
ระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าดว้ยการรับฟังความคดิเหน็ของผูม้ีส่วนได้เสียและประชาชนและชมุชนทีเ่กี่ยวข้อง   

ส าหรบัโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนอย่างรนุแรง   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  58  บัญญัติให้การด าเนินการใดของรัฐ 
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง  รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน
ที่เกี่ยวข้องก่อน  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ    
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  ค าชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการ
หรืออนุญาต  และพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  มาตรา  30  วรรคหนึ่ง  
บัญญัติให้ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี   เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส 
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน   ดังนั้น  
เพื่อให้การพิจารณาโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  เป็นไปตามมาตรา  ๑๑๗  และมาตรา  ๑๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง   
พ.ศ.  2539  รวมถึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการของพระราชกฤษฎีกา   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมเจ้าท่า 
จึงวางระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง   
ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  (Environmental  Health  Impact  
Assessment  :  EHIA)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
อย่างรุนแรง  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



“ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑๗  และ  
มาตรา  ๑๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชน 
อย่างรุนแรง  (EHIA)  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

“คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น”  หมายความว่า  คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ   
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง  ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากกรมเจ้าท่าตามข้อ  ๕  ให้ด าเนินการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  เป็นการเฉพาะรายโครงการ 

“การรับฟังความคิดเห็น”  หมายถึง  การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง  ต่อโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนนิการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 

“ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือกลุ่มองค์กร 
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ   กิจการ   
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง 

“โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ”  หมายถึง  โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ที่มีการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑๗  และมาตรา  ๑๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  
อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชน  ในชุมชนอย่างรุนแรง  (EHIA)  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ตามมาตรา  ๑๑๗  
และมาตรา  ๑๒๐  แห่งพระราชบัญญัตกิารเดนิเรอืในนา่นน้ าไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม  ที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการกิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  (EHIA)   
แต่มิใช้บังคับกับ 

(1) โครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  (IEE)   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



(2) โครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA)   

(3) โครงการหรือกิจการที่มีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ 

ข้อ 5 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ให้มีคณะกรรมการรับฟัง  
ความคิดเห็น  ซึ่งได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากกรมเจ้าท่า  ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย  5  ท่าน  
เป็นผู้ด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของเอกชน  หรือองค์กรอื่น ๆ  เหตุเพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

(6) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ  หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน  ผู้ร่วมทุน  หรือมีประโยชน์ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
ที่ยื่นขออนุญาต  และต้องไม่เป็นคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน 

(7) ไม่เป็นผู้ที่ท างานหรือให้ค าปรึกษา  หรือรับทุนสนับสนุนจากโครงการ  กิจการ  หรือ 
การด าเนินการที่ยื่นขออนุญาต 

(8) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับโครงการที่จะด าเนินการจัดรับฟัง
ความคิดเห็น 

(9) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์   หรือด้านสิ่งแวดล้อม  หรือ 
ด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือมีความรู้และประสบการณ์อื่นอันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการก ากับดูแลการจัดรับฟังความคิดเห็น 

ให้ผู้อ านวยการส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ า  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ   
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  ๕  มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแล  

และให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน  
ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม   
มีความเข้าใจ  และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น  โดยจะต้องด าเนินการ  ดังนี้   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔



(๑) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชน 
อย่างรุนแรง 

(๒) ก าหนดกระบวนการ  วิธีการ  สถานที่และเวลาในการรับฟังความคิดเห็น  โดยค านึงถึง  
ความสะดวกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

(๓) จัดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  เพ่ือแนะน า 
และอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  แผนการด าเนินงาน  รวมทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินงานของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  โดยต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยในพ้ืนที่รัศมี    
๕  กิโลเมตรจากขอบเขตโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ชัดเจน  ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อวิตกกังวลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชน  
ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ   กิจการ   
หรือการด าเนินการ   

(๔) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ตาม  (3)  และรายละเอียด  
การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  อย่างน้อย  ๕  ช่องทาง  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  
หนังสือแจ้งผู้น าชุมชน  เว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าและ/หรือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  รถกระจายเสียง  
เสียงตามสายภายในชุมชน  วิทยุ/โทรทัศน์ภายในท้องถิ่นและส่วนกลาง  หนังสือพิมพ์รายวัน  
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  แผ่นพับ/ใบปลิว  เป็นต้น  ก่อนวันที่มีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า  15  วัน  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องซึ่งประสงค์จะเสนอ  
ความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น  และจะต้องมีระยะเวลาในการเปิดรับ
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า  5  วัน 

(๕) การให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ตาม  (3)  ต้องจัดท า 
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับลักษณะชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่นั้น  ๆ  โดยรายละเอียด 
ข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

 (ก) เหตุผลความจ าเป็น  และวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจการ 
 (ข) สาระส าคัญของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของ   

ท่าเทียบเรือหรือสิ่งล่วงล้ าล าแมน่้ า  ขนาดท่าเทียบเรือหรือสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า  ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ขนถ่าย  ขนาดชนิดของเรือที่เทียบ  ความถี่ของเรือที่เทียบ  ปริมาณการขุดลอกร่องน้ าเพ่ือการเดินเรือ
และการทิ้งเทวัสดุขุดลอก  ชนิดและปริมาณที่ถมทะเล  วิธีการถมทะเลหรือขุดลอก  รวมถึง 
การจัดการของเสียจากกิจกรรมที่เกิดจากท่าเทียบเรือหรือสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า  เป็นต้น 

 (ค) ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
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 (ง) ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการ   
 (จ) ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
 (ฉ) ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนได้รับจากผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  กิจการ  

หรือการด าเนินการ   
 (ช) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่อาศัย  หรือประกอบอาชีพ 

อยู่ในสถานที่ที่จะด าเนนิโครงการหรือกิจการ  และพ้ืนที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการปอ้งกนั
แก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

 (ซ) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ   
 (ฌ) ก าหนดการและสถานที่จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น 
(๖) ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนดหรือมอบหมาย 
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่ข้อมูลโครงการ   กิจการ  หรือ 

การด าเนินการ  ตามข้อ  6  (5)  ก่อนการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า   
15  วัน  โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
และพบเห็นข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย  อย่างน้อยดังนี้ 

(๑) ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการ   
(๒) ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ในท้องที่ที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู่   หรือพ้ืนที่   

ที่มีการด าเนินการนั้น 
(๔) ที่ว่าการอ าเภอ  ซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู่   หรือพ้ืนที่ที่มี 

การด าเนินการนั้น   
(๕) ที่ว่าการอ าเภอ  ซึ่งมีเขตการปกครองในพ้ืนที่รัศมี  ๕  กิโลเมตรจากขอบเขตที่โครงการ

หรือกิจการนั้นตั้งอยู่  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการนั้น 
(๖) ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการหรือกิจการนั้น

ตั้งอยู่  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการนั้น   
(๗) ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีเขตการปกครองในพื้นที่รัศมี  ๕  กิโลเมตร

จากขอบเขตที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู่  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการนั้น 
(๘) ที่ท าการก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และศาลาประชาคม  ซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการ 

หรือกิจการนั้นตั้งอยู่  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการนั้น   
(๙) ที่ท าการก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และศาลาประชาคมซึ่งมีเขตการปกครองในพ้ืนที่รัศมี    

๕  กิโลเมตรจากขอบเขตที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู่  หรือพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการนั้น 
(๑๐) ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้น 
(๑๑) ประกาศในเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า 
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ข้อ 8 ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น   ต้องจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น   
อย่างน้อย  1  ครั้ง  โดยมีกลุ่มเปา้หมายประกอบด้วย  ผู้มีส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง  
ผู้น าชุมชน  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรเอกชน  รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน   
(ถ้ามี)  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นก าหนด  และจะต้อง
ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมีไม่น้อยกว่า   5  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ของโครงการ   กิจการ  หรือ 
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง  หรือเป็นไปตามผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง 
ตามที่ได้มีการศึกษาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ก่อนการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งข้อมูลตามข้อ  6  (5)  พร้อมรายละเอียด  
ก าหนดการ  และสถานที่จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   
15  วัน 

ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตสามารถชี้แจงข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟัง
ความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  พร้อมทั้งระบุมาตรการในการแก้ไขเพ่ือลดหรือบรรเทาผลกระทบ 
ไปยังคณะกรรมการรบัฟังความคดิเห็น  หลังจากวันจัดเวทีประชุมรบัฟังความคดิเห็นเสร็จสิ้นลงได้  (ถ้ามี) 

ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง   ให้คณะกรรมการรับฟัง   
ความคิดเห็นจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  10  วัน  โดยผ่านทางช่องทาง  
ต่าง ๆ  เช่น  ไปรษณีย ์ โทรศัพท์  โทรสาร  เครือข่ายระบบสารสนเทศ  เป็นต้น   

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น  จัดท ารายงานและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
ตามข้อ  8  ซึ่งต้องประกอบไปด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

(๑) ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับวัน  เวลา  สถานที่การจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น   
และการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

(๒) รายชื่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและผู้มีส่วนได้เสีย 
(3) รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น 
(4) กระบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น 
(5) บันทึกความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

และแสดงความคิดเห็นจากทุกช่องทาง  โดยบันทึกทุกความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๖) ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง    

ซึ่งเสนอมายังคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น  ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ตามข้อ  8  
หลังจากวันจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นลง  (ถ้ามี) 

(๗) ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว  รวมทั้งระบุมาตรการ
ในการแก้ไขเพ่ือลดหรือบรรเทา 

(๘) ผลกระทบตามข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะที่อาจจะเกิดขึ้น 
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(๙) วิเคราะห์และประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น  ในด้านความเหมาะสม  ผลกระทบ 
ทางเลือกอื่น  และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

(๑๐) ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 
(๑๑) ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนดหรือมอบหมาย 
ข้อ  ๑๐ ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น  เสนอรายงานตามข้อ  ๙  ต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า  

ภายใน  ๓๐  วันนับจากการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลงตามข้อ  ๘  และเมื่อกรมเจ้าท่ามีหนังสือแจ้งรับ
รายงานการรับฟังความคิดเห็นแล้ว  ให้กรมเจ้าท่าจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อสาธารณะ   

รายงานการรับความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมเจ้าท่าน ามาประกอบการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา  ๑๑๗  และมาตรา  ๑๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไป   

ข้อ  1๑ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 
วิทยา  ยาม่วง 

อธิบดีกรมเจ้าท่า 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๔


