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กฎหมายผังเมืองกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และการเข้าถงึกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

โดย นายวีรพงษ์  บุญญานุสนธิ์  
ผู้อํานวยการกองนิติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 เรียนท่านผู้ดําเนินรายการ อาจารย์ระหัตร ท่านวิทยากร และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
พูดเรื่องผังเมืองนั้น เป็นเรื่องยาวจริงๆ ประเทศไทยมีกฎหมายผังเมือง 2495 จากนั้นคือ 
กฎหมาย 2518 ซ่ึง กฎหมาย 2518 นี้ เราใช้เวลาร่างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 - 2505  
จนกระทั่งมาประกาศเมื่อ พ.ศ. 2518 นี้ เนื่องจากกฎหมายผังเมืองเป็นอย่างนี้ครับ งานผัง
เมืองอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ของคนนั้น คือ 1. 
เจ้าของที่ดิน  2. ผู้อยู่ใกล้เคียง  3. สาธารณะที่เกี่ยวข้อง ท่ีท่านหลายคนบอกว่า คนนี้อยาก
ทําเป็นโรงงาน คนนี้อยากทําตึกสูง 10 – 20 ชั้น แต่คนข้างๆ บอกว่าไม่ต้องการ ถามว่าจุด
พอเพียงอยู่ตรงไหน ฉะนั้น ในส่วนของรฐัธรรมนูญของประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 จะ
มีงานผังเมืองอยู่ข้างในครับ เช่น เรื่องการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การเดินทาง อย่างอื่นห้าม
ไม่ได้ มีแต่เรื่องการผังเมืองห้ามและคุมได้ เรื่องการประกอบอาชีพการงานอย่างอื่นห้าม
ไม่ได้ ยกเว้นพวกที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศก็มีการผังเมืองอยู่ด้วย ตรงนี้ทําได้ 
ตรงนี้ทําเป็นที่อยู่อาศัย เป็นพาณิชยกรรม ตรงนี้เป็นอุตสาหกรรม อย่างนี้ทําได้ นี่คือ
รัฐธรรมนูญ 
 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง เราทํามาเมื่อ พ.ศ. 2518 ท่ี ดร.สมฤดีบอกว่า ตอน
ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2518 นั้น เป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าท่ีสุดของประเทศไทย การออกกฎของ
ผังเมือง กําหนดไว้ด้วยว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรนั้น เดี๋ยว
ผมจะลงในรายละเอียด ซ่ึงบางส่วน ดร.สมฤดีได้พูดไปบ้างแล้วในเรื่องมาบตาพุด แต่ว่าจะ
เน้นให้ท่านเห็นเท่านั้นเองว่าเป็นอย่างไร   
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ผังเมือง 2518 บอกไว้ว่าผังนั้นมี 2 ผัง คือ ผังเมืองรวมออกเป็นกฎกระทรวง ผัง
เมืองเฉพาะออกเป็นพระราชบัญญัติ ผังเมืองรวมเป็นแนวทางในการพัฒนาและให้ท้องถิ่น
ไปออกผังเมืองเฉพาะซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ แต่ไม่มีใครทําได้เลย แล้วหลายฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นนักผังเมืองเอง ท่ีออกไปเรียนเมืองนอก หรือหลายๆ ท่านที่เป็นสถาปนิก หรือที่เป็น
อาจารย์ อยากจะให้ผังเมืองรวมทําโน่นทํานี่ อยากให้กําหนดเรื่องโน้นเรื่องนี้ แต่เวลาไปดู
ตัวกฎหมายผังเมืองตอนที่เขาพิจารณาร่างอยู่ในกฤษฎีกา ตอนเสนอคณะรัฐมนตรีออกมา
เป็นพระราชบัญญัติท่ีสภา กฎกระทรวงผังเมืองรวมมีกรอบอยู่ว่า จริงๆ แล้ว เดิมทีความสูง
นี้ห้ามไม่ได้ ใส่ไม่ได้ ในผังเมืองรวมเดิมใส่ไม่ได้ ผมต้องไปชี้แจงท่ีกฤษฎีกา เพราะว่าเขามี
ตําราของ ดร.ประยูร คุมอยู่เลยว่าผังเมืองรวมกรอบแค่นี้ เพราะฉะนั้นเกินนี้ถอืไม่ได้ หนึ่ง 
ใส่ความสูงไม่ได้ ส่วนที่สองบอกว่า อย่างนั้นถ้าใส่ไม่ได้ เราคุมอัตราส่วน พื้นที่อาคารคลุม
ดิน กับแปลงท่ีดินได้หรือไม่ กฤษฎีกาบอกไม่ได้  ก็สู้กันไปมาอีก สู้กันจนกระทั่งเราเลี่ยงมา
ใช้ท่ีว่างริมแม่น้ําต่างๆ ท่ีสําคัญ  6 เมตร  12 เมตร แล้วแต่เมืองนั้นๆ เรามาเขียนเลี่ยง
ออกมาเป็นเรื่องที่ว่างต่อไปนี้ว่า ถ้าวางผังเมื่อไหร่ ใครจะทําอะไรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีจะ
เป็นอาคารอะไรก็แล้วแต่ ให้เว้นออกไปจากริมแม่น้ํา 12 เมตร 6 เมตร หรือสร้างถนนสาย
หลัก ทางหลวงแผ่นดินต่างๆ  ให้ใช้เป็นที่ว่าง เป็นเรื่องแนวถอยร่นไม่ได้ เขาบอกว่ามันไป
อยู่ในความควบคุมอาคาร ไปทับซ้อนกับกฎหมายควบคุมอาคาร  

 
ในการแก้ไข พ.ร.บ. ผังเมืองในส่วนขององค์ประกอบของผังเมืองรวม ท่ีหลายๆ 

ฝ่ายอยากให้มีเรื่องอัตราส่วนร้อยละของพื้นที่อาคารปกคลุมดิน (floor area ratio, FAR) 
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (building coverage ratio, BCR) และพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปก
คลุมดิน  (open space ratio, OSR) เรื่องความสูงและเรื่องอื่นๆต้องใส่ให้ชัดเจน เพราะ
เวลาที่เราเสนอร่างกฎกระทรวงเข้าไป เวลามีเรื่องเหล่านี้ กรรมการกฤษฎีกามักให้ตัดออก 
ตอนที่ประชุมประชาชนนี้ เรามีเงื่อนไขอะไร เราก็ใส่ลงไปทั้งหมด พอไปถึงกฤษฎีกาเขาก็
ตัดเราออก กรรมการกฤษฎีกาบอกว่าถ้าคุณอยากทําคุณก็ไปทําผังเฉพาะสิ ตรงนั้นทําได้
หมด ออกเป็นพระราชบัญญัติ ตรงนี้คือเงื่อนไขในข้อกฎหมายที่เรามีอยู่ในมือครับ ส่วนการ
แก้ไขนั้น บางสว่นไปอยู่ท่ีกฤษฎีกาแล้ว ตรวจเสร็จแล้วเข้าสภาไม่ได้ หลายรัฐบาลมาแล้ว 
เกือบ 10 ปีมาแล้วครับ เรื่องผังเมืองรวม  

 
เรื่องที่ทางอาจารย์ดวงจันทร์บอกว่า ผังมันหมดอายุได้อย่างไร ทําไมไม่มีมาตรการ

อย่างอื่นๆ  แก้ไปแล้วครับ แก้ไป เสนอไป ท่ีกระทรวงบอกว่าไม่มีอายุ ให้ประเมินทุกปี ทุก 5 
ปี  ปรากฏว่าไม่ได้ให้ใส่อายุด้วย ในที่สุดฉบับท่ีอยู่กฤษฎีกาตอนนี้ 10 ปี คือมีอายุ 10 ปี 
ขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี  รวมเป็น 14 ปี แต่อีกฉบับหนึ่งที่แก้ท้ังฉบับเลย ท่ีแก้ปัญหาใน
ส่วนที่ ดร.สมฤดี อยากได้ในเรื่องการมีส่วนร่วม ในการคัดสรรคณะกรรมการผังเมือง  ซ่ึงจะ
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แบ่งเป็นผังเมืองส่วนกลาง ผังเมืองส่วนจังหวัด การคัดสรรทําอย่างไร ในรายละเอียด
เหล่านี้ ขณะนี้กาํลังมีการเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ของราชการได้ให้ความเห็น ต่อไปก็จะมี
การจัด focus group และเชิญให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ต่างๆ อันนี้เป็น
การสรุปให้ฟังในเรื่องตัวบทพระราชบัญญัติการผังเมือง เดี๋ยวเรามาเข้าถึงเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในเรื่องกระบวนการทางด้านผังเมืองที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน 

 
เรียนอย่างนี้ว่า หนึ่ง วิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของกฎหมายผังเมือง 2518 นั้น ได้

กําหนดไว้ในมาตรา 19  แล้วบอกให้ไปออกในกฎกระทรวง ซ่ึงในมาตรา 19 เขียนว่าถ้ามี
การวางผัง ต้องให้มีการโฆษณากอ่น สอง ให้มีการประชุมประชาชนเดิมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
แต่ในปี พ.ศ. 2535 เรามาแก้ไว้เหลือไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ด้วยเหตุผลคือ เกรงว่าอาจจะช้า
เพราะมัวแต่ประชุมประชาชนอยู่จึงเปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และวิธีการโฆษณา 
วิธีการประชุมประชาชนนั้น ให้ออกเป็นกฎกระทรวงกําหนดวิธีการ กรมโยธาธิการและผัง
เมืองจึงออกเป็นกฎกระทรวงไล่มาต้ังแต่ฉบับแรก จนกระทั่งยกเลิก ตอนนี้คือกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในเรื่อง
การโฆษณากับการประชุมประชาชน โดยกําหนดไว้ ดังนี้ 

 
การมีส่วนร่วมในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 

1. การโฆษณา การปิดประกาศ การประชาสัมพันธ์ในการวางผัง และการ
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในกฎหมายระบุว่าให้มีการโฆษณาก่อน โฆษณา 
2 อย่างคือ หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง เรื่องที่หนึ่ง คือหนังสือพิมพ์นั้นต้องมี
จําหน่ายในพื้นที่  เรื่องที่สอง คือวิทยุกระจายเสียงต้องรับฟังได้ในพื้นที่ และต้อง
โฆษณาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นวันไม่ได้ครับ เราเคยมีการจ้างหนังสือพิมพ์ฉบับ
หนึ่ง ลงพิมพ์โฆษณาตรงนี้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โฆษณาไป 3 วัน และเขาก็หยุด เพราะว่ามี
ประชาชน เอกชนมาโฆษณา ซ่ึงได้มากกว่าราชการ เขาจึงหยุดโฆษณา และลงกรอบ
ให้กับฝ่ายท่ีให้เงินมากกว่า เมื่อผ่านไป 1 – 2 วัน เขาก็ส่งใบเสร็จมาเก็บเงินเรา เราก็บอก
ว่าเราไม่จ่าย เพราะว่าโฆษณาให้เราไม่ติดต่อกันครบเจ็ดวัน เขาจึงได้กลับไปโฆษณาใหม่
ให้ติดต่อกันเจ็ดวัน ต้ังแต่นั้นมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไม่รับงานผังเมืองอีกเลย นี่คือการ
ชี้ให้เห็นว่าการโฆษณานั้น ต้องติดต่อกัน เรื่องการโฆษณานี้ ทางกรมฯ ก็แก้กฎหมาย 315 
นี้ไป ขอโฆษณาทางโทรทัศน์ได้ไหม เสนอไปแล้ว ตอนนี้เรื่องอยู่ท่ีกฤษฎีกา เรื่องวิธีการ
โฆษณาเสนอไปแล้ว ตอนเข้า คณะรัฐมนตรี ทางผู้แทนสาํนักงบประมาณไม่เห็นด้วย 
เพราะมันแพง เขาขอว่าให้โฆษณาหรือไม่โฆษณาก็ได้ เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่วางผัง 
ไม่ว่าจะท้องถิ่นวาง หรือกรมฯ จะวาง เป็นดุลยพินิจ และถ้ามีงบประมาณตอนที่ผมเสนอ
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เข้าไป ผมจะบังคับ 3 อย่าง ปัจจุบันบังคับ 2 อย่างคือ หนังสือพิมพ์ และวิทยุกระจายเสียง 
แต่ขอแก้ไปคราวนี้คือ เพิ่มการโฆษณาทางโทรทัศน์ บังคับเลยว่าต้องโฆษณา แต่ก็มีเงื่อนไข
อีกแล้ว คือ ตอนนี้เรื่องอยู่ท่ีกฤษฎีกา ทางสํานักงบฯ เขาบอกว่าคนหาเงินให้เราไปโฆษณานี้ 
ให้เอาเป็นเงื่อนไขว่าให้โฆษณาก็ได้ หรือไม่โฆษณาก็ได้ แต่ผมเห็นว่าการโฆษณาเป็นเงื่อนไข
ท่ีจําเป็น เรื่องที่สามคือ ในคําโฆษณา เราจะเชิญชวนประชาชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผังเมืองนั้นๆ  ซ่ึงผมไม่ทราบว่าประชาชนได้อ่านหรือเข้าใจเพียงใด อย่างที่ ดร.สมฤดีกล่าว 
การประชาสัมพันธ์น้อยไป หรือประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องงานผังเมือง  เพราะเวลากรมผัง
เมืองลงไปวางผังในเมืองหรือในชุมชนนั้น ได้เชิญชวนให้พวกท่านทั้งหลายให้ความเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ แต่สุดท้ายไม่มี ไม่สง่มา จนกระทั่งอันที่สี่ท่ีเราเขียนไว้ในโฆษณาก็คือ วัน 
เวลา และสถานที่ประชุม ซ่ึงก่อนการประชุมนั้นเราจะมีการปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 15 
วัน ถ้าในช่วง 15 วันแรกนั้น จะประชุมประชาชนไม่ได้ ต้องปิดประกาศในที่ต่างๆ ท้ังเรื่อง
วัตถุประสงค์ แผนที่ แผนผัง แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่างๆ  เราปิดไว้หมด แล้วก็
เชญิชวนให้ไปประชุมประชาชน การประชุมประชาชนจะต้องประชุมหลังจากปิดประกาศ
แล้วภายใน 30 วัน ถ้าเกินนั้นต้องปิดประกาศใหม่ครับ คือ เราห่วงว่าถ้านานเกินไป เดี๋ยว
คนจะลืม ฉะนั้นคือ ต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน ถึงจะจัดประชุมได้ และภายใน 30 
วันจะต้องจัดประชุม ห้ามเกินนี้ ถ้าเกินต้องมาเข้ากระบวนการใหม่ นี่คือในส่วนของ
กฎกระทรวงเรื่องการปิดประกาศ เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับ ตอนเหตุการณ์ท่ีมี
เรื่องปฏิวัติ รัฐประหารนั้น เขาประกาศห้ามชุมนุมอะไรต่อมิอะไรทางการเมืองแล้วนั้น พอ
ประกาศอย่างนี้แล้ว ทําให้กระบวนการที่จะประชุมประชาชนนั้นทําไม่ได้ พอทําไม่ได้ เราก็
ต้องเลื่อนไปทําโฆษณากันใหม่ นี่คือการชี้ให้เห็นว่า จริงๆ แล้ว เราทําท้ังหมด      
   

ในการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เราได้มีการจดบันทึกและอัดเทป
ข้อเสนอแนะไว้ท้ังหมด คือ ใครที่ลกุขึ้นมาให้ข้อเสนอแนะกับเรา เราก็จะถามทั้งหมดตั้งแต่
ท่านชื่ออะไร พักอาศัยอยู่ท่ีไหน แล้วเราก็จะบันทึกเทปเอาไว้ เพื่อถอดออกมาเป็นรายงาน
การประชุม เพราะว่าในกฎกระทรวง 315 ท้ายๆ ข้อบอกไว้ว่า ให้นําข้อคิดเห็นของ
ประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองด้วย และประกอบในการวางผัง นี่คือให้ท่านเห็น
ว่ากระบวนการนี้เราทํา มีบันทึกรายงานการประชมุไว้ว่า ใครพูดอะไรอย่างไรไว้บ้าง 

 
2. การปรึกษาหารือ คือ มีคณะที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้

แต่งตั้งคณะกรรมการประจําผังนัน้ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผู้แทนจากภาครัฐต่างๆ 
ผู้แทนของท้องถิ่นเข้ามาเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 21 คน ซ่ึง
คณะกรรมการเหล่านี้จะเป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาหารือ มีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ด้วย ผู้แทน
สภาหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวดัหรือคนที่เสนอนั้น
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บอกว่าให้แต่งตั้งอาจารย์ต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็สามารถทําได้ 
เพราะมีการเปิดช่องให้เข้ามา เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งตรงนั้นแต่ต้องไม่เกิน 21 คน คํา
ปรึกษาหารือนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการวางผัง เราถือว่าผู้แทนจากท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น 
อบต. อบจ. เทศบาล เป็นต้นเป็นผู้แทนของประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นการเข้ามามี
ส่วนร่วมในส่วนของภาคผู้แทน ตรงนี้ถือวา่เป็นการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการหนึ่งของผังเมือง 
 

3. การปิดประกาศ 90 วัน รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในช่วงสุดท้าย
ก่อนนําร่างกฎกระทรวงไปให้รัฐมนตรีลงนาม ในทางวิชาการนั้น ขั้นตอนนี้เป็นการมีส่วน
ร่วมแบบลักษณะการโต้แย้ง ในทางวิชาการนั้นหลายๆ ตํารา เขาเขียนไว้ว่ากระบวนการผัง
เมืองในการปิดประกาศ 90 วันนั้น ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอเปลี่ยนแปลงการแก้ไข เป็น
ลักษณะการโต้แย้ง เพียงแต่ว่าการโต้แย้งนี้ คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้มีสิทธ์ิขาดในการ
ให้ยกคําร้องหรือว่าคําร้องนี้ให้แก้ไขได้ ไม่มีการอุทธรณ์หรือการฎีกาใดๆ ทั้งสิ้น เป็น
การชี้ว่าสิทธ์ิขาดนั้นอยู่ที่คณะกรรมการผังเมือง และในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่รับรองโดย 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คําว่า คําสั่งทางปกครองนั้น กรรมการผัง
เมืองไม่เกี่ยวกับการทําคําสั่งทางปกครอง เพราะฉะนั้น อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ได้ คณะกรรมการผังเมืองเป็นผู้ดูแลเรื่องการออกกฎทางด้าน
วิชาการ ฉะนั้น ตรงนี้จะอยู่ในกระบวนการออกกฎ ผู้วางผังเมื่อวางเสร็จแล้วตามหลัก
วิชาการ จึงเสนอขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ จนมาให้
คณะกรรมการผังเมืองมาดูในเรื่องวิชาการตรงนี้และให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนําไปปิด
ประกาศ 90 วัน จากนั้นจึงมาดูและพิจารณาคําร้อง เขาเรียกว่า กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
โต้แย้งครับ ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองจะเป็นผู้ใช้สิทธ์ิว่าให้หรือไม่ให้สําหรับคําโต้แย้งนั้น  
 

ดังนั้น กระบวนการที่กฎหมายผังเมืองให้ไว้ในการมีสว่นร่วมต้ังแต่การโฆษณา 
การประชุมประชาชน การให้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาหารือ การปิดประกาศ 90 วัน 
และการร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการพิจารณาคําร้อง นี่
คือกระบวนการที่กฎหมายผังเมืองกําหนดไว้ท้ังหมด ภาคส่วนของผังเมืองจะเป็นอย่างนี้ แต่
ในการลงไปปฏิบัติจริง อาจมีข้อบกพร่องได้บ้าง เช่น การปิดประกาศอาจหลุดหายไป แต่
ถ้าตามหลักกฎหมายนั้นต้องดูแลตลอด การปิดประกาศก่อนประชุมประชาชนที่ไม่น้อยกว่า 
15 วันนั้น จะต้องปิดเอาไว้อย่างนั้น ให้มีตลอด ถ้าหลุดหายไปต้องไปเสริม หรือแม้แต่การ
ปิดประกาศ 90 วันก็เช่นเดียวกันคือ การปิดประกาศต้องปิดตลอด และต้องปิดตามท่ีเขา
กําหนดไว้ด้วยว่าท่ีไหน และบริเวณใดบ้าง ถ้าหลุดหายไปเจ้าหน้าท่ีต้องไปเสริมให้อยู่จน
ครบตามกําหนด สําหรับการปิด 90 วันนั้น ในกฎหมายผังเมืองจริงๆ เขาบอกว่าปิดเฉพาะ
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แผนที่แสดงเขต ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มให้ไปท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฉะนั้น ถ้าดูแล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจให้ไปท่ีสํานักงานของผู้วาง
ผังนั้นๆ ไปดูว่าท่ีของเราอยู่ตรงไหน กําหนดไว้ว่าอย่างไร  แต่ท่ีเราออกกฎเกณฑ์ในเรื่องการ
ปิดประกาศนี้ เราให้ปิดท้ังหมด กฎท่ีออกมานั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปิด
ประกาศเชิญชวนประชาชนไปดแูผนผัง หรือการประชุมประชาชน ปดิประกาศก่อนประชุม
ประชาชนนั้น เราปิดท้ังหมด ท้ังแผนผัง ท้ังตัวร่างกฎกระทรวง ร่างข้อกําหนด แผนผัง 
บล็อก รายการประกอบ เราปิดท้ังหมดครับ   
 
 
 




