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โครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการผงัเมือง

1) พรบ.การผงัเมือง พ.ศ. 2518 (ฉบบัท่ี 1)
2525 (ฉบบัท่ี 2) 
2535 (ฉบบัท่ี 3) 
2558 (ฉบบัท่ี 4)

พรบ.การผงัเมือง พ.ศ. 2562 (รชักาลท่ี 10)
2) กฎกระทรวง ผงัเมืองรวมจงัหวดั

ผงัเมืองรวมเมือง
*** ผงัประเทศ ผงัภาค และผงัภมิูภาค เป็นผงันโยบาย

3)    ข้อบญัญติัท้องถ่ิน





พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562



โครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการผงัเมือง



การวางผงัภาค
▪ เป็นการวางแผนและจัดท าแผนผังทาง

กายภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ภาค อนุภาค 
หรอืพืน้ทีท่รพัยากร เชน่ พืน้ทีลุ่ม่น ้า

▪ การวางผงัภาคจะเป็นการวางแผนระยะยาว
ที่สะท้อนแนวนโยบาย ตามที่ก าหนดใน
แผนชาต ิ

การวางผงัเมืองรวม
▪ เป็นการวางและจดัท าแผนผงักายภาพ

ทีค่รอบคลุมพืน้ทีเ่มอืง 
▪ การวางผังเมืองจะก าหนดเป็นแผน

ระยะยาวในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของเมืองตามกรอบของบทบาท
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัการก าหนดจากแผนภาค  

การวางผงัโครงการ
▪ เป็นการวางและจดัท าแผนผงักายภาพ

โดยเฉพาะบริเวณใดบริเวณหน่ึงของ
เมืองเพื่อให้เป็นไปตามที่ผงัเมืองรวม
ได้ให้มบีทบาทหน้าที่ส าคญัที่ต้องการ
การออกแบบ วางผงั และพฒันาเป็น
พเิศษ   

ล าดบัของแผนผงั

รายงานการศกึษาขัน้ตน้
Inception Report โครงการปรบัปรงุผงัประเทศ



พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2562





โครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการผงัเมือง

วสัิยทัศน์
ในอนาคต

ของการวางแผน
เชงิพืน้ที่

แผนและผัง
มาตรการและกลไก
ในการด าเนินการให้

เป็นไปตามผัง

ชุดข้อมูลเชงิพืน้ที่

GIS
Sieve Analysis 

Technique





โครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการผงัเมือง
อนุญาตใิห้

มอบหมายเอกชน
ด าเนินการแทนได้











ขัน้ท่ี 1-2

ขัน้ท่ี 3

ขัน้ท่ี 4

ขัน้ท่ี 5

ขัน้ท่ี 6

ขัน้ท่ี 7-9

ขัน้ท่ี 10-18







http://www.hatyai-urbanplan.com/





แผนผงัการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน







แผนผงัท่ีโล่ง



แผนผงัโครงการคมนาคม
และขนส่ง



วิชากฎหมายและการบริหารงานผงัเมือง (09-052-310 2 หน่วยกิจ)

แผนผงัโครงการ
กิจการสาธารณูปโภค



แผนผงัโครงการ
กิจการสาธารณูปโภค

เพื่อการระบายน ้า







หลกัการวางแผนผงั TOD
• กรอบแนวคิดดา้นการก าหนด Land-use เมืองขอนแก่น

(ร่าง) ผงัเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3 
• ข้อก าหนด Land-use รอบพืน้ท่ีตัง้สถานี
• รายละเอียดข้อก าหนด FAR, BCR, OSR, ISR





ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินผงัเมืองรวม
สถานี Center Point สถานีโลตสั ศิลาสถานี บขส.3

การวางผงัค านึงถึงค่า FAR ของแต่ละย่านท่ีกฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองขอนแก่นก าหนดไว้เป็นส าคญั



รายละเอียดข้อก าหนด FAR, BCR, OSR, ISR
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน FAR BCR OSR ISR

พาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยั
หนาแน่นมาก (แดง)

พ.1 = 6 : 1
พ.2 = 8 : 1

พ.1 ไมเ่กนิกวา่ 70%
พ.2 ไมเ่กนิกวา่ 70%

พ.1 ไมน้่อยกวา่ 30%
พ.2 ไมน้่อยกวา่ 30%

พ.1 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR
พ.2 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR

ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง 
(แสด)

ย.4 = 3 : 1
ย.5 = 3.5 : 1

ย.4 ไมเ่กนิ 70%
ย.5 ไมเ่กนิ 70%

ย.4 ไมน้่อยกวา่ 30%
ย.5 ไมน้่อยกวา่ 30%

ย.4 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR
ย.5 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR

ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย 
(เหลือง)

ย.1 สงูไมเ่กนิ 10 เมตร
ย.2 = 1.5 : 1
ย.3 = 2 : 1

ย.1 ไมเ่กนิ 60%
ย.2 ไมเ่กนิ 60%
ย.3 ไมเ่กนิ 70%

ย.2 ไมน้่อยกวา่ 40%
ย.2 ไมน้่อยกวา่ 40%
ย.3 ไมน้่อยกวา่ 30%

ย.1 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR
ย.2 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR
ย.3 ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR

ท่ีโล่งเพ่ือนันทการและการรกัษา
คณุภาพส่ิงแวดล้อม (เขียวอ่อน)

ล. = 0.5 : 1 ล. ไมเ่กนิ 50% ล. ไมน้่อยกวา่ 50% ล. ไมน้่อยกวา่ 50% ของ OSR

สถาบนัราชการ (น ้าเงิน) ไมม่ขีอ้ก าหนดไว้
เสนอแนะใชต้ามประเภท
พาณชิยกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั
หนาแน่นมาก

ไมม่ขีอ้ก าหนดไว้
เสนอแนะใชต้ามประเภท
พาณชิยกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั
หนาแน่นมาก

ไมม่ขีอ้ก าหนดไว้
เสนอแนะใชต้ามประเภท
พาณชิยกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั
หนาแน่นมาก

ไมม่ขีอ้ก าหนดไว้
เสนอแนะใชต้ามประเภทพาณชิ
ยกรรมและทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่น
มาก



รายละเอียดข้อก าหนด FAR การพฒันาขัน้ต า่
เปรียบเทียบกรณีศึกษาจาก CTOD

ประเภทสถานี / ข้อเสนอแนะ
แนวทางพฒันา

ศนูยก์ลางหลกัภมิูภาค
(Regional Center) :

ย่านสถานี CenterPoint

ศนูยช์มุชนเมืองสถานีขนส่ง 
(Transit Town Center) : 

ย่านสถานี บขส.3

ศนูยก์ลางเมือง
(Urban Center) :

ย่านสถานีโลตสั เอก็ซต์ร้า

รปูแบบการพฒันาท่ีอยู่อาศยั
แบบผสมผสาม

อาคารสงู-ปานกลาง รปูแบบ
คอนโดมิเนียมและอพาร์
ทเมนท์

อาคารปานกลาง-ต า่ อาจมี
อาคารสงูเลก็น้อยและทาวน์
โฮม

อาคารปานกลาง-ต า่ ทาวน์
โฮม และห้องพกั ส าหรบั
ครอบครวัเด่ียว

เป้าหมายการจา้งงานในพืน้ที่ 40,000-150,000 2,000-7,500 5,000-30,000

ความหนาแน่นของทีพ่กัอาศยั
ใหม ่(หน่วย/ไร)่

30-120 8-30 20-60

ค่า FAR ในการพฒันา
ต า่สดุ 

5.0 2.0 2.5



หลกัการวาง
แผนผงั TOD

• การประยุกต์
ทฤษฎี และ
ข้อก าหนดผังเมือง
รวมเมืองขอนแก่น
เข้ากับบริบทเชิง
พืน้ที่

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละสถานี
สดัส่วนร้อยละหลกัการ

TOD
FAR

BCR
(%)

OSR (%) ISR

ย่านสถานี Center Point
ศนูยก์ลางพาณิชย์ 30 % 5-8 70 30 >50%OSR
ส านักงาน 30 % 5-8 70 30 >50%OSR
ท่ีอยู่อาศยั 20 % 5-8 70 30
ท่ีว่างเพ่ือนันทนาการ 10 % 10 90 >50%OSR
พื้นท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์ 10 % 50 50 >50%OSR
สถานี บขส.3
ศนูยก์ลางพาณิชย์ 20 % 2-6 70 30 >50%OSR
ส านักงาน 20 % 2-6 70 30 >50%OSR
ท่ีอยู่อาศยั 40 % 2 60 40
ท่ีว่างเพ่ือนันทนาการ 15 % 10 90 >50%OSR
พื้นท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์ 5 % 50 50 >50%OSR
สถานีโลตสัเอก็ซต์ร้า
ศนูยก์ลางพาณิชย์ 20 % 2.5-6 70 30 >50%OSR
ส านักงาน 15 % 2.5-6 70 30 >50%OSR
ท่ีอยู่อาศยั 50 % 2 70 30
ท่ีว่างเพ่ือนันทนาการ 10 % 10 90 >50%OSR
พื้นท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์ 5 % 50 50 >50%OSR


