนดและควบคุมย่านตามกฎหมายแม่แบบที่ก าหนดให้
ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถ่ินมีอ านาจด าเนินการประกอบด้วย การก าหนดหรือจ ากัดความสูง จ านวนชั้น 
ขนาดของอาคาร โครงสร้างของอาคารอ่ืน ๆ สัดส่วนของอาคารกับพ้ืนที่โล่ง พ้ืนที่โล่ง ความ
หนาแน่นของประชากร ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์อาคาร โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ โดยในการก าหนดนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติ
ของรัฐบาลท้องถ่ินอาจแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขต รูปร่าง พ้ืนที่ที่คิดว่าเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
ภายในเขตดังกล่าวนี้ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจออกกฎหมายท้องถ่ินเพื่อการก าหนด
จ ากัดการก่อสร้าง การเปล่ียนแปลง การซ่อมแซม หรือการใช้อาคาร หรือการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 
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    อ านาจ Police power จึงเป็นอ านาจในการก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเรื่อง
ต่อไปนี้  
    1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Use) 
    2. ความสูง (Height) 
    3. ขนาด (Bulk) 
    4. ความหนาแน่นของประชากร (Density) 
   ซ่ึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การใช้เพื่อ
การพาณิชกรรม ( Trade) อุตสาหกรรม ( Industry) ที่อยู่อาศัย ( Residence) และการใช้อ่ืน ๆ 
(Specialized use zones) เช่น เขตประวัติศาสตร์ สนามบิน และการใช้ประเภทอ่ืนที่คล้ายกัน 
   กฎหมายท้องถ่ิน อาจเป็นการก าหนดเกี่ยวกับความสูงของอาคารในประเภทย่าน
ต่าง ๆ ซ่ึงกฎหมายจ ากัดความสูงอาจเป็นการก าหนดความสูงท่ีอนุญาตได้สูงสุด หรือจ านวนชั้นของ
อาคาร หรือทั้งสองอย่างก็ได้ 
   การควบคุมเรื่องขนาดของอาคารเป็นการควบคุมในแนวนอน ในขณะที่การ
ควบคุมความสูงเป็นการควบคุมในแนวตั้ง การควบคุมเรื่องขนาดของอาคารอาจใช้มาตรการที่
ควบคุมความสูงเป็นการควบคุมในแนวตั้ง การควบคุมเรื่องขนาดของอาคารอาจใช้มาตรการ
เกี่ยวกับการก าหนดขนาดของแปลงท่ีดิน จ านวน ร้อยละของแปลงท่ีดินที่ต้องเปิดโล่ง ขนาดของ
ลาน กฎหมายท้องถ่ินมักจะผูกเรื่องขนาดของอาคารเข้ากับประเภทของย่านด้วย เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการก าหนดย่าน 
   การควบคุมการใช้ท่ีดิน (Use) ความสูง (Height) และขนาดของอาคาร ( Bulk) ท า
ให้รัฐบาลท้องถ่ิน สามารถควบคุมความหนาแน่นของประชากร กฎหมายของรัฐบาลท้องถ่ินส่วน
ใหญ่จะควบคุมความหนาแน่นของประชากร โดยอาศัยการก าหนดพื้นที่ท่ีจะให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชากรโดยก าหนดจ านวนครอบครัว หรือหน่วยที่อยู่อาศัยต่อพื้นที่ หรือต่อแปลงท่ีดิน กฎหมาย
ควบคุมอาคาร หรือกฎหมายควบคุมบ้านเรือนก็เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมความหนาแน่นของ
ประชากร โดยก าหนดจ านวนบุคคลที่จะอาศัยต่อเขตพื้นที่ท่ีใช้อาศัยในอาคารได้ 
  2.3 ประเภทของย่านเพื่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การก าหนดย่านเป็นการแบ่งเมืองออกเป็นเขตต่าง ๆ ตามประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยมีการวางแผนครอบคลุม การแบ่งเมืองออกเป็นเขตตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจึง
เป็นอ านาจที่รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจ Police Power ในการเทศบัญญัติมาเพื่อจ ากัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเอกชนให้สอดคล้องกับการก าหนดย่านได้ 
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  ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละย่านให้สอดคล้องกับการก าหนดย่าน 
โดยมีประกอบด้วย Permitted, Accessory และ Conditional ดังนี้ 
   1. การใช้แบบอนุญาต (Permitted uses) 
   ในแต่ละย่านหรือเขตมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายรูปแบบมาก ซ่ึงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละเขตต้องสอดคล้องและเสริมประโยชน์ซ่ึงกันและกันหรือไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบภายนอกที่เป็นสาระส าคัญแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืน ๆ ในเขตเดียวกัน ดังนั้น
แบบอนุญาตหรือใบอนุญาตจึงเป็นเอกสารที่อนุญาตหรือจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
เอกชนที่ต้องสอดคล้องกับการก าหนดย่านต่าง ๆ 
   2. การใช้แบบอุปกรณ์  (Accessory uses) และการประกอบอาชีพท่ีบ้าน  (Home 
occupation) 
   กฎหมายของรัฐบาลท้องถ่ินโดยส่วนใหญ่ทั่วไป อนุญาตให้มีรูปแบบการใช้
ประโยชน์แบบอุปกรณ์ เสริมการใช้ประโยชน์อาคารหลักที่อนุญาตในแต่ละย่านได้ หากกฎหมาย
ท้องถ่ินไม่ได้ระบุไว้ และมีข้อพิพาทมาสู่ศาล ศาลยุติธรรมสหรัฐอเมริกาจะพิพากษาว่า การใช้แบบ
อุปกรณ์เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่กฎหมายยอมรับโดยปริยาย  (Implied such right) เช่น ค าพิพากษา
ในคดี Treisman V. Town of bedford (152 N.H.54, 1989) 
   3. การใช้แบบมีเงื่อนไข (Conditional uses) 
   การแบ่งเมืองออกเป็นย่าน ๆ และก าหนดให้แต่ละย่านมีรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินอะไรได้บ้าง อาจท าให้มีปัญหาเรื่องการขาดความยืดหยุ่นได้ ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาที่ดินอ้างว่า
ประสงค์จะรักษาร้านขายดอกไม้ในเขตพาณิชยกรรมบนที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของ และได้ยื่นค าร้องต่อ
รัฐบาลท้องถ่ินขอให้มีการก าหนดย่านใหม่ ให้เป็นเขตพาณิชยกรรมซ่ึงอนุญาตให้มีร้านดอกไม้ 
ธนาคาร ร้านขายของโบราณ และสถานีน้ ามัน ทางเลือกของฝ่ายนิติบัญญัติ มี 2 ทางเลือก คือ 
ก าหนดย่านใหม่ หรือไม่ก าหนดย่านใหม่ ซ่ึงหากสภานิติบัญญัติมีอ านาจที่จะก าหนดย่านใหม่ 
โดยรวมท่ีดินแปลงดังกล่าวเข้าไปในเขตพาณิชยกรรม โดยมีเงื่อนไขว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวจะใช้
ประกอบธุรกิจอย่างอ่ืนไม่ได้ 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับกฎหมายควบคุมย่าน (Non-conforming uses) 
   กฎหมายควบคุมย่านของรัฐบาลท้องถ่ินโดยส่วนใหญ่มีการก าหนดให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินขัดกับกฎหมายควบคุมย่าน ที่มีอยู่ก่อนการออกกฎหมายควบคุมย่านให้สามารถใช้
ประโยชน์ดังกล่าวต่อไปได้ แม้จะขัดกับกฎหมายควบคุมย่านมีลักษณะดังนี้ 
    (1) อาคารที่ปลูกสร้างโดยไม่มีระยะถอยร่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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    (2) อาคารขัดกับกฎหมายควบคุมย่าน แต่ในส่วนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
อาคารสอดคล้องกับกฎหมายควบคุมย่าน เช่น ตึกส านักงานในเขตที่อยู่อาศัยประเภทหลาย
ครอบครัว แม้จะไม่ได้ใช้เป็นตึกส านักงานแต่ใช้เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว 
    (3) อาคารปลูกสร้างโดยสอดคล้องกับกฎหมาย แต่การใช้ประโยชน์อาคารไม่
สอดคล้อง เช่น บ้านเดี่ยวในเขตที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว แต่ใช้เป็นสถานที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
    (4) การใช้ประโยชน์ที่ดินขัดกับกฎหมายควบคุมย่าน เช่น การเล้ียงหมูในย่านที่
อยู่อาศัย 
   การก าหนดระยะเวลาให้เลิกการใช้ประโยชน์ที่ขัดกับกฎหมาย 
   การใช้ประโยชน์ที่ขัดกับกฎหมายควบคุมย่านนั้น กฎหมายควบคุมย่านของรัฐบาล
ท้องถ่ินเกือบท้ังหมดอนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได้ หากกฎหมายควบคุมย่านมีข้อบัญญัติว่าห้ามมิ
ให้ด าเนินการต่อไป ศาลยุติธรรมจะปฏิเสธความชอบด้วยกฎหมายควบคุมย่านดังกล่าว (ข้อก าหนด
ดังกล่าวเป็นโมฆะ) โดยอ้างเหตุผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  
    (ก) เป็นโมฆะ หากเป็นการบังคับย้อนหลัง เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์อย่าง
มากกับสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย หรือสวัสดิการ (คดี Jones v. Los Angeles, 211 Cal 
304, 1930) หรือ 
    (ข) ไม่ได้รับมอบอ านาจ  Police power มาจากกฎหมาย  Standard zoning 
enabling Act (คดี Bane v. Township of Pontiac, 343 Mich. 481, 1955) หรือ 
    (ค) ตีความกฎหมายควบคุมย่านว่า อนุญาตให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัด
กฎหมายควบคุมย่านด าเนินต่อไปได้ (คดี Amereihn v. Kotras, 194, Md. 591, 1950) หรือ 
    (ง) รัฐบาลท้องถ่ินเองท่ีปฏิเสธที่จะบังคับให้ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับ
กฎหมายควบคุมย่านต้องระงับการใช้ประโยชน์นั้น (คดี City of Toronto v. Hutton Ont. Hight 
Court, 1952) 
 
   การระงับไปซ่ึงการใช้ประโยชน์ที่ขัดกฎหมาย 
   การใช้ประโยชน์ที่ขัดกฎหมายไม่ได้หมายความว่า เป็นสิทธิที่มีอยู่ตลอดไป 
เหมือนสิทธิในทรัพย์สิน รัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจระงับโดยการก าหนดระยะเวลา หรือศาลอาจระงับ
โดยเหตุผลเรื่องเหตุร าคาญได้ 
   การระงับไปซ่ึงการใช้ประโยชน์ที่ขัดกฎหมาย มีดังนี้ 
    (ก) การหมดหรือสูญส้ินไป 
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    คดี Moffatt v. Forrest City, 234 Ark.12, 1961 กฎหมายควบคุมบ้าน ระบุว่า
การใช้ประโยชน์ที่ขัดกฎหมายจะด าเนินการต่อไปไม่ได้ หากอาคารที่ใช้ประโยชน์ถูกท าลาย
มากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าอาคาร เกิดไฟไหม้ในส่วนที่อยู่อาศัยของอาคารหมดส้ิน แม้ว่า 1/3 ของ
อาคารซ่ึงใช้เป็นตลาดซ้ือขายเนื้อสัตว์ไม่ได้ถูกท าลายเลย ศาลตัดสินว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์ถูก
ท าลายมากกว่าร้อยละ 60 จากเพลิงไหม้ ดังนั้นอาคารดังกล่าวจะใช้เป็นตลาดซ้ือขายเนื้อสัตว์ไม่ได้ 
(หลัก Substantial test) 
    (ข) การละทิ้งหรือไม่ด าเนินการต่อศาลผลักภาระการพิสูจน์ให้รัฐบาลท้องถ่ิน 
ว่ามีเจตนาการละทิ้ง 
    (ค) การก าหนดระยะเวลาให้เลิก การก าหนดระยะเวลาให้เลิก คือ การบังคับให้
มีการระงับการใช้ประโยชน์ที่ขัดกับกฎหมายควบคุมย่านหลังจากที่ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ผ่านพ้น
ไปโดยช่วงระยะเวลา ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่ผู้ใช้ประโยชน์ขัดกฎหมายได้ลงทุนไปและระดับความ
ร้ายแรงของผลร้ายของการใช้ประโยชน์นั้น เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทิ้งซากรถยนต์จะมี
ระยะเวลาส้ัน เนื่องจากไม่มีการลงทุนที่จะต้องเก็บเกี่ยวคืนก่อน 
   ระยะเวลาท่ีศาลได้วางหลักไว้มีดังนี้ 
    (1) 30 วัน ส าหรับป้ายท่ีย้ายถอนได้ง่าย (คดี Art Neon Co. v. City of Denver) 
    (2) 90 วัน ส าหรับธุรกิจบันเทิงส าหรับผู้ใหญ่ (คดี  Northend Cinema, Inc. v. 
City of Seattle, 90 Wash 2d. 709, 1978)  
    (3) 3 ปี ส าหรับท่ีทิ้งซากรถ  (Junkyard) (คดี  North Carolina v. Joyner, 286 
N.C. 366, 1975) 
    (4) 5 ปี ส าหรับป้ายโฆษณา (คดี Art Neon Co v. City of Denver 1973) 
    (5) 20-30 ปี ส าหรับอาคาร (คดี City of Los Angeles v. Gage,127 Cal.App. 2d. 
442, 1954) (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547, หน้า5-15 – 5-24) 
 
 
  2.4 การอุทธรณ์ขอเปล่ียนแปลงข้อบัญญัติควบคุมย่าน  
  หน่วยงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับการพิจารณาค าร้องขอเปล่ียนแปลงในกฎหมายควบคุมย่าน
ที่ใช้บังคับอยู่ได้แก่ สภานิติบัญญัติของเทศบาล คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการอุทธรณ์ 
หรือเรียกว่า คณะกรรมการปรับเปล่ียนข้อก าหนด (Board of Adjustment) ซ่ึงแต่ละหน่วยมีบทบาท
ดังนี้ (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ข, หน้า 4-27) 
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   (1) สภานิติบัญญัติของท้องถ่ิน (Local Legislature) มีหน้าที่ประกาศแก้ไขในเนื้อหา
หรือแผนที่ของข้อบัญญัติควบคุมย่าน  
   (2) คณะกรรมการผังเมือง (Planning Commission) มีหน้าที่จัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะต่อสภานิติบัญญัติของท้องถ่ิน 
   ( 3) คณะกรรมการอุทธรณ์  (Board of Appeals) โดยทั่วไปจะประกอบด้วย
คณะกรรมการ 5 หรือ 7 คน แต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีหรือสภาของเมือง มีหน้าที่หลักคือ การอนุญาต
ผ่อนผันจากกฎหมายที่ควบคุมอยู่ และรับฟังค าอุทธรณ์จากการตีความข้อบัญญัติ 
  ชนิดของการเปล่ียนแปลง (The various kind of changes) 
  การเปล่ียนแปลงชนิดต่าง ๆ ท่ีสามารถท าได้กับข้อบัญญัติควบคุมย่าน ได้แก่ การ
แก้ไข การผ่อนผันหรืออนุโลมและการใช้ประโยชน์โดยมีข้อแม้หรือเงื่อนไข (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 
2543, หน้า 167-168) 
   1. การแก้ไข (Amendment) 
   ความเชื่อกับการแก้ไขข้อบัญญัติควบคุมย่านนี้ก็คือจะอนุญาตก็เพียงแต่ในกรณี
แสดงให้เห็นว่าการไขนั้นเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ บางทีอาจเป็นการแพร่หลายของ “ย่านที่
เป็นจุด” ( Spot zoning) หรือการอนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขย่านโดยมุ่งไปท่ีแปลงท่ีดิน
ขนาดเล็กส าหรับการแบ่งเป็นประเภทท่ีแตกต่างจากที่ดินที่อยู่ล้อมรอบนั้นไม่ถูกจะต้อง ในบาง
ท้องถ่ิน เช่น มลรัฐแมรี่แลนด์ศาลได้พัฒนากฎ “การเปล่ียนแปลงหรือผิดพลาด” (Change or 
mistake) จะไม่มีการแก้ไขแผนที่การแบ่งย่านอันไหนที่ถูกต้องนอกจากจะสามารถแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ได้เปล่ียนแปลงในบริเวณนั้นตั้งแต่การควบคุมย่านครั้งแรก หรือมีการท าผิดพลาดเม่ือ
ที่ดินถูกจัดแบ่งประเภทครั้งแรกกระบวนการแก้ไขได้กลายเป็นเรื่องท่ียุ่งยากเต็มไปด้วยปัญหาใน
บางท้องถ่ิน เป็นที่รู้จักในชื่อของ Conditional หรือ Contract zoning ความยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะว่าผู้
ยื่นค าร้องส าหรับการแบ่งย่านใหม่มักจะอ้างว่าหากเขาได้รับอนุญาตแก้ไขแผนที่ให้เป็นย่านธุรกิจ 
B-30 จากย่านพักอาศัย R-1 เขาก็จะด าเนินการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อ
ส าคัญคือแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดคัดค้านการพัฒนาที่ผู้ยื่นขออนุญาตเสนอโครงการในย่าน B-3 แต่ก็ยังมี
การใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีได้รับอนุญาตอยู่ถึง 37 แห่งในย่านนั้น สภาของเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองคงไม่ยินดีถ้าหากว่าการใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืน ๆนี้รวมกันเป็นปึกแผ่น
ขึ้นมา ปัญหาประเภทเดียวที่อาจเกิดขึ้นเม่ือผู้ขออนุญาตแสดงเจตจ านงที่จะสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวก (Amenity) เพื่อให้บริการแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ บ่อยครั้งเมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว
มักจะปรากฏว่าส่ิงอ านวยความสะดวกที่จะให้นั้นได้ก่อสร้างแต่อย่างใด ในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
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ชุมชนบางแห่งพยายามผูกมัดผู้ลงทุนให้การก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพื่อให้ผู้ลงทุนท าตามท่ีได้สัญญาว่าจะท า 
   ผลกระทบต่อเนื่องก็คือแม้ว่าแผนที่แสดงการแบ่งย่านอาจแสดงที่ดินถูกจัดแบ่ง
ประเภทในแนวทางพิเศษ และอยู่ภายใต้ข้อบัญญัติในเนื้อหาท่ีใช้ควบคุมเฉพาะบริเวณนั้นเท่านั้น 
มักจะมีเอกสารที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อบัญญัติควบคุมย่านที่จ ากัดการใช้ประโยชน์ของท่ีดินแปลง
นั้นมากยิ่งขึ้นอีก ข้อจ ากัดเพิ่มเติมนี้อาจท าในรูปการสลักหลังโฉนด (covenant in deed) หรืออาจ
เป็นบันทึกการแก้ไขโดยสภาของเมือง ซ่ึงผู้ขออนุญาตเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรยอมรับ (Written 
consent) หรืออาจเป็นการบันทึกขอตกลงระหว่างชุมชนกับผู้ลงทุน การจัดการเช่นนี้มีผลในศาลที่
แตกต่างกัน ในมลรัฐนิวยอร์ก ศาลอนุญาตให้ด าเนินการได้ แต่ในมลรัฐอัลลินอยส์ศาลเห็นว่าเป็น
เรื่องไม่ถูกกฎหมายในการรับฟังข้อคิดเห็นซ่ึงเกี่ยวข้องกับการร้องแก้ไขแผนที่การแบ่งย่าน ข้อ
ขัดแย้งจริง ๆ อยู่ระหว่างผู้ยื่นขอกับชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียง แม้ว่าความขัดแย้งไปถึงศาลก็อาจจะดู
เหมือนว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างผู้ยื่นค าขอกับชุมชน 
   2. การอนุโลมหรือผ่อนผัน (Variances) 
   นักกฎหมายผู้คิดค้นและให้ก าเนิดการควบคุมย่านคนแรกคงค านึงความยุ่งยากของ
การเขียนกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและจบลงด้วยการน าไปใช้บังคับทรัพย์สิน
จ านวนนับไม่ถ้วนแต่ก็อาจมีกรณีตัวอย่าง เช่น เมื่อมีข้อบัญญัติทั่วไปก าหนดว่าสนามด้านข้าง
จะต้องกว้างอย่างน้อย 3 ฟุต จะสร้างความเดือนร้อนหรือล าบาก เนื่องจากอาจมีแปลงท่ีดิน 1 หรือ 2 
แปลงท่ีอาจมีรูปร่างไม่สม่ าเสมอหรือไม่เป็นตามรูปแบบมาตรฐาน เพื่อให้เป็นเครื่องบรรเทาความ
ไม่ยุติธรรมไปบางกรณีอาจได้รับอนุญาตให้ท าได้แตกต่างไปจากมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติ ในมลรัฐหลายแห่งสภานิติบัญญัติไม่ได้ก าหนดแนวทางแนะน า (Guidelines) การ
อนุโลมหรือผ่อนผันส าหรับผู้บริหารหน่วยงานท้องถ่ินแต่อย่างใด โดยทั่วไปก็มีเพียงสาเหตุจาก 
“ความยุ่งยากโดยเฉพาะ” (Particular difficulties) และ “ความเดือนร้อนที่ไม่ควรเกิด” (Unnecessary 
hardship) เท่านั้นที่ยินยอมให้มีการผ่อนผันไม่ต้องท าตามข้อบัญญัติ การอนุโลมได้กลายมาเป็น
แนวทางผ่อนปรนข้อบัญญัติควบคุมย่านในลักษณะของ “เหมารวม” ทุกอย่างตามที่ทุกคนได้คาดไว ้ 
 
 
   3. การใช้ประโยชน์ที่มีเงื่อนไข (Conditional uses) 
   ความจ าเป็นในการเปล่ียนข้อบัญญัติควบคุมย่านในทศวรรษแรกโดยใช้วิธีแก้ไข  
“การแก้ไข” (Amendment) และ “การอนุโลม” (Variances) ดูเหมือนว่าจะพียงพอ การพัฒนาใน
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ทศวรรษ 1920 รูปแบบที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา มีการพัฒนาเพียงเล็กน้อยในทศวรรษ 1930 และ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การควบคุมย่านโดยทั่วไปแทบจะไม่มีความส าคัญ เมื่อมีการเติบโต
อย่างสูงในทศวรรษ 1950 ปัญหาท่ีพิเศษก็ปรากฏขึ้น มีการใช้ประโยชน์บางอย่างท่ีเห็นอย่างชัดเจน
ว่าไม่จ าเป็นที่จะอยู่ภายในย่านพักอาศัย แต่การกล่ันกรองอย่างละเอียดนั้นจ าเป็น เพื่อประกันว่าการ
ใช้ประโยชน์จะไม่กระทบ กระเทือนลักษณะเฉพาะของย่านพักอาศัยมากจนเกินไป การใช้
ประโยชน์ดังกล่าวอาจรวมถึงสถานีย่อยไฟฟ้า หอถังน้ า ลาดจอดเฮลิคอปเตอร์ ทั้งกระบวนการ 
“การแก้ไข” หรือ “การอนุโลม” ไม่สามารถน ามาใช้ได้ ดังนั้นจึงได้เสนอ “การใช้ท่ีมีเงื่อนไข” 
(Condition use) หรือ “การใช้พิเศษ” (Special use) ให้เป็นประเภทท่ียอมรับว่ามีความจ าเป็น แต่ควร
มีการพิจารณาตรวจสอบเพื่อประกันว่าการออกแบบและต าแหน่งที่ตั้งไม่บุกรุกหรือท าลายการใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคารส่วนใหญ่ในชุมชนย่อย  
   หากมีการยื่นค าร้องส าหรับการใช้พิเศษหรือการใช้ท่ีมีเงื่อนไข คณะกรรมการผัง
เมืองหรือคณะกรรมการอุทธรณ์จะเจราจาต่อรองกับผู้ยื่นในด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาที่เสนอ เป็น
การแสดงให้เห็นภาพบางส่วนของการออกใบอนุญาตควบคุมย่านนั้นก็คือการต่อรองระหว่างผู้ยื่น
เรื่องกับรัฐบาลท้องถ่ิน แนวความคิด “การใช้ท่ีมีเงื่อนไข” ได้ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง 
ซ่ึงรวมไปถึงสถานีบริการน้ ามัน ลาดจอดรถพ่วงพักแรม (Trailer park) และบ้านฟื้นฟูจิตใจผู้พ่ึงพ้น
โทษ เป็นต้น 
  2.5 การควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองโดยศาล 
  วัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง คือ ความมุ่งหมายให้เกิดความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย สุขลักษณะ และประโยชน์สาธารณะของชุมชนโดยการแทรกแซงและจ ากัดสิทธิเจ้าของ
ที่ดิน หรือทรัพย์สินของเอกชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานศาลยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอ านาจ
ในการตัดสินคดีทั้งปวง คือ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีรัฐธรรมนูญ และคดีปกครอง โดยเฉพาะคดีที่
เกี่ยวกับการผังเมือง ศาลจึงมีบทบาทในการพิจารณาว่า เนื้อหาสาระของกฎหมายที่ออกโดยอาศัย
อ านาจ Eminent domain และ อ านาจ Police power ของรัฐบาลท้องถ่ิน มีการจ ากัดการใช้สิทธิของ
เจ้าของทรัพย์สินที่ได้สัดส่วนสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือไม่ ซ่ึงมีสาระที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
 
 
   2.5.1 ความชอบด้วยกฎหมายของ Police power 
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   ความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมายผังเมืองท่ีเป็นอ านาจท้องถ่ินที่ศาลยุติธรรม
สหรัฐอเมริกาพิจารณา คือ การพิจารณาในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ การเปรียบเทียบประโยชน์ที่
สาธารณะจะได้รับกับการสูญเสียประโยชน์ของเอกชนและการใช้อ านาจโปลิศเพาเวอร์ของรัฐบาล
ท้อง ถ่ินมาประกอบการตัดสินว่า ชอบหรือไม่ตามหลัก “Due process of law” เช่น มีการแจ้งให้
เจ้าของท่ีดินทราบหรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของท่ีดินมาแสดงความคิดเห็นข้อโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานหรือไม ่
  2.6 ค าพิพากษาของศาลยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเยียวยาความเสียหาย
จากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง 
   1. คดี Crow v. Board of Adjustment of Iowa City (1939)  โจทก์เป็นสัตวแพทย์ที่
ประสงค์จะสร้างโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในเมือง Iowa จึงได้ท าหนังสือขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบ
อาคาร ของเมือง Iowa ซ่ึงเจ้าพนักงานเมื่อตรวจสอบแล้วได้ให้ความเห็นว่า โจทก์สามารถสร้าง
โรงพยาบาลสัตว์ในเมือง Iowa และเมื่อได้เปิดด าเนินการโรงพยาบาลสัตว์เรื่อยมา ชาวเมืองและ
เจ้าของท่ีดินที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงพยาบาลสัตว์ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผังเมือง ถึงความ
เดือดร้อนเสียหายท่ีได้รับกล่ินที่มาจากโรงพยาบาลสัตว์ โดยขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงพยาบาล เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติของกฎหมายผังเมืองท่ี
อนุญาตให้มีการสร้างสถานพยาบาลได้นั้น ไม่รวมถึง โรงพยาบาลสัตว์ด้วย ดังนั้น จึงได้มีค าส่ัง
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ของโจทก์ 
   โจทก์ได้ต่อสู้คดีต่อไปถึงศาลชั้นฎีกา ขอให้พิจารณาเพิกถอนค าส่ังยกเลิกดังกล่าว  
ศาลฎีกาพิจารณาแล้วมีค าตัดสินกลับค าพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่า ท่ีคณะกรรมการ
ผังเมืองเห็นว่ากฎหมายผังเมืองฉบับที่ใช้บังคับอยู่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตให้สร้างสถานพยาบาลสามารถตีความได้หลายทาง เพราะมิได้ก าหนดไว้ชัดแจ้งว่า ให้
หมายถึงโรงพยาบาลประเภทใดบ้าง ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานตีความว่า ให้รวมถึงการประกอบ
กิจการโรงพยาบาลสัตว์ของโจทก์ว่า เป็นการใช้ท่ีดินที่สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองจึงเป็นเรื่องท่ี
ชอบแล้ว (ศักดา ธนิตกุล, 2551, หน้า 49) 
   2. คดี  Lucas v. South Carolina Council, 505 U.S. 1003 (1992) เมื่อปี ค.ศ. 1968 
นาย LUCAS ได้ซ้ือที่ดินติดชายหาด 2 แปลงโดยตั้งใจว่าจะปลูกบ้านจึงได้จ่ายค่าท่ีดินไปจ านวน 
975,000 ดอลลาร์ ต่อมาในปีค.ศ.1968 ก่อนที่จะมีการสร้างบ้าน ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่ช่ือว่า 
Beachfront Management Act ซ่ึงห้ามไม่ให้มีการสร้างบ้านในที่ดินพื้นที่ดังกล่าว นาย LUCAS จึง
ได้น าคดีขึ้นสู่ศาล เพราะเหตุที่สิทธิของตนได้รับผลกระทบ (Taking) ภายใต้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม
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ฉบับที่ 5 จึงเรียกร้องให้รัฐจ่ายค่าชดเชยซ่ึงศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยกับค าฟ้องนี้ (มานิตย์ 
จุมปา, 2552, หน้า 139) 
   ในข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวที่ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาพิพากษาให้รัฐจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่เจ้าของ ซ่ึงจากการพิจารณาของศาลล่างโดยใช้คณะลูกขุนพิจารณาข้อเท็จจริง ท่ีเห็น
ว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของท่ีดิน 2 แปลงไม่มีเหลือเลย ศาลฎีกาจึงเห็นว่า 
ข้อบัญญัติดังกล่าวได้มีผลเท่ากับเป็นการเวนคืนที่ดิน 2 แปลงดังกล่าว (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง -
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ข, หน้า 5-34) 
  2.7 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการเวนคืน 
  การเวนคืน เป็นการใช้อ านาจออกกฎหมายจ ากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
เอกชน เป็นการใช้อ านาจ Police power แต่การเวนคืนที่ดินเอกชนซ่ึงรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้เป็น
การใช้อ านาจ Power of eminent domain ซ่ึงการใช้อ านาจควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินท าเกินเลย
อ านาจ Police power ไม่ได้ ท าให้กฎหมายที่ออกตามอ านาจ Police power เป็นโมฆะแต่รัฐบาลต้อง
จ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของทรัพย์สิน ดังมีตัวอย่างดังนี้ 
   1. การบุกรุกทางกายภาพที่ถือว่าเป็นการเวนคืน 
   คดี Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Oorp. ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา
ได้ตัดสินว่า การที่กฎหมายของมลรัฐนิวยอร์คบังคับให้เจ้าของตึกต้องยอมให้บริษัท Cable TV. 
ติดตั้งกล่องโลหะบนหลังคาและเดินสายไฟลงมาข้างตัวตึก แม้ว่าจะไม่เป็นการรบกวนการใช้ตึก 
และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยมาก ก็ถือว่าเป็นการเวนคืนแล้ว 
   2. ผลของการออกข้อบังคับท่ีถือว่าเป็นการเวนคืน 
   คดี Pennsylvania Coal v. Mahon กฎหมายของมลรัฐ  Pennsylvania ห้ามขุดแร่ใต้
เขตที่อยู่อาศัย (เพราะท าให้เกิดพื้นถล่มป็นอันตรายได้) 
   3. หลัก Substantial advances 
   ในคดี  Nolan v. California Coastal Commission (1987) เจ้าของส่ิงปลูกสร้างริม
ชายหาดได้ยื่นค าร้องขอสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าเดิม คณะกรรมการชายฝั่งยินยอมอนุมัติ โดยมี
เงื่อนไขว่าเจ้าของท่ีดินต้องยินยอมให้มีสิทธิในการเดินผ่าน ( An easement) ให้บุคคลอ่ืน ๆ ใช้ทาง
ข้างบ้านเดินไปชายหาดได้ เพื่อให้สาธารณชนมองเห็นชายหาดได้ และมิให้ชายหาดมีส่ิงปลูกสร้าง
มากจนเกินไป ศาลเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ แต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นการท าให้ประโยชน์สาธารณะได้รับ
การส่งเสริมเป็นอย่างส าคัญ (Substantial advances) จากการบังคับให้เจ้าของทรัพย์สินต้องบริจาค
ที่ดินเป็นภาระจ ายอม 
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   4.  หลักผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
   ในคดี Lucas v. South Carolina Council, 505 U.S. 1003 (1992) เจ้าของท่ีดิน 2 
แปลง ติดชายหาดได้ยื่นค าร้องขอสร้างส่ิงปลูกสร้าง แต่สร้างไม่ได้เพราะข้อบัญญัติ Setback rule 
เนื่องมาจากรัฐบาลท้องถ่ินกลัวว่าจะท าให้เกิด ความเสียแก่สันทรายและท าให้ชายหาดพังทลาย ซ่ึง
จากการพิจารณาของศาลล่างโดยใช้คณะลูกขุนพิจารณาข้อเท็จจริง ท่ีเห็นว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวท า
ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของท่ีดิน 2 แปลงไม่มีเหลือเลย ศาลฎีกาจึงเห็นว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวได้มีผล
เท่ากับเป็นการเวนคืนที่ดิน 2 แปลง ของเจ้าของท่ีดินแล้ว 
   5. การคาดหวังว่ามีการลงทุนหนุน 
   ในคดี Kaiser Aetna v. United States (1979) บริษัทพัฒนาท่ีดินขออนุญาตสร้าง
สระซ่ึงใช้เดินเรือไม่ได้ เพื่อท าเป็นที่จอดเรือส่วนตัว ต่อมากรมโยธาธิการให้ความยินยอมเจ้าของ
ตัดช่องทะลุไปยังทะเลได้ 10 ปี หลังจากตัดช่องทะลุทะเลได้ ได้เกิดข้อพิพาทระหว่างกรมโยธาธิ
การกับเจ้าของท่ีดิน เพราะกรมโยธาธิการขอให้เจ้าของยินยอมให้มีภาระจ ายอมแก่สาธารณะที่จะใช้
เดินเรือผ่านช่องท่ีตัดด้วย ศาลเห็นว่าเป็นการบังคับให้เจ้าของต้องยอมยกช่องท่ีตัดเป็นภาระจ ายอม
แก่สาธารณะเท่ากับเป็นการเวนคืนทรัพย์สินของเอกชน 
   6. การเยียวยาโดยค่าทดแทน 
   ในคดี  First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles ศาล
ฎีกาของสหรัฐอเมริกา ตัดสินว่าการเยียวยาการเวนคืน คือ การจ่ายค่าทดแทน ซ่ึงเป็นวิธีการที่
รัฐบาลท้องถ่ินที่เวณคืนต้องจ่าย (Mandatory) และเป็นวิธีเยียวยาวิธีเดียวจะใช้วิธีอ่ืน ๆ ไม่ได้ 
   7. หลัก Ripeness และการเลือกศาลเพื่อฟ้องคดีเวนคืน 
   ในคดี  Williamson County Regional Planning Commission v. Hamilton Bank of 
Johnson City (1989) เจ้าของท่ีดินได้ยื่นแปลนการพัฒนาที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย ในปี 1973 และ
ได้รับการอนุมัติเบ้ืองต้นจากคณะกรรมการผังเมือง ต่อมาในปี 1977  Williamson County ได้แก้ไข
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับความหนาแน่น และขอให้เจ้าของท่ีดินแก้ไข เจ้าของท่ีดินแก้ไขแต่คณะกรรมการ
ผังเมืองไม่ยอมรับการแก้ไข เจ้าของท่ีดินจึงน าคดีมาฟ้อง ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา เห็นว่า ยัง
น ามาฟ้องไม่ได้ เพราะเจ้าของท่ีดินยังไม่ได้เจรจากับคณะกรรมการเพื่อขอให้มีการอนุโลม 
(Variance) ให้ท าได้ก่อนน าคดีมาฟ้อง 
   8. กฎหมายมลรัฐเกี่ยวกับการเวนคืน 
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   ความไม่พอใจต่อค าพิพากษาของศาลว่าปกป้องสิทธิในที่ดินของเจ้าของท่ีดินน้อย
เกินไป ท าให้มลรัฐหลายมลรัฐออกกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนในปี 1990 เพื่อบังคับให้มีขั้นตอน
ก่อนการเวนคืนได้แก่ การประเมินมูลค่าท่ีดินที่ลดลงของทรัพย์สิน หรือการประเมินค่าทดแทนที่รัฐ
ต้องจ่ายในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินลดลงไปเท่าใด (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 ข, หน้า 5-35) 

 3. มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ของประเทศสหราชอาณาจักร 
 ในอดีตกาลประเทศสหราชอาณาจักร ไม่มีกฎหมายผังเมืองโดยเฉพาะ ท าให้เจ้าของท่ีดิน
สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้อย่างอิสระตราบท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
อ่ืน เจ้าของท่ีดินเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ที่ศาลได้สร้าง
ขึ้นเท่า นั้น เจ้าของท่ีดินสามารถใช้หรือจัดการกับท่ีดินของตนเพื่อตอบสนองความต้องการหรือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนอย่างเต็มที่ แต่เม่ือมีความเจริญเติบโตทางสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องจ ากัดเสรีภาพในการใช้ประโยชน์ทาง
ทรัพย์สินของบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบ สวยงามน่าอยู่ จึงท าให้ต้อง
ตรากฎหมายผังเมืองขึ้น (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 5-1) 
 ประเทศสหราชอาณาจักรในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง ค.ศ.1990 ( The town 
and country planning Act, 1990) เป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการผังเมือง กล่าวคือ เป็นการรวบรวม
เอากฎหมายที่กระจัดกระจายอยู่มารวบรวมอยู่ในกฎหมายฉบับเดียว โดยให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยให้เมืองท่ีอยู่ในระดับเมืองหลักหรือเมืองมหา
นครจัดท าแผนพัฒนารวม และให้เมืองท่ีอยู่ในระดับเมืองปกติ จัดท าแผนโครงสร้างและแผน
ท้องถ่ิน องค์กรปกครองท้องถ่ินอิสระในการท าแผนดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามกลไกเกี่ยวกับการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยรัฐมนตรีมีอ านาจแทรกแซงตามที่
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 
 นอกจากนี้ The town and country planning Act, 1990 ยังให้อ านาจท้องถ่ินควบคุมดูแล
การก่อสร้างหรือการพัฒนาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามผังเมืองท่ีจัดท าขึ้น ทั้งนี้ กฎหมายสร้างระบบการ
อนุญาตส าหรับการก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร หรือส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ ในการนี้กฎหมายได้แบ่งประเภท
ของการใช้อาคารและที่ดิน ออกเป็นประเภท ( Classes) ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล 
บทบัญญัติที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน Part lll (Control of development) ของ The town and 
country planning Act, 1990 มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขโดย The 
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town and country planning Act, 1991 ในส่วนที่เกี่ยวกับการท าและควบคุมผังกระบวน การเวนคืน
ที่ดิน และการประเมินค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเวนคืนที่ดิน (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง -
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 5-5 ) 
 
  3.1 การจัดท าผังเมืองในประเทศสหราชอาณาจักร  
  กฎหมายก าหนดให้ท้องถ่ินจัดท าและประกาศใช้บังคับผังเมืองได้เอง โดยไม่ต้องให้
ส่วนกลางอนุมัติ เว้นแต่ส่วนกลาง (รัฐมนตรี) จะใช้อ านาจแทรกแซงโดยการเรียกแผนพัฒนา
เหล่านั้นมาให้รัฐมนตรีอนุมัติ ซ่ึงรัฐมนตรีจะต้องใช้อ านาจดังกล่าวเสียก่อนที่ท้องถ่ินจะมีมติรับ
แผนเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะใช้บังคับได้เลย โดยรัฐมนตรีแทรกแซงไม่ได้อีกต่อไป ซ่ึงผังเมือง
ของประเทศสหราชอาณาจักร มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 แผนผังประเทศและระดับภาค 
   แม้กฎหมายจะให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าผังเมืองและ
ประกาศใช้บังคับผังเมืองได้โดยตรงโดยไม่จ าต้องให้ส่วนกลางอนุมัติ แต่รัฐบาลกลางก็ยังควบคุม
การพัฒนาในระดับประเทศและระดับภาคอยู่ โดยการจัดท าแนวทางนโยบายการพัฒนาประเทศ ซ่ึง
กรอบนโยบายการพัฒนาในระดับภูมิภาค มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยรัฐมนตรี 
และมีบทบาทในกระบวนการผังเมืองทุกระดับ จะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันสมัยต่อ
การเปล่ียนแปลงของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยน ากรอบนโยบายต่าง ๆ แปลลงแผนที่ จัดท าเป็น
แผนผังเฉพาะเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแผนนโยบายให้ท้องถ่ินจะต้องปฏิบัติตามสอดคล้องกันทั่ว
ประเทศ เป็นแผนผังประเทศ นโยบายเผยแพร่ในรูปแบบของสมุดปกขาว การหารือ บันทึกการ
แนะน า ประกาศ ค าส่ังต่าง ๆ (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 5-11) 
   3.1.2 แผนโครงสร้าง (Structure plan) 
   แผนโครงสร้างมีลักษณะเป็นผังก าหนดนโยบายทั่วไปด้านการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ที่ดินเรื่องต่าง ๆ แม้ว่าท้องถ่ินสามารถจัดท าแผนโครงสร้างได้ ไม่ต้องส่งให้รัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ิน แต่รัฐมนตรีมีอ านาจเรียกเจ้า
พนักงานผังเมืองท้องถ่ินจัดส่งแผนมาให้รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบได้ รัฐมนตรีอาจส่ังให้เจ้า
พนักงานผังเมืองท้องถ่ินเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อเสนอในแผนโครงสร้างโดยรัฐมนตรีต้องใช้อ านาจ
แทรกแซงก่อนท้องถ่ินจะมีมติรับแผนโครงสร้าง ในกรณีรัฐมนตรีมิได้ใช้อ านาจนั้น เจ้าพนักงานผัง
เมืองท้องถ่ินสามารถลงมติรับแผนโครงสร้างท่ีจัดท าขึ้นได้ ในการจัดท าแผนโครงสร้างกฎหมายยัง
ก าหนดให้จัดท าแผนโครงสร้างฉบับเดียวเท่านั้น และต้องมีการประชุมประชาชนอันเป็นขั้นตอน
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ส าคัญของกระบวนการวางผังเมือง ท าให้ประชาชนมีความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นในผังเมือง 
เพราะประชาชนถือว่าเป็นเจ้าของผังจึงต้องมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของผังและเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดีของบ้านเมือง (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 5-
20 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 94) 
 
   3.1.3 ผังท้องถ่ิน (Local plan) 
   ผังท้องถ่ินเป็นผังท่ีก าหนดรายละเอียดของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไว้ในแผนโครงสร้าง โดยประชาชนผู้จะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
ก่อสร้างต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินในการจัดท าผังท้องถ่ิน เจ้าพนักงานผังเมือง
ท้องถ่ินต้องค านึงถึงข้อมูลและข้อพิจารณาอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมนตรีก าหนด เมื่อมีการจัดท าผังร่างแล้ว ต้อง
มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาพิจารณ์มีผู้ตรวจการผังเมืองซ่ึงเป็นผู้แทน
ของรัฐมนตรีมาร่วมประชุม ปรับปรุงแก้ไขหรือยืนยันตามผังร่างเดิม ก่อนได้รับการอนุมัติจาก
รัฐมนตรีประกาศใช้บังคับ (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547  ค, หน้า 5-26 
อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 94) 
   3.1.4 แผนพัฒนารวม (Unitary development plans) 
   แผนพัฒนารวมเป็นระบบการวางผังเมืองแบบระดับเดียวโดยรวมผังโครงสร้าง
และผังท้องถ่ินเข้าด้วยกัน ซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดพื้นที่มหานครใช้ระบบผังเมืองรวม โดยก าหนด
กรอบการพัฒนาอย่างกว้างระดับหนึ่ง และก าหนดรายละเอียดของการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบ
การพัฒนาอีกระดับหนึ่ง เป็นขั้นตอนเหมือนเช่นผังโครงสร้าง และผังท้องถ่ิน 
   3.1.5 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการอนุญาต 
   การควบคุมการพัฒนาโดยการอนุญาตการก่อสร้างและการด าเนินการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับผังเมืองท้องถ่ิน ต้องด าเนินการขออนุญาต โดยมีลักษณะดังนี้ 
   การอนุญาตต้องสอดคล้องกับการพัฒนา 
   การอนุญาตต้องสอดคล้องกับการพัฒนานั้นเป็นผลจากพระราชบัญญัติการผัง
เมือง ค.ศ.1990 ( The town and country Act 1990) ก าหนดให้เจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ิน 
ตรวจสอบว่าการด าเนินการที่บุคคลขออนุญาตเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในผังเมืองชองท้องถ่ิน
นั้นหรือไม่ โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา เว้นแต่มีปัจจัยส าคัญประการอ่ืน แต่มีข้อยกเว้นไม่ต้องของอนุญาตจากเจ้าพนักงานผัง
เมืองท้องถ่ินในกรณี 
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    1. ก าหนดไว้ในกฎหมายโดยตรงว่าไม่ต้องขออนุญาต เช่น การบ ารุงรักษา 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงปลูกสร้างท่ีส่งผลกระทบต่องานภายในหรือไม่กระทบต่อลักษณะภายนอก
ของอาคาร 
    2. ไม่ได้ก าหนดในกฎหมายโดยตรง แต่กฎหมายได้ก าหนดให้อ านาจแก่
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก าหนดว่า การใดไม่ต้องขออนุญาตโดยถือว่า กฎหมายได้อนุญาตให้
ด าเนินการนั้นได้ตั้งแต่แรก 
   3.1.6 การพัฒนาในลักษณะการด าเนินงาน 
   การพัฒนาตามกฎหมายผังเมืองท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินงานที่
ก่อให้เกิดขึ้นใน บน เหนือ หรือใต้ที่ดิน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินก่อน โดย
การก่อสร้างรวมหมายถึงการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง การสร้างขึ้นใหม่ การเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม
โครงสร้างของส่ิงก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างมิได้มีแต่อาคารแต่รวมถึงส่ิงในที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วย ศาล
ยุติธรรมได้มีค าพิพากษาว่า ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นการพัฒนาตามกฎหมายผังเมืองต้องมีลักษณะถาวร
ขนาดใหญ่พอที่จะติดตั้งอย่างถาวรได้ หากเล็กน้อยไม่มีสภาพดังกล่าวการก่อสร้างหรือรื้อถอนไม่
ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ิน (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 ค, หน้า 5-33 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 95) 
   การพัฒนาในลักษณะการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารหรือที่ดินการพัฒนา
ในลักษณะการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร หรือที่ดิน ปกติการใช้ประโยชน์อาคารหรือ
ที่ดินมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ส าหรับการใดการหนึ่งตามใบอนุญาต และเจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินมี
หน้าที่ควบคุมก ากับดูแลการใช้ประโยชน์อาคารหรือที่ดินที่สอดคล้องกับผัง  (ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 5-34 อ้างถึงใน ขนบ มากบุญ, 2549, หน้า 96) 
   3.1.7 หนังสือบังคับ 
   หนังสือบังคับเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีเจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินออกค าส่ังให้
บุคคลที่ได้ด าเนินการ โดยไม่ได้รับอนุญาตหยุดการกระท านั้น หรือรื้อถอนส่ิงท่ีได้ปลูกสร้างไป
แล้ว ค าส่ังดังกล่าวมีผลกระทบต่อบุคคลที่ถูกส่ังให้ด าเนินการตามค าบังคับ หากเป็นกรณีเอกชน
ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจากค าส่ังของเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลสามารถอุทธรณ์ค าส่ังนั้นต่อ
รัฐมนตรี หากผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ปฏิบัติตามหนังสือบังคับ ก็มีความผิดตามกฎหมายอาญา 
   3.1.8 หนังสือรับรองความชอบด้วยกฎหมายของการพัฒนา 
   หนังสือรับรองความชอบด้วยกฎหมายของการพัฒนาเป็นกรณีบุคคลได้ด าเนินการ
ไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารหรือที่ดินโดยไม่ขออนุญาต เพราะเชื่อโดยสุจริตว่า มิใช่การ
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พัฒนาและไม่ต้องขออนุญาต กฎหมายจึงให้สิทธิบุคคลที่ได้ด าเนินการนั้นมีค าขอให้เจ้าพนักงานผัง
เมืองท้องถ่ินวินิจฉัยว่า ส่ิงท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เจ้าพนักงานผังเมือง
ท้องถ่ินจะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว หากเห็นว่าส่ิงท่ีด าเนินการไปแล้วนั้นกระท าโดยชอบด้วย
กฎหมาย เจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินจะออกหนังสือรับรองความชอบด้วยกฎหมายของกรณี
ดังกล่าว 
 
 
  3.2 การมีส่วนร่วมในการจัดท าผังเมืองของประชาชน (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 ค, หน้า 4-125, 130) 
  กระบวนการจัดท าแผนผังโครงสร้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายใช้ท่ีดินในชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นกรอบหลักของการจัดท าแผนผังท้องถ่ินที่จะ
จัดท าโดยหน่วยงานผังเมืองท้องถ่ิน ขั้นตอนที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนผังเมืองคือ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนผังโครงสร้างนั้นมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
   1. ขั้นตอนการปรึกษาหารือก่อนการปิดประกาศร่างแผนผัง (Pre-deposit 
consultation) 
   ก่อนที่เจ้าหน้าที่ผังเมืองท้องถ่ินจะติดประกาศร่างแผนผังท่ีออกแบบ จะต้องจัดให้
มีขั้นตอนการปรึกษาหารือก่อนการปิดประกาศร่างแผนผัง ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานท้องถ่ินจะต้อง
หารือกับคณะกรรมการหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดูแลการผังเมือง ผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลชนบท และหน่วยงานท้องถ่ิน
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ซ่ึงอาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าบุคคลใดควรที่จะต้อง
ปรึกษาหารืออีก ส่วนระยะเวลาการปรึกษาหารือจะส้ันหรือยาวขึ้นอยู่กับว่า เป็นการจัดท าแผนผัง
ใหม่ทดแทนฉบับเดิมหรือว่าเพียงแต่แก้ไขปรับปรุงแผนผังเพียงเล็กน้อย หน่วยงานผังเมืองท้องถ่ิน
จะต้องน าความคิดเห็นที่ได้รับจากการหารือกับคนกลุ่มนี้มาปรับปรุงร่างแผนผังก่อนที่จะด าเนินการ
ขั้นต่อไป 
   2. ขั้นตอนการติดประกาศร่างแผนผัง (On deposit) 
   เมื่อหน่วยงานผังเมืองท้องถ่ินได้จัดท าร่างแผนเสนอแนะเสร็จแล้ว จะติดประกาศ
ในที่สาธารณะให้ประชาชนทราบ เช่น ตามห้องสมุดประจ าเมือง ท่ีท าการหน่วยงานปกครอง
ท้องถ่ิน เอกสารสรุปผลการหารือผู้แทนประชาชนในขั้นตอนแรกนั้น จะต้องแสดงให้ประชาชน
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ทราบด้วย ขั้นตอนการปิดประกาศนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรายบุคคลและองค์ต่าง ๆ ได้
พิจารณาร่างแผนผัง เพื่อแสดงการคัดค้านหรือเสนอแนะภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่
ผู้จัดท าแผนผังจะต้องน าข้อเสนอและข้อคัดค้านที่ได้รับทั้งหมดมาพิจารณาปรับปรุงร่างแผนผัง 
   3. ขั้นตอนการไต่สวนตรวจสอบสาธารณะ (Examination in public หรือ EIP)  
   ขั้นตอน EIP จะต้องจัดให้มีขึ้นหลังขั้นตอนการรับฟังค าคัดค้านของประชาชน
ทั่วไป EIP จะจัดขึ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระโดยรัฐมนตรีฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคนหรือหลายคน ซ่ึงจะแตกต่างจาการตอบค าถามท้องถ่ิน (Public local inquiry) ที่
จัดให้มีในกระบวนการจัดท าแผนผังท้องถ่ิน ซ่ึงจัดขึ้นเพราะมีการคัดค้านร่างแผนผังท่ีเจ้าหน้าที่ผัง
เมืองจัดท า แต่ EIP จัดขึ้นเพื่อการถกประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดจากร่างแผนผังท่ีออกแบบ ประเด็น
การหารือจะก าหนดโดยหน่วยงานผังเมืองฯ โดยการหารือที่ประชุม รวมท้ังประเด็นที่ได้รับจากการ
ปิดประกาศร่างแผนผัง ประเด็นเหล่านี้จะได้รับพิจารณาและตัดสินใจสุดท้าย ประชาชนที่เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในขั้นตอน EIP นี้ จะได้รับการคัดเลือกและเชิญโดยตรงเท่านั้น 
   4. การจัดท ารายงานความคิดเห็นของคระกรรมการ ELP (ELP Panel’s report) 
หลังจากการไต่สวนตรวจสอบสาธารณะแล้ว จะต้องจัดท ารายงานของคณะกรรมการ ELP พร้อม
ด้วยความคิดเห็น รายงานที่จัดท าจะต้องพร้อมตรวจสอบ และจะมีการปรับปรุงแผนผังตาม
ข้อแนะน าท่ีได้รับในขั้นตอนการไต่สวนตรวจสอบสาธารณะหรือ ELP และมีระยะเวลารับค า
คัดค้านร่างแผนผังฉบับปรับปรุงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซ่ึงภายในช่วงระยะเวลานี้ จะต้องแสดงเหตุผล
ของการตัดสินใจแต่ละประเด็น รวมท้ังกรณีที่ว่าถ้าหน่วยงานผังเมืองไม่แก้ไขร่างแผนผังตาม
คัดค้านก็จะต้องแสดงเหตุผลสู่สาธารณชนด้วย แต่ไม่ต้องจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะอีก แต่ถ้าไม่
มีการคัดค้านอีก ก็สามารถด าเนินการขั้นตอนที่จะรับแผนผังต่อไปได้  
   รัฐมนตรีฯ มีสิทธิที่จะสงวนสิทธิในการแทรกแซง (Call-in) ในกระบวนการจัดท า
แผนผังโครงสร้าง (Structure plans) ในขั้นตอนนี้ได้ ก่อนที่จะอนุมัติและประกาศใช้แผนผังเมือง 
(Adoption of the plan) 
   3.2.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนผังโครงสร้าง  (Code practice on 
structure plans) 
   กฎหมายก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนผังเมืองใน
ระดับแผนผังโครงสร้าง ในแต่ละขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1. การปิดประกาศรับฟังค าคัดค้าน (Deposit of the plan) 
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    2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผังเมืองท้องถ่ินจัดท าร่างแผนผังเพื่อปิดประกาศแล้ว จะต้องท า
การโฆษณา โดยการปิดประกาศและลงหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินที่มีการจ าหน่ายในพื้นที่ท่ีท าการวาง
แผนผังเมืองนั้น เป็นระยะเวลาต่อไปเนื่อง 2 สัปดาห์ และลงในหนังสือราชการ “London Gazette” 
หนึ่งครั้ง ซ่ึงการประกาศ จะต้องประกอบด้วย การแสดงร่างแผนผังและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รวมท้ัง
เอกสารแสดงเหตุผลประกอบร่างแผนผัง และสาระของการปรึกษาหารือ) ที่เคยปิดประกาศหารือ 
และก าหนดการที่จะปิดให้มีการตรวจสอบได้ การก าหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นหรือค า
คัดค้านร่างแผนผัง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากวันที่ตีพิมพ์วันแรก บอกที่อยู่สถานที่ท่ีประชาชน
สามารถส่งค าคัดค้านได้ อธิบายสาระส าคัญที่สามารถคัดค้านได้ และแนวทางการตัดสินใจในขั้น
สุดท้ายผู้ที่คัดค้านสามารถเขียนจดหมายหรือไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์ ค าคัดค้านจึงจะได้รับการพิจารณา ก าหนดระยะเวลาท่ีแผนผังจะประกาศบังคับใช้ หลังจาก 
พ้นระยะการรับฟังค าคัดค้านไปแล้ว และถ้าไม่มีค าคัดค้านอีก  
    3. เมื่อประกาศเผยแพร่ข้อความดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผังเมืองท้องถ่ินจะต้อง ปิด
ประกาศร่างแผนผัง และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีหน่วยงานของตนเองและในสถานะที่ท่ี
เหมาะสม และส่งส าเนาเอกสารร่างแผนจ านวน 4 ชุด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังรัฐมนตรี เพื่อ
การตรวจสอบ (โดยส่งผ่านหน่วยงานของรัฐบาลกลางประจ าภูมิภาค) 
    4.  หน่วยงานท้องถ่ิน จะต้องท าแผนผังเมือง เพื่อการจ าหน่ายในราคาท่ี
เหมาะสมและจะต้องจัดท าเอกสารที่สามารถส ารวจตรวจสอบสอบข้อมูลได้ และต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ถ้าประชาชนต้องการ 
   3.2.2 การคัดค้านผังเมือง (Objections to the plan) 
    1. บุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมท้ังหน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถคัดค้านร่าง
แผนผังได้ 
    2. การคัดค้านจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยการส่งเป็น
จดหมายไปยังท่ีอยู่ที่แจ้งให้ทราบ และต้องถึงภายในเวลาท่ีก าหนด โดยต้องแจ้งประเด็นการคัดค้าน
ที่ชัดเจนพร้อมเหตุผล ถ้าค าร้องส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายหลังก าหนด เจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องพิจาณา 
    3. หน่วยงานท้องถ่ิน ต้องจัดหาสถานที่ประกาศร่างแผนที่สามารถมองเห็น
รายละเอียดชัดเจน พอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือสนับสนุนได้ รวมท้ังการแสดง
รายละเอียดประกอบแผนผัง  
    4. กระบวนการยื่นคัดค้าน ส่ิงส าคัญคือ ผู้คัดค้านจะต้อง ด าเนินการชี้แจงอย่าง
ชัดเจน ว่าแผนผังส่วนใดที่คัดค้าน เช่น การบอกหมายเลขของนโยบาย หมายเลขบรรทัดข้อความ 
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หรือหมายเลขแผนภาพ หรือแผนผัง ช้ีแจงอย่างชัดเจนถึงเหตุผลการคัดค้านและให้แสดงความจ านง
ว่าจะเข้าร่วมการไต่สวนสอบสาธารณะ หรือ EIP ด้วยหรือไม่ถ้าได้รับการเชิญ ถ้ายินดีก็กรอก
แบบฟอร์ม แจ้งช่ือ ท่ีอยู่ไว้ เพราะจะได้รับการเชิญมาร่วมในการออกความคิดเห็นในฐานะของ
ผู้แทนประชาชน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักผังเมืองอาชีพก็ได้ 
    5.  การคัดค้านจะไม่ด าเนินการแบบปกปิด เพราะรายช่ือผู้ยื่นค าคัดค้านและ
รายการที่คัดค้านจะต้องส่งไปปิดประกาศคู่กับการปิดประกาศแผนผังในสาธารณะ  
    6. ผู้คัดค้านจะต้องบอกต าแหน่งในแผนผังท่ีคัดค้าน บอกเหตุผล และบอกว่า
ต้องการให้เปล่ียนเป็นอย่างไรด้วย ในบางกรณี ผู้คัดค้านอาจจะสามารถเสนอแนวนโยบายอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมได้ภายใต้กฎหมาย 
    7. ในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงแผนผังเมืองฉบับปัจจุบัน หน่วยงานควรจะ
ก าหนดนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน การคัดค้านต่อนโยบายที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถท า
ได้ จะท าได้เฉพาะนโยบายหรือแผนผังท่ีมีการเสนอให้มีการเปล่ียนแปลงเท่านั้น รวมท้ังส่วนของ
แผนผังท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงก็สามารถคัดค้านได้ หน่วยงานท้องถ่ินจะพิจารณาเฉพาะนโยบายท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเท่านั้น จะช่วยให้ผู้คัดค้านก าหนดกรอบของค าร้องได้ชัดเจนและถูกต้อง และ
หน่วยงานก็พิจารณาง่ายขึ้น 
    8. การคัดค้านสามารถท าได้เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายท่ัวไปท่ีก าหนด
ในแผนผังเท่านั้น ไม่สามารถคัดค้านเรื่องอ่ืน ๆ เช่น บันทึกการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนผัง
โดยตรง แม้ว่าบันทึกการประชุมจะมีค าถามที่มากพอที่จะปรับปรุงแผนผังก็ตาม 
   3.2.3 การสนับสนุนและเสนอแนะการจัดท าแผนผัง (Supporting representations)  
   กระบวนการจัดท าแผนผังพัฒนาหรือแผนผังเมือง (Development plan) ก็เปิด
โอกาสให้ประ ชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนผัง บุคคล หรือองค์กรใด หรือผู้แทนประชาชนที่
จะสนับสนุนหรือเสนอแนะนโยบายใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนผังเมืองจะต้องใช้วิธีการ
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่ิงท่ีประชาชนเสนอแนะตามวิธีการที่ ก าหนด หน่วยงานผังเมืองท้องถ่ิน
จะต้องพิจารณาและตัดสินใจว่า จะใช้ในการปรับปรุงแผนผังหรือไม่ การเสนอแนะนโยบายจะต้อง
เขียนในแบบฟอร์มท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานโดยหน่วยงาน รายการต่าง ๆ ท่ีเสนอแนะจะต้องปิด
ประกาศคู่กับแผนผังท่ีปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบ และจะต้องมีรายละเอียดมากพอที่จะ
ตรวจสอบได้ 
   3.2.4 การพิจารณาค าคัดค้านโดยหน่วยงาน (The authority’s consideration of 
objections)  
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    1. หน่วยงานท้องถ่ิน จะต้องพิจารณาคัดค้านทั้งหมดที่เป็นไปตามกฎหมาย การ
พิจารณาค าคัดค้านและข้อเสนอแนะที่ได้รับท้ังตามกฎหมายก าหนดและไม่ถูกต้อง เช่น ค าคัดค้านที่
ส่งถึงหน่วย งานหลังจากก าหนดเวลา 6 สัปดาห์ อาจจะเป็นประเด็นที่หน่วยงานผังเมืองต้อง
ตัดสินใจ ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าคัดค้านมีเหตุผลไม่พอเพียง อาจจะพิจารณาให้โอกาสยื่นค าร้อง
เพิ่มเติมได้ หรือให้มาอธิบายขยายความค าคัดค้านที่ไม่ชัดเจน การเข้าใจผิด หรือพิจารณาว่า จะ
ปรับปรุงร่างแผนผังอย่างไร 
    2. ค าคัดค้านทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่อการตัดสินใจ ว่าเกี่ยวข้อง
กับแผนผังโครงสร้างหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้อง ก็จะพิจารณาเลือกประเด็นที่จะปรึกษาหารือในการ
ประชุมไต่ส่วนตรวจสอบสาธารณะ (EIP) ถ้าค าคัดค้านนั้นมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนผัง
ท้องถ่ิน (Local Plan) หรือเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผังเมือง หรือเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับโครงการที่
ก าลังมีการขออนุญาตผังเมือง 
    3. การเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนตรวจสอบสาธารณะ (Examination in 
Public: EIP) ก่อนที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงแผนผังเมืองนั้น เพื่อให้บรรลุการตัดสินใจเรื่อง ค า
คัดค้าน การรับข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีอาจจะเก็บไม่หมด หรือการตรวจสอบข้อผิดพลาดของแผนผัง การ
จัดให้มีขั้นตอน EIP ก่อนที่จะเปล่ียนแปลงแผนผังนั้น เป็นขั้นตอนที่มีความแตกต่างเด่นชัดจากการ
แก้ไขแผนผัง ท่ีเสนอจากการพิจารณาตามรายงานคณะกรรมการ EIP ซ่ึงจะท าให้กระบวนการ
จัดท าแผนผังลดระยะเวลาการด าเนินการลง ในการแก้ไขปรับปรุงแผนผังนั้น ส่ิงท่ีส าคัญที่สุดคือ 
การเสนอแนะส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกันในแผนผัง รวมทั้งการปรับปรุงแผนผังให้เป็นไปตามหลักการ
พื้นฐานที่ส าคัญ 
    4. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขแผนผัง ควรด าเนินการอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใสเปิดโอกาสที่เหมาะสมให้ผู้ท่ีไม่เห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือเปล่ียนจากการคัดค้าน
ไปเป็นการเห็นด้วยกับแผนผัง  
    5. หน่วยงานผังเมือง จะต้องมุ่งเน้นการผลิตเปล่ียนแปลงท่ีเสนอแนะรวมท้ัง
ข้อแนะน าความคิดเห็น และเหตุผลในช่วงระยะอย่างน้อย 6 สัปดาห์ ก่อนการจัดให้มีการประชุม
ก่อนการจัดการไต่สวนตรวจสอบสาธารณะ (EIP) จะต้องมีการปิดประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์
เช่นเดียวกับการปิดประกาศแผนผัง และการเชื้อเชิญผู้แทนประชาชนมาร่วมในกระบวนการการ 
EIP ผู้ท่ีมีการคัดค้าน ก็จะได้รับการปฏิบัติโดยหน่วยงานผังเมือง เช่นเดียวกับกระบวนการคัดค้านที่
ด าเนินการในขั้นตอนการปิดประกาศแผนผัง 
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    6. พื้นที่บริเวณใดที่หน่วยงานผังเมืองเสนอการเปล่ียนแปลงในแผนผัง จะต้อง
มีการพิจารณาในการไต่สวนตรวจสอบสาธารณะ  (EIP) อย่างไรก็ตาม หน่วยงานผังเมืองจะต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการที่อธิบายไว้ใน Paragraphs ที่ 55-61 เพื่อเสนอให้การปรับปรุงแก้ไข
แผนผัง หลังจากการได้รับรายงานความเห็นของคณะกรรมการ EIP แล้ว 
   3.2.5 กระบวนการจัดไต่สวนตรวจสอบสาธารณะ (The examination in pubic: 
EIP)  
   การไต่สวนตรวจสอบสาธารณะ หรือ EIP จะต้องจัดให้มีขึ้นเว้นแต่ว่า หน่วยงาน
ผังเมืองได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี ว่าไม่ต้องด าเนินการในบางกรณี ซ่ึงจะมีบางกรณีเท่านั้นที่
อาจจะได้รับการยกเว้น 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
จัดท าแผนผังโครงสร้างตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการวางผัง ท าให้แนวทางการพัฒนาเมืองเป็นไปตาม
ความต้องการของท้องถ่ินมากที่สุด การปรึกษาหารือ ( Public consultation) และการไต่สวน
ตรวจสอบสาธารณะ (Examination in public: EIP) คือเป็นกลไกส าคัญที่ประเทศสหราชอาณาจักร
ใช้ปฏิบัติการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนผังเมืองตลอดมา  
  3.3 กระบวนการอุทธรณ์ผังเมือง (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547 ค, หน้า 4-145) 
  กระบวนการอุทธรณ์ผังเมือง เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในกระบวนการผังเมืองของ
ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นกลไกที่ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง และความสมดุล
ของการปฏิบัติงานผังเมือง ท้ังของฝ่ายประชาชนและฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การควบคุม
การท างานของหน่วยงานท้องถ่ิน เพราะเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับผังเมืองของหน่วยงานท้องถ่ิน 
  ถ้าเจ้าของโครงการไม่พอใจผลการพิจารณา ท้ังการไม่อนุญาตผังเมือง และการ
พิจารณาท่ีล่าช้า ก็สามารถอุทธรณ์ผังเมืองได้ ซ่ึงมี 2 ขั้นตอน คือ  
   1. การยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการผังเมืองท้องถ่ิน ที่ประกอบไปด้วยผู้แทน 
และนักผังเมืองประจ าท้องถ่ิน ซ่ึงจะมีการประชุมพิจารณาการของอนุญาตอีกครั้ง 
   2. การยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ถ้าคณะกรรมการผังเมืองท้องถ่ินมีความเห็นไม่
อนุมัติโครงการและเจ้าของยังไม่ยอมรับอีก ก็สามารถอุทธรณ์ไปท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดูและ
เรื่องผังเมือง ซ่ึงรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้ ผู้ตรวจการผังเมืองเป็นผู้พิจารณาการอุทธรณ์ และ
ความเห็นของผู้ตรวจการผังเมืองจะเป็นผลตัดสินใจสุดท้าย  
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   3.3.1 วิธีการยื่นอุทธรณ์ 
   การยื่นอุทธรณ์ผังเมืองสามารถท าได้โดยหลายสาเหตุผลประกอบ แต่ส่วนมาก
เหตุผลที่ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพราะโครงการไม่ได้รับอนุญาตผังเมือง ผู้ที่มีสิทธิสามารถยื่น
อุทธรณ์ได้แก่เจ้าของโครงการผู้ที่ขออนุญาตผังเมืองเท่านั้น เจ้าของโครงการสามารถยื่นอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ตรวจการผังเมือง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่หน่วยงานท้องถ่ิน
แจ้งผลการไม่อนุญาตผังเมืองให้เจ้าของโครงการทราบ ถ้าเป็นกรณีที่หน่วยงานท้องถ่ินไม่ตัดสินใจ
ในโครงการ เจ้าของโครงการสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ส้ินสุด
ระยะเวลาท่ีหน่วยงานท้องถ่ินต้องตัดสินใจโครงการยื่นขออนุญาตเท่านั้น โดยผู้ท่ีพิจารณาและ
ตัดสินอุทธรณ์คือ ผู้ตรวจการผังเมือง 
   ผู้ท่ียื่นการอุทธรณ์ (เจ้าของโครงการ) และหน่วยงานท้องถ่ินอาจจะได้รับทราบผล
การพิจารณาการอุทธรณ์โดยผู้ตรวจการผังเมือง โดยทางเอกสาร หรือโดยการจัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในท้องถ่ิน  
   ในปัจจุบันส านักงานผู้ตรวจการผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของส านักรอง
นายกรัฐมนตรี (The office of the Deputy Prime Minister) ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับผัง
เมืองได้โดยตรงถึงผู้ ตรวจการผังเมือง ณ ส านักงานผู้ตรวจการผังเมือง (The Planning Inspectorate 
Office) ที่ประจ าอยู่ในภูมิ ภาคที่ผู้ยื่นค าร้องอาศัยอยู่ ส าหรับอังกฤษและเวลส์ ส านักงานผู้ตรวจการ
ผังเมืองตั้งอยู่ที่เมืองริสทอลที่อยู่คือ The Planning Inspectorate, Temple Quay House, 2 The 
Square, Temple Quay, Bristol. BS1 6P. ซ่ึงเป็นสถานที่รับค าร้องอุทธรณ์ และส านักงานฯ ได้เสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอุทธรณ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ท าความเข้าใจก่อนยื่นอุทธรณ์ ท้ังใน
รูปแบบของเอกสารส่ิงพิมพ์และทางอินเตอร์เนตที่ Website:www.planning-inspectorate.gov.uk 
   กระบวนการพิจารณาการอุทธรณ์ (The appeal process) ที่ด าเนินการโดย
ผู้ตรวจการผังเมืองมี 3 วิธีการหลัก และใช้ระยะเวลาการพิจารณาท่ีแตกต่างกัน คือ 
    1. การพิจารณาเฉพาะเอกสาร (Written procedure) จะใช้เวลาการพิจารณาและ
ตัดสินใจประมาณ 18 สัปดาห์    
    2. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Hearing procedure) จะใช้
เวลาการพิจาณาและตัดสินใจประมาณ 40 สัปดาห์ 
    3. การจัดประชุมตอบค าถามของประชาชน (Inquiry procedure) จะใช้เวลาการ
พิจารณาและตัดสินใจประมาณ 40 สัปดาห์ 
   3.3.2 การด าเนินการอุทธรณ์ผังเมือง 
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    1. วิธีการยื่นอุทธรณ์ (The appeal process) 
    การยื่นการขออนุญาตผังเมือง (Planning applications) ของทุกโครงการจะ
ด าเนินการและตัดสินใจโดยหน่วยงานผังเมืองท้องถ่ิน (Local planning authority: LPA) ซ่ึงปกติ 
LPA คือ district หรือ Borough council การขออนุญาตผังเมืองดังกล่าวอาจจะได้รับผลทั้งที่เป็นที่
พอใจ และไม่เป็นที่พอ ใจของเจ้าของโครงการ ซ่ึงน าไปสู่การยื่นอุทธรณ์ 
    การยื่นอุทธรณ์ผังเมืองสามารถท าได้โดยหลากหลายเหตุผลประกอบ แต่
ส่วนมากยื่นอุทธรณ์เพราะโครงการไม่ได้รับการอนุญาตผังเมือง (Planning refused) โดยการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ LPA เจ้าของโครงการอาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจึงด าเนินการยื่นอุทธรณ์ 
ผู้ท่ีมีสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แก่ เจ้าของโครงการผู้ยื่นขออนุญาตผังเมืองเท่านั้น 
    เจ้าของโครงการมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ตรวจการผังเมือง 
ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานท้องถ่ินแจ้งผลการไม่อนุญาตผังเมืองให้เจ้าของ
โครงการทราบหรือถ้าเป็นกรณีที่หน่วยงานท้องถ่ินไม่ตัดสินใจในโครงการ เจ้าของโครงการจะ
สามารถยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาท่ีหน่วยงานท้องถ่ินต้อง
ตัดสินใจโครงการยื่นขออนุญาตเท่านั้น  
   ผู้ท่ีพิจารณาและตัดสินใจการอุทธรณ์คือ ผู้ตรวจการผังเมือง (Planning inspector) 
ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีรักษาความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ผู้ตรวจการฯ เป็นผู้ที่ตัดสินในกรณีอุทธรณ์ส่วน
ใหญ่ แต่มีบางกรณีที่ต้องตัดสินใจโดยรัฐมนตรี เช่น โครงการที่จะมีผลกระทบมากกว่าระดับ
ท้องถ่ิน ในกรณีนี้ ผู้ตรวจการฯ จะพิจารณาเรื่องเอกสารต่าง ๆ ก่อน และจัดท ารายงานพร้อมความ
คิดเห็นและค าแนะน า และส่งมอบต่อรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ ว่าจะเห็นด้วยกับความ
คิดเห็นของผู้ตรวจการฯ หรือไม่ หรือมีความเห็นเป็นอย่างไร ในปัจจุบัน ความคิดเห็นของ
ผู้ตรวจการฯ จะส่งตรงไปท่ีส านักรองนายกรัฐมนตรี (The Office of the Deputy Prime Minister) 
   ผู้ท่ียื่นการอุทธรณ์ (เจ้าของโครงการและหน่วยงานท้องถ่ิน (LPA) อาจจะได้รับ
ทราบผลการพิจารณาการอุทธรณ์โดยผู้ตรวจการฯ โดยทางเอกสาร หรือโดยการจัดการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ิน  (Public Inquiry) ซ่ึงส่วนใหญ่ประมาณ 75% ของการอุทธรณ์
ได้รับการพิจารณาและแจ้งตอบโดยเอกสาร 
   3.3.3 วิธีพิจารณาตัดสินใจการอุทธรณ์ (The appeal decisions) 
   วิธีการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องท่ีอุทธรณ์นั้น ผู้ตรวจการผังเมือง (Inspector) ผู้ท่ี
รับผิดชอบกรณีอุทธรณ์ของโครงการใด ๆ จะเป็นผู้พิจารณาส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการผังเมือง (Planning issues) เท่านั้น ดังนั้นการพิจารณาและตัดสินใจเรื่อง
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อุทธรณ์ของผู้ตรวจการฯ จะเน้นประเด็นที่หน่วยงานท้องถ่ินใช้เป็นเหตุผลในการไม่อนุญาตผัง
เมืองเท่านั้น ดังนั้นหมายถึงว่า ในการยื่นอุทธรณ์ผังเมือง เจ้าของโครงการก็จะต้องยกประเด็นที่
เกี่ยวกับผังเมืองเท่านั้น ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์เรื่องอ่ืนได้แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการ 
   การพิจารณาและตัดสินใจเรื่องอุทธรณ์ผังเมือง อาจจะต้องมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจการได้แก่การพิจารณาเอกสาร (Written procedure) หรือการจัดให้มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ิน (Hearing procedure) หรือการจัดให้มีการตอบค าถาม
สาธารณะ (Inquiry procedure) ตามท่ีผู้ตรวจการฯ เห็นสมควร ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องท่ีอุทธรณ์ 
   การแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แก่เจ้าของโครงการทราบนั้นจะแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือขั้นตอนที่ยื่นอุทธรณ์ ถ้าเจ้าของยื่นเรื่องอุทธรณ์ในขณะที่หน่วยงาน
ท้องถ่ินก าลังพิจารณาโครงการที่ขออนุญาต และการตัดสินใจใช้เพียงเอกสารที่ส่งมาจากผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้อุทธรณ์ก็จะได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์เร็ว แต่ถ้าการพิจารณาการอุทธรณ์จะต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็น (Public hearing, หรือการตอบค าถาม (Public inquiry) ของประชาชนในท้องถ่ิน 
หน่วยงานท้องถ่ินจะต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ และก าหนดวันประชุม และอาจจะพิมพ์
เผยแพร่เรื่องการอุทธรณ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินด้วย ถ้าพิจารณาว่าจ าเป็น 
   ในกรณีที่ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและค าตอบค าถาม
ประชาชนหน่วยงานท้องถ่ินจะต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบว่า สมควรจะจัดการประชุมขึ้นที่
ไหนและเมื่อไร เจ้าของโครงการผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของการประชุม 
รวมท้ังเวลาและสถานที่ประชุม น าไปติดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่ท่ีจะเป็นที่ตั้งของโครงการเป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนการจัดการประชุม 
   การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการตอบค าถามประชาชนนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผังเมือง ซ่ึงเกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ตัดสินใจอนุญาตโครงการพัฒนาใด ๆ การจัดการรับฟังความคิดเห็นประชาชนแบบท่ีถือว่าเป็น
ข้อบังคับขั้นต่ าสุดของการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
   เจ้าของโครงการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลการพิจารณา โดยการเขียนถึง
ผู้ตรวจการฯ หลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายและต้องท าภายในระยะเวลาท่ีจ ากัด แต่
ในกรณีที่มีการจัดการประชุมประชาชน เจ้าของโครงการอาจจะเข้าร่วมการประชุมฟังความคิดเห็น
ประชาชนด้วยหน่วยงานท้องถ่ินจะรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ทั้งท่ีสนับสนุนหรือคัดค้าน
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โครงการส่งให้ผู้ตรวจการฯ เพ่ือการพิจารณาร่วมกับเอกสารที่เคยได้รับจากหน่วยงานท้องถ่ิน และ
เจ้าของโครงการมาแล้วก่อนหน้านี้ 
   การยื่นแสดงความคิดเห็นของเจ้าของโครงการต่อผู้ตรวจการฯ อาจจะเพิ่มเหตุผล
ใหม่หรือหลักฐานเพ่ิมเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ตรวจการ แต่ต้องกระท าภายใน
ระยะเวลาท่ีจ ากัดคือ 6 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ 
    1. วิธีการพิจาณาเอกสาร (Written procedure) 
    การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์วิธีนี้ ผู้ตรวจการผังเมืองจะพิจารณาเฉพาะหลักฐานที่
เป็นเอกสารที่ได้รับมาจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบด้วย 
     1.1 เอกสารผู้ยื่นอุทธรณ์ (เจ้าของโครงการ) 
     1.2 เอกสารและความคิดเห็นจากหน่วยงานท้องถ่ิน (LPA) 
     1.3 เอกสารที่ได้รับจากผู้ท่ีสนใจในโครงการหรือสนใจในเรื่องอุทธรณ์ 
    ผู้ตรวจการฯ จะไม่พิจารณาหลักฐานในรูปการบันทึกแบบอ่ืน ๆ เพราะยากแก่
การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน เช่น วีดีทัศน์ เป็นต้นเอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน
ท้องถ่ิน รวมท้ังจดหมายที่สนับสนุนหรือคัดค้านโครงการที่ขออนุญาตซ่ึงหน่วยงานท้องถ่ินได้รับ
จากประชาชนในท้องถ่ินต้องส่งให้ผู้ตรวจการฯ ทั้งหมด 
    ถ้าเจ้าของโครงการจะส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
ผู้ตรวจการฯ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามท่ีหน่วยงานท้องถ่ินแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการอุทธรณ์ 
เป็นระยะเวลาภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันที่ผู้ตรวจการได้รับเรื่องอุทธรณ์ เรียนกว่า “The starting 
date”  
    การตรวจเยี่ยมพื้นที่ (The site visit) อาจจะจัดให้มีขึ้นในขั้นตอนการพิจาณา
และก่อนการตัดสินใจ โดยผู้ตรวจการฯ อาจจะต้องเดินทางไปเยี่ยมดูพื้นที่ตั้งโครงการที่ยื่นอุทธรณ์ 
ผู้ตรวจการฯ จะต้องเขียนรายงานความคิดเห็นและผลการตัดสินใจการอุทธรณ์เพื่อส่งมอบต่อ
รัฐมนตรีตามเวลาท่ีก าหนด 
    2. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (The hearing procedure) 
    ถ้าผู้ตรวจการผังเมืองเห็นว่า การพิจารณาเอกสารที่ได้รับนั้นไม่พอเพียงส าหรับ
การตัดสินใจ ก็สามารถก าหนดให้มีการหาหลักฐานเพ่ิมเติม โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ท่ีเป็นที่ตั้งโครงการ 
    ก าหนดการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ผู้ตรวจการฯ 
จะปรึกษาผู้อุทธรณ์และหน่วยงานท้องถ่ินเพื่อก าหนดวันประชุมท่ีเหมาะสม หน่วยงานท้องถ่ิน
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จะต้องมีหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการและสถานที่ประชุมไปให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 
อีกทั้งจะต้องมีการประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินด้วย 
    สถานที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นส่วนมากจะใช้สถานที่ราชการ อาคาร
ส านักงานหน่วยงานท้องถ่ิน ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หรือศูนย์ประชุมของชุมชน และโดย
ปกติจะจัดด าเนินการประชุมประมาณครึ่งวัน 
    3. การจัดประชุมตอบค าถามประชาชน (The inquiry procedure)  
    จัดให้มีขึ้นเฉพาะกรณีอุทธรณ์ของโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
มาก ดังนั้นการพิจารณาการอุทธรณ์กรณีประเภทนี้จะต้องการพยานหลักฐานและพยานจ านวนมาก 
    วิธีการนี้ไม่ใช่กระบวนการทางศาล แต่กระบวนการด าเนินการคล้ายกับ
กระบวนการที่ด าเนินการโดยศาล ซ่ึงโดยปกติแล้ว ผู้อุทธรณ์และหน่วยงานท้องถ่ินจะมีผู้แทนที่
ถูกต้องตามกฎหมายในการด าเนินการแทน 
    หลังจากที่ผู้อุทธรณ์และหน่วยงานผังเมืองท้องถ่ินได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยว
โครงการ และประเด็นการอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายแล้ว ผู้ตรวจการฯ จะเรียกให้
ประชาชนที่ลงช่ือและที่อยู่ไว้เหล่านั้นให้พูดแสดงความคิดเห็นตั้งค าถามต่อเจ้าของโครงการและ
หน่วยงานท้องถ่ิน โดยผู้พูดจะต้องแสดงเจตนารมณ์ว่า ตนเองสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการที่
พิจารณานั้นด้วย 
    หลังการเสร็จส้ินกระบวนการตอบค าถามประชาชนแล้ว ผู้ตรวจการผังเมือง
จะต้องตัดสินใจในโครงการ และจัดท ารายงานที่แสดงรายละเอียดพร้อมความคิดเห็นของตนเอง
ทั้งหมด และน าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดูแลผังเมือง 
   3.3.4 การฟ้องศาล (The high court)  
   ในกรณีที่เจ้าของโครงการหรือผู้อุทธรณ์ ไม่ยอมรับผลการตัดสินใจเรื่องอุทธรณ์
ของผู้ตรวจการผังเมือง และ/หรือ รัฐมนตรี ก็สามารถด าเนินการทางกฎหมายคือ การยื่นเรื่องฟ้อง
ต่อศาล ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว กรณีที่เจ้าของโครงการหรือผู้ร้องจะชนะได้ คือ 
    1. ผู้ตรวจการผังเมือง หรือรัฐมนตรี ปฏิบัติเกินอ านาจหน้าที่ หรือ ตัดสินใจไม่
ถูกต้อง 
    2. วิธีการด าเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ไม่เหมาะสม และท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ร้อง 
   ถ้าศาลพิจารณาเห็นว่า เรื่องท่ีร้องมานั้นเข้าข่าย 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น ก็จะส่งเรื่อง
มาให้ส านักงานผู้ตรวจการผังเมืองเพื่อการพิจารณาใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่า ผลการ
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ตัดสินใจครั้งแรกจะต้องเปล่ียนแปลงเป็นตรงข้าม แต่อาจจะเป็นผลการตัดสินใจเดิม แต่มีเหตุผลที่
แตกต่างเพิ่มขึ้น ถ้าเจ้าของโครงการตัดสินใจฟ้องร้องต่อศาล จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์ นับจากวันที่มีการตัดสินใจเรื่องอุทธรณ์ ซ่ึงจะได้รับเอกสารที่บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ฟ้องศาลพร้อมกับการแจ้งผลการตัดสินใจการอุทธรณ์ทางจดหมาย  
  3.4 การใช้สิทธิทางศาลโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของผังเมือง 
  บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผังโครงสร้าง ผังท้องถ่ิน หรือผังพัฒนา
รวม อาจใช้สิทธิทางศาลโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของผังดังกล่าว โดยฟ้องต่อศาลแพ่งซ่ึงเป็น
ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั่วไป โดยฟ้องขอให้ศาลทบทวนค าส่ังทาง
ปกครอง โดยโจทก์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแพ่งให้ฟ้องได้เสียก่อน เพ่ือให้ศาลกล่ันกรองการฟ้อง
คดีประเภทนี้ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  เหตุแห่งการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมาย 
  การฟ้องคดีปกครองโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายผังเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เกี่ยวข้องดังนี้ 
   1. การจัดท า แก้ไขเปล่ียนแปลง ยกเลิกแผนพัฒนาหรือใช้แผนใหม่แทนแผนเดิม
มิได้กระท าภายในขอบเขตอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   2. เจ้าพนักงานผังเมืองท้องถ่ินหรือรัฐมนตรีมิได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่กฎหมาย
ก าหนด หรือตามกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายผังเมือง 
   3.3.1 อายุความ  กฎหมายผังเมืองได้ก าหนดอายุความ ให้บุคคลที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากผังโครงสร้าง ผังท้องถ่ิน หรือผังพัฒนารวม สามารถใช้สิทธิทางศาล
โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายภายใน 6 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโฆษณาการรับแผน หรือ
การอนุมัติแผน 
   3.3.2 ค าส่ังศาล กรณีศาลแพ่งมีความเห็นว่า การจัดท า แก้ไขเปล่ียนแปลง ยกเลิก
แผนหรือใช้แผนใหม่แทนแผนเดิมไม่อยู่ในขอบอ านาจตามท่ีก าหนดในกฎหมายผังเมือง หรือไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมายผังเมืองหรือตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายผังเมือง ศาลแพ่ง
อาจมคี าส่ังยกเลิกแผนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเพียงเท่าที่กระทบต่อทรัพย์สินของโจทก์ ศาล
แพ่งมีอ านาจส่ังระงับการด าเนินการเกี่ยวกับแผนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีค าวินิจฉัยคดี 

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายจากการถูกจ ากัดสิทธิ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย  
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 กฎหมายผังเมืองในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ผังเมืองรวม มี
ความหมายตามบทนิยาม ในมาตรา 4 ดังนี้ 
 “ผังเมืองรวม ” หมายความว่า แผนผังนโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทใน
ด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ และ
สภาพ แวดล้อม เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการผังเมือง 

 1. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 เมื่อในท้องท่ีใดจะมีการจัดท าและวางผังเมือง จะต้องมีขั้นตอนของการด าเนินการ แล้ว
ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยมพีระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับขั้นตอนการวางและจัดท า
ผังเมือง ตลอดจน ขั้นตอนในการอุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองในการวางและ
จัดท าผังเมือง  
 องค์ประกอบของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
 ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 17 บัญญัติว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจะต้องประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 ผังเมืองรวมจะต้องประกอบด้วย 
  1. วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
  2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
  3. แผนผังพร้อมด้วยข้อก าหนด 
  แผนผังซ่ึงท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับพร้อมด้วยข้อก าหนดโดยมีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
   (ก) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภท 
   (ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 
   (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
   (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
  4. รายการประกอบแผนผัง 
  5. นโยบาย มาตรการ และวิธีด าเนินการ 



99 
 

 

  เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมือง ส่วนประกอบเนื้อหาของผังเมืองรวม
ดังกล่าว มีองค์ประกอบในการด าเนินการและจัดท าให้ปรากฏในกฎกระทรวงแต่ละฉบับ 5 ประการ 
ดังนี้ คือ (ภัทรจิตร แก้วอ่ิม, 2552, หน้า 68-70) 
  1. วัตถุประสงค์ในการวางผังเมืองรวม 
  วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมเป็นการก าหนดเป้าหมายในการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา การด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ ชนบทในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตที่ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
  การวางและจัดท าผังเมืองรวมในปัจจุบัน กฎกระทรวงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
วางผังเมืองรวมแต่ละฉบับในท านองเดียวกันว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การ
คมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต 
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยไม่ปรากฏเป้าหมาย
หรือจุดหมายของกฎกระทรวงแต่ละฉบับว่ามีสาระส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติอย่างไร ในการใช้ผังเมืองรวมเป็นแม่บทของการพัฒนาเมืองให้มีสภาพท่ีดีขึ้นในอนาคต 
 
 
  2. แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
  ผังเมืองรวมเป็นผังแม่บทซ่ึงจะก าหนดนโยบาย โครงการ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ท่ี
จะใช้เป็นแนวทาง เพื่อควบคุมการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมในท้องท่ีใด จ าเป็นต้องมีแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม เป็นแผนที่แสดงแนวเขตของ
พื้นที่ท่ีได้มีการวางและจัดท าผังเมืองรวมเพื่อให้ทราบว่าผังเมืองรวมใช้บังคับในท้องท่ี แผนที่แสดง
เขตของผังเมืองรวมจะประกอบด้วยแผนที่แสดงส่วนต่าง ๆ ของเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แสดงแนวเขตผังเมืองรวม เขตอ าเภอ เขตต าบล ทางหลวง ถนน ทางรถไฟ แม่น้ า ล าคลอง ห้วยที่ว่า
การอ าเภอ 
  3. แผนผังพร้อมด้วยข้อก าหนด 
  แผนผัง ได้แก่ แผนที่หรือแบบแปลนของพื้นที่ท้ังหมดที่ได้รับการวางผังในกรณีของ
ผังเมืองรวมจะกว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเมืองนั้น ๆ รวมท้ังพื้นที่โดยรอบท่ีเป็นชาน
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เมืองนั้น ซ่ึงตัวเมืองจะขยายตัวไปถึงในอนาคต แผนผังท่ีใช้ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมจะท า
ขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได้ โดยแต่ละผังจะแสดงแต่ละเรื่อง อาจจะมีการจ าแนกออกเป็น
ทั้งโครงการเฉพาะหน้าและโครงการระยะยาว ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการศึกษาพิจารณาและ
ตรวจสอบของประชาชน ผู้ท่ีมีผลได้เสียต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เหล่านั้น 
  ข้อก าหนดประกอบแผนผัง เป็นข้อความที่อธิบายในรายละเอียดถึงการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมว่า บริเวณใดพื้นที่ใดตามแผนผังจะใช้ประโยชน์ได้มากน้อย
เท่าใด มีข้อห้ามมิให้ใช้ประโยชน์เพื่อการใดบ้าง ข้อก าหนดนี้เป็นส่วนประกอบท่ีต้องน าไปใช้
ร่วมกับแผนผัง เพราะนอกจากจะเป็นตัวก าหนดกิจการต่าง ๆ ท่ีจะเป็นข้อห้ามหรือขออนุญาตใน
การประกอบกิจการซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สิน
แล้ว ยังแสดงถึงขอบเขตของความเข้มงวดในการบังคับควบคุมพื้นที่แต่ละบริเวณด้วยว่าบริเวณ
ส่วนใดของเมืองจะมีระดับการควบคุมเข้มงวดเพียงใดในเรื่องใดบ้าง 
  แผนผังท่ีจัดท าขึ้นพร้อมด้วยข้อก าหนด ต้องมีสาระส าคัญทุกประการหรือบางประการ
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
   (1) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภท 
   (2) แผนผังแสดงที่โล่ง 
   (3) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
   (4) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 
  แผนผังพร้อมด้วยข้อก าหนดที่ก าหนดในกฎกระทรวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย
สาระส าคัญ 2 ประการ คือ 
   ก. แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภท 
   ข. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 
  แผนผังตามกฎกระทรวงท้ังสองประเภทดังกล่าว มีลักษณะเป็นรูป แผนที่โดยมีมาตร
ส่วน 1: 20,000, 1: 25,000, 1: 30,000 หรือ 1: 50,000 ซ่ึงเป็นขนาดมาตรฐานที่ส านักงานเลขาธิการ
รัฐมนตรีพิจารณาก าหนดขนาดแผนที่จะลงในราชกิจจานุเบกษา 
  ตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง ได้แบ่งประเภทของการใช้ท่ีดิน
ภายในเขตผังเมืองรวม ตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทและได้
ก าหนดสี โดยการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละเมือง พิจารณาลักษณะทางด้าน
ประชากร เศรษฐกิจสังคม และศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่และนโยบายในการพัฒนาต่าง ๆ ท้ังใน
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ระดับชาติและระดับท้องถ่ินโดยทั่วไปการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ได้ 4 หมวด 
ดังนี้ 
  หมวดที่ 1: ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยแบ่งประเภทตามความหนาแน่น  (นิพนธ์  เมธินา-
พิทักษ์, 2539, หน้า 25 อ้างถึงใน ภัทรจิตร แก้วอ่ิม, 2552, หน้า 70) คือ 
   (1) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
   (2) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) 
   (3) ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ าตาล) 
   (4) ประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย (สีขาวทแยงเหลือง) 
  หมวดที่ 2: ที่ดินประเภทการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
   (1) ประเภทการพาณิชยกรรม (สีแดง) ในเมืองขนาดใหญ่ เช่น มหานครอาจแยกจาก
ที่อยู่อาศัยและกระจายเป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก (Central business หรือ CBD) และศูนย์พาณิชยกรรม
ย่อย (Subcentre) แต่ส าหรับเมืองท่ัวไป เขตพาณิชยกรรมจะรวมท่ีอยู่อาศัยไว้ด้วยที่เรียกว่า ท่ีดิน
ประเภทการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
   (2) ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) หมายถึง อุตสาหกรรมการผลิต
ทั่วไปท้ังท่ีมีมลพิษและไม่มีมลพิษ 
   (3) ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ (สีม่วงอ่อน) หมายถึง อุตสาหกรรมบริการที่ไม่มี
มลพิษต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ อุตสาหกรรมเฉพาะกิจประเภท
ตามความต้องการของท้องถ่ิน 
   (4) ประเภทคลังสินค้า (สีเม็ดมะปราง) หมายถึง กิจกรรมคลังสินค้าท่าเรือ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
 
  หมวดที่ 3: ที่ดินประเภทสงวนและควบคุมการพัฒนา 
   (1) ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 
   (2) ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
   (3) ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) 
   (4) ประเภทปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ าตาล) 
   (5) ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) 
   (6) ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) 
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   (7) ประเภทท่ีโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การท่องเที่ยวและการประมง 
(สีฟ้า) 
  หมวดที่ 4: ที่ดินประเภทบริการสาธารณะ 
   (1) ประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) หมายถึง สถาบันการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
   (2) ประเภทสถาบันการศาสนา (สีเทาอ่อน) หมายถึง ท่ีประกอบการทางศาสนาทุก
ศาสนา 
   (3) ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค (สีน้ าเงิน) หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้
ประโยชน์เพ่ือราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นที่ราชพัสดุ 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทไว้นั้นก ฎกระทรวงได้แบ่งข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทไว้ 3 ส่วน คือ (ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2537, หน้า 128 
อ้างอิงใน ภัทรจิตร แก้วอ่ิม, 2552, หน้า72) 
   1. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภทกิจการที่อนุญาต ซ่ึงเรียกว่า การใช้ประโยชน์
หลัก 
   2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการอ่ืนนอกเหนือจากกิจการที่อนุญาตและไม่
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน คิดเป็นจ านวนร้อยละของท่ีดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ หรือ ท่ี
เรียกว่า การใช้ประโยชน์รอง 
   3. การห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนดไว้ 
   4. รายการประกอบแผนผัง 
   รายการประกอบแผนผัง เป็นรายการมีลักษณะเป็นข้อความบรรยายที่อธิบายใน
รายละเอียดของแผนผังว่าบริเวณใด พื้นที่ใด ในที่ดินส่วนใด มีขอบเขตพื้นที่แต่ละบริเวณเหล่านั้น
จากบริเวณใด ถึงบริเวณใดอยู่ในขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกไว้เพื่อการใด หรือ
ถนนตามรายการแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งอยู่ในบริเวณใดมีขนาดอย่างไร 
   รายการประกอบแผนผังท่ีส านักผังเมืองจัดท าในปัจจุบันนี้ ได้แก่ รายการประกอบ
แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง รายการประกอบ
แผนผังท้ังสองประการดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอในการอธิบายแผนผังและข้อก าหนดตาม
แผนผัง เพื่อให้กฎกระทรวงท่ีใช้บังคับมีความชัดเจน ป้องกันการขัดแย้งในการน าไปปฏิบัติ แต่
รายการประกอบแผนผัง และข้อก าหนดที่ปรากฏในกฎกระทรวงในปัจจุบัน เป็นเพียงค าอธิบายถึงเขต
ต่าง ๆ ว่าเริ่มแต่บริเวณใดจนถึงบริเวณใดและยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ท าให้ยากต่อการปฏิบัติ
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โดยเฉพาะรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ไม่ระบุให้แน่ชัดลงไปว่าถนน
แต่ละสายอยู่บริเวณใดการวัดระยะด าเนินการอย่างใด ซ่ึงในทางปฏิบัติได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแนวถนน
ตามแผนผัง 
   5. นโยบาย มาตรการและวิธีด าเนินการ 
   นโยบาย มาตรการและวิธีด าเนินการ เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 
เป็นนโยบายและมาตรการและวิธีด าเนินการ เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและ
โครงข่ายบริการสาธารณะ 
   นโยบาย คือ นโยบายตามความหมายของผังเมืองรวม ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมในแต่ละท้องท่ี เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง นโยบายจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องท่ี และ
วัตถุประสงค์ที่รัฐต้องการในการวางผังเมืองรวมนั้น 
   นโยบายที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ ซ่ึงการก าหนดนโยบายจริง และเป็นการ
ไม่บ่งถึงหลักการ วิธีการ และขอบข่ายของงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการผังเมือง 

 2. ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม 
 ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และ
ผลจากการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยการออกเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้การใช้ข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงผังเมืองรวมให้บังเกิดผล จึงมีบทบัญญัติห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่
ก าหนดในผังเมืองรวมตามกฎกระทรวง ซ่ึงได้บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ดังนี ้
 มาตรา  27 ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว  ห้ามบุคคลใดใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม  หรือปฏิบัติการใด  ๆ ซ่ึงขัดกับข้อก าหนด
ของผังเมืองรวมนั้น 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินได้ใช้ประโยชน์
ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมี
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะความ
ปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ 



104 
 

 

วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครองครองท่ีดินจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได้การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขดังกล่าวให้ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สภาพของท่ีดินและทรัพย์สินอ่ืนที่
เกี่ยวกับท่ีดินการลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนร าคาญท่ีประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ 
ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ประกอบด้วย 
 เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ
ผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินทราบ  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมี
สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 70 
 ซ่ึงโดยข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้นมีลักษณะดังนี้ (ขนบ มากบุญ, 
2549, หน้า 63-64) 
  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกิจกรรมหลัก (Major used) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกิจกรรมหลัก เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงตามที่จ าแนก
ประเภทไว้ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย การก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทนี้ คือ การอยู่อาศัย หากเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ก็สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วย เนื่องจากเป็นกิจการเพื่อบริการสาธารณะหรือ
ประโยชน์สาธารณะ 
  2. การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกิจกรรมรอง (Minor used) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกิจกรรมรอง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มิใช่กิจกรรมหลัก 
แต่เป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องแทรกหรือให้บริการภายในบริเวณนั้น เนื่องจากยังมีความจ า
เป็นอยู่ โดนมีเงื่อนไขจ ากัดร้อยละไม่เกินร้อยละที่ก าหนด เช่น การก าหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืนให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละยี่สิบของท่ีดินในแต่ละบริเวณ 
 
  3. การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นข้อห้าม (Strict used) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นข้อห้ามเป็นกิจกรรมที่ไม่ประสงค์ให้มีในการใช้ประโยชน์
ที่ดินในแต่ละประเภท โดยข้อก าหนดห้ามไว้ชัดเจน เช่น ห้ามโรงฆ่าสัตว์ ห้ามรับซ้ือและเก็บของเก่า 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมในแต่ละบริเวณ 
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  4. การใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีก าหนด (Fix used) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีก าหนดนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการที่เป็นบริการสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น เช่น ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท่ีดิน
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าและวางผังเมือง 
  1. การประกาศโฆษณาให้ประชาชน ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี
ต้องโฆษณาการที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมให้ประชาชนทราบโดยทางวิทยุกระจายเสียง ในท้องท่ีที่
จะวางและจัดท าผังเมืองรวม เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และโฆษณาโดยทางหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวัน ซ่ึงมีจ าหน่ายในท้องท่ีนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ในการโฆษณาต้องมี
ข้อความแสดงถึงเขตท้องท่ี ท่ีจะวางและจัดท าผังเมืองรวม สถานที่วันเวลาท่ีจะมีการปิดประกาศแผนที่
แสดงเขตที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม ให้ประชาชนตรวจดู ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 วรรคสอง และกฎกระทรวง (2518) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อ 1 
  2.  ปิดประกาศเขตเชิญชวนประชาชนมาประชุมเพื่อรับข้อคิดเห็น  ส านักผังเมืองหรือ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ต้องประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในเขตท้องท่ีที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม 
แสดงข้อคิดเห็นเป็นหนังสือต่อส านักผังเมือง ซ่ึงได้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรืออาคารที่
ต้องอยู่ในเขตท้องท่ีนั้นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในประกาศต้องมีแผนที่แสดงเขตของท้องท่ีที่จะ
วางและจัดท าผังเมืองรวม ข้อความที่แสดงว่าจะมีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในเขต
ท้องท่ีที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม สถานที่ วันเวลาท่ีก าหนดเชิญชวนให้ประชาชนแสดง
ข้อคิดเห็นเป็นหนังสือต่อส านักผังเมือง 
  ประกาศต้องปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีว่าการเขตหรือที่ท าการแขวงของกรุงเทพมหา 
นคร หรือที่ว่าการอ าเภอ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและสาธารณสถาน และที่ท าการของ
ส านักผังเมือง หรือของเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2518 มาตรา 19 วรรคสอง และกฎกระทรวง (2518) ออกตามความในพระ  ราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อ 3 
  3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เมื่อปิดประกาศแล้วส านักผังเมืองต้องจัดให้
มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องท่ีที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม ไม่น้อยกว่า
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หนึ่งครั้งการประชุมครั้งแรก จะต้องกระท าภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วันนับแต่
วันปิดประกาศ 
  เมื่อประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในเขตท้องท่ี ท่ีจะมีการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมแล้ว ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมหรือท้องถ่ิน จะน าข้อคิดเห็นดังกล่าวของประชาชนมา
ประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวมต่อไป 
  4. ปิดประกาศผังเมืองรวมพร้อมข้อก าหนด  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความ
เห็นชอบกับผังเมืองแล้ว ให้ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น 
ปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการเขตหรือที่ท าการแขวงของ
กรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอ าเภอ ท่ีท าการขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน และสาธารณสถาน
ภายในเขตของผังเมืองรวม ในใบประประกาศ ต้องมีค าประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไป
ตรวจดูแผนผังและข้อก าหนด ของผังเมืองรวม ณ ส านักงานผังเมือง หรือที่ท าการของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 23 
  5. รับค าร้องผู้มีส่วนได้เสีย ภายในก าหนด 90 วัน นับแต่วันปิดประกาศแผนผัง และ
ข้อก าหนดของผังเมืองรวมผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องของแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก าหนดของผังเมืองรวม ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องของแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก าหนดของผังเมืองรวม โดยท าเป็นหนังสือถึงส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้วางและ
จัดท าผังเมืองรวมนั้นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราช บัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 24 วรรคแรก 
  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1. พิจารณาค าร้องผู้มีส่วนได้เสีย ค าร้องขอแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก ข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้มีส่วนได้เสีย ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้อง
พิจารณาค าร้องนั้นจะเห็นพ้องด้วยหรือไม่ก็ตาม ต้องเสนอค าร้องนั้นต่อคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาพร้อมด้วยความเห็น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 24 
วรรคแรก 
   2. แก้ไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการผังเมืองส่ัง  ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมือง
เห็นชอบด้วยกับค าร้องขอให้คณะกรรมการผังเมืองส่ังให้ส านักผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
แล้วแต่กรณีแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนดในผังเมืองรวม ถ้าคณะกรรมการผังเมืองไม่
เห็นขอบด้วย จะส่ังยกค าร้องนั้นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 24 
วรรคสอง 
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   3. เสนอรัฐมนตรีประกาศกระทรวง เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ
แผนผังและข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้
แก้ไข หรือเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกข้อก าหนด หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองส่ังยกค าร้องขอ หรือ
คณะกรรมการผังเมืองให้แก้ไข และส านักผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้จัดการตามนั้น แล้ว
ส านักผังเมืองต้องเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวม
ต่อไปตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 25 

 4. การอุทธรณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  1. การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง  กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินได้ใช้
ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น
ต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว  แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้
ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
สุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได้  การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของท่ีดิน
และทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวกับท่ีดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนร าคาญท่ีประ ชาชนได้รับ
จากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมาแสดงข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นประกอบด้วย (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคสอง) 
  โดยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความดังกล่าว เจ้าของหรือผู้
ครอบครองท่ีดินมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (มาตรา 70 (1) แห่งพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง) 
  2. การอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้มีค าวินิจฉัยแล้ว หากผู้
อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน
ก าหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ตามมาตรา 70 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง 
 
 5. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง ในการเยียวยาการการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
  1. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.13/2547 
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  ผู้ฟ้องคดี ได้ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 ในส่วนที่ก าหนดให้พื้นที่ ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ซ่ึงแต่เดิมเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สี
เขียว) และที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา
ให้เพิกถอนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 มีผลใช้บังคับ 
  
  
  

 
 

 
 
 

 
     

 
 
  
 


