
ประกาศคณะกรรมการผังเมือง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารรับฟังความคิดเหน็  การปรึกษาหารือ  และการมีสว่นร่วมของประชาชน 

ในการวางและจดัท าผงัเมืองรวม 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น   การปรึกษาหารือ   
และการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม   เพ่ือให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดท าผังเมืองรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการผังเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ   จึงก าหนด
ประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการผังเมือง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
รับฟังความคิดเห็น  การปรึกษาหารือ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม  
พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในกรณีที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ใด  ให้กรมโยธาธิการและผังเมอืง

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมทราบถึงการที่จะวางและจัดท า  
ผังเมืองรวมดังกล่าว  โดยค านึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบ  และมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชน 
จะเข้าใจถึงผลกระทบต่อประชาชน  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และแนวทาง 
การเยียวยาความเดือดร้อน  หรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือชุมชน  โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบก่อนวันที่ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แล้วแต่กรณี  ส าหรับในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเว็บไซต์ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และให้ประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์  และด าเนินการ
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สื่อวิทยุ   
(๒) วิทยุกระจายเสียงชุมชน 
(๓) หนังสือราชการ   
(๔) หนังสือพิมพ์  หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   
(๕) สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์  เช่น  แผ่นประกาศ  แผ่นพับ  ใบปลิว 
(๖) สื่อสังคมออนไลน์ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๕



(๗) ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนไหว   
(๘) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
การประชาสัมพันธ์ตามวรรคหนึ่งต้องแสดงหรือระบุเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม  

แนวคิด  วัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน  วัน  เวลา  สถานที่ที่จะ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน  และช่องทางในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ข้อ ๔ เมื่อได้ประชาสัมพันธ์ตามข้อ   ๓  แล้ว  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนทนากลุ่มย่อย 
(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๓) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคล 
(๔) การประชุมสัมมนา 
(๕) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนให้จัดขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มี  

การประชาสัมพันธ์ตามข้อ  ๓  ทั้งนี้  เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณาจัดท า 
ร่างผังเมืองรวม 

ข้อ ๕ เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วแต่กรณี   
ได้จัดท าร่างผังเมืองรวมแล้ว  ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ด้วยวิธีการตามข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือ  ทั้งนี้  จะต้องแสดงหรือระบุเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม  วัน  เวลา  สถานที ่
ที่จะปิดประกาศแสดงรายการต่าง ๆ  วัน  เวลา  สถานที่ที่จะจัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และปรึกษาหารือ  และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นค าร้องแสดงความเห็นไว้เมื่อได้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นนี้ตามข้อ  ๖  ด้วย 

ข้อ ๖ เมื่อได้ประชาสัมพันธ์ตามข้อ   ๕  แล้ว  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดให้มีการปิดประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์ประกอบของผังเมืองรวมตามมาตรา  ๒๒   
(๒) ข้อความเกี่ยวกับวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ

ปรึกษาหารือกับประชาชนในท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม 
(๓) ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนในท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวมภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด   

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๕



(๔) ข้อความแสดงสิทธิของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาสิทธิตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  
ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด   

การปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  และส านักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร  ส าหรับการวางและจัดท าผังเมืองรวมในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง  ศาลากลางจังหวัด  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ส านักงานที่ดินจังหวดั  ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานที่ดินอ าเภอ  และที่ท าการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม  ส าหรับการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมในเขตจังหวัดอื่น 

ทั้งนี้  ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เผยแพร่
ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แล้วแต่กรณี  เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ  
กับประชาชน   

ข้อ ๗ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดให้มี
การรับฟังความคิดเหน็และปรึกษาหารอืกับประชาชนไมน่้อยกว่าหนึ่งครั้งด้วยวิธกีารประชุมตามวัน  เวลา  
และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศตามข้อ  ๖  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
โดยการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือให้จัดขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศตามข้อ   ๖   
ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจจะจัดประชุมดังกล่าวได้ให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   

ในกรณีที่มีการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกบัประชาชนตามวรรคหนึง่มากกว่าหนึง่ครัง้  
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วแต่กรณี  ก าหนดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นและปรึกษาหารือกบัประชาชนครั้งตอ่ไป  ทั้งนี้  ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นและปรกึษาหารอื
กับประชาชนดังกล่าวให้ด าเนินการตามข้อ  ๖  โดยอนุโลม 

ในการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  มีหนังสือเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเข้าร่วม 
รับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวมดังกล่าวด้วย   

ข้อ ๘ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเพ่ือปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวม 
ในเขตท้องที่ที่ได้มีการวางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น  ทั้งนี้  องค์ประชุมและการประชุมคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาผังเมืองรวม  ให้น าหมวด  ๕  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามข้อ   ๗  สามารถ 
กระท าได้สามวิธี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้วยวาจาในระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน 
(๒) เป็นลายลักษณ์อักษร   
(๓) ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  

ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตามข้อ  ๖ 
การแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  หรือส่งทางไปรษณีย์โดยให้ถือว่าวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับไปรษณียภัณฑ์ที่บรรจุความคิดเห็นนั้นเป็นวันที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  รับความคิดเห็น  หรือจะยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มีการประชุม 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนก็ ได้  ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 
ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  จะต้องยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศตามข้อ  ๖   
วรรคหนึ่ง  (๓)  ทั้งนี้  จะต้องก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันรับฟัง
ความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน   

ข้อ ๑๐ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วแต่กรณี   
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙   
ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วแต่กรณี    
เพื่อให้ประชาชนทราบ 

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการปิดประกาศตามข้อ  ๖  และได้มีการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 
กับประชาชนตามข้อ  ๗  แล้ว  ในกรณีที่มีการยื่นแสดงความคิดเห็นไว้เมื่อได้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนเพ่ือให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนเพ่ือประกอบการพิจารณาสิทธิตามมาตรา   ๓๐  
วรรคสอง  ในการยื่นค าร้องขอให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อก าหนดตามมาตรา  ๒๒  (๕)   
ในกรณีดังกล่าวให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรื อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ส าหรับกรณีกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นต่อกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  หรือส่งทางไปรษณีย์โดยให้ถอืวา่วันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับไปรษณีย์ภัณฑ์ที่บรรจุความคิดเห็นนั้นเป็นวันที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  รับเรื่องดังกล่าว  หรือจะยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มี 
การรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนก็ได้  และจะต้องยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศตามข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง  (๔)  ท้ังนี้  จะต้องก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
นับแต่วันถัดจากวันรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน   

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ลงทะเบียนรับเรื่อง   
ตามวรรคหนึ่งในทะเบียนหนังสือรับและจัดท าส าเนาเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือจะได้ใช้ 
ประกอบการพิจารณาตามมาตรา  ๓๐  ต่อไป   

ข้อ ๑๒ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วแต่กรณี   
น าความคิดเห็นของประชาชนพร้อมทั้งเหตุผลไปประกอบการพิจารณาวางและจัดท าผังเมืองรวม 
หรือทบทวนผังเมืองรวมที่ได้วางและจัดท าขึ้นไว้แล้วก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา 

ข้อ ๑๓ กระบวนการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  
ได้รับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนที่ได้ด าเนินการในวันก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ    
ให้ถือว่าเป็นกระบวนการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

สุทธิพงษ์  จุลเจรญิ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการผังเมือง 

้หนา   ๔๙
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