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ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 115/2563
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนทีเ่ กี่ยวข้องต่อโครงการหรือ
กิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ
หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการหรือกิจ การที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๐ (๔) แห่ งพระราชบัญญัติการนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕39 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคห้า ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 115/2563
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสี ยและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการหรือ
กิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง” หมายความว่า การดาเนินการหรืออนุญาต
ให้ ด าเนิ น การโครงการหรือ กิจ การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกาหนดหรือกาหนดโดยหน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
“คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ” หมายความว่า คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
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“คณะกรรมการเทคนิ คเพื่ อ ประมวลผลกระทบ” หมายความว่า คณะกรรมการเทคนิ ค
เพื่อประมวลผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้ขอร่วมดาเนินงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมดาเนินงานกับ กนอ.
ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้ขอผนวกพื้นที่” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์
จะนาที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือมี สิทธิครอบครองในที่ดินเพิ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
และเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
และเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์
หรืออาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม
“การรับฟังความคิดเห็น” หมายความว่า การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
“รายงานการรับฟังความคิดเห็น” หมายความว่า รายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ข้อ ๔ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจมี ผ ลกระทบอย่ า งรุ น แรง
โดย กนอ. ดาเนินการเอง หรือที่ กนอ. จะอนุญาตให้ผู้ขอร่วมดาเนินงาน ผู้ขอผนวกพื้นที่ หรือผู้ขออนุญาต
ประกอบกิจการดาเนินการ ให้ดาเนินการตามประกาศนี้
ข้อ ๕ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจมี ผ ลกระทบอย่ า งรุ น แรง
ตามข้อ ๔ กนอ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น
รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง เพื่อจัดทาเป็นรายงาน
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดส่งให้ กนอ. พิจารณาต่อไปตามข้อ ๑๒
ข้อ ๖ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๕ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า สองคนแต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ค นเป็ น กรรมการ และให้ มี ผู้ แ ทนของ กนอ.
เป็นฝ่ายเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงนั้ น และต้องไม่เป็นข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่ น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการในคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๗ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นต้องดาเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ก่อนการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
(๑) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
(๒) กาหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่ และเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับ
ประกาศนี้ โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงและรายละเอียด
การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
อย่างน้อยสามช่องทาง ดังนี้
(๓.๑) ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
(๓.๒) หนังสือแจ้งผู้นาชุมชน หรือ
(๓.๓) ปิดโปสเตอร์ในสถานที่สาธารณะ เช่น ที่ว่าการอาเภอ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด สถานบริการสุขภาพของรัฐ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นต้น หรือ
(๓.๔) โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ของ กนอ. หรือเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
(๓.๕) วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อสังคม หรือสื่อสาธารณะ
หรือ
(๓.๖) ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดตาม (๓.๑) ถึง (๓.๕)
ทั้งนี้ ก่อนวันที่มีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องซึ่งประสงค์จะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็น และจะต้องมีระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าวัน
(๔) ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเปิดเผย ณ กนอ. สานักงานใหญ่ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ
สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมที่โครงการหรือกิจการอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงนั้นตั้งอยู่ บนเว็บไซต์
ของ กนอ. เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือในสถานที่สาธารณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรุน แรงนั้ นตั้งอยู่ เช่น ที่ว่าการอาเภอ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สถานบริการสุขภาพของรัฐ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม
เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนเริ่มมีการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๘ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิ จการ
ที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
(๒) สาระสาคัญของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
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(๓) ผู้ดาเนินการ
(๔) สถานที่ที่จะดาเนินการ
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดาเนิน
โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้ อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ
ดังกล่าวด้วย
(๘) กาหนดการและสถานที่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น
(๙) ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๙ กรณีการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง
โดยวิธีการจัดให้มีเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจัดให้มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็ นดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์การเอกชน รวมทั้ง
สถาบั น การศึก ษาและสื่อ มวลชน (ถ้ า มี) หรื อ หน่วยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้อ งตามที่ คณะกรรมการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ก าหนด และจะต้ อ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ รั ศ มี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า กิ โ ลเมตรจากขอบเขตพื้ น ที่
ของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง หรือเป็นไปตามผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงตามที่ได้มีการศึกษาไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงตามข้อ ๘ เพื่อเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบวันนับจากวันที่
การจัดให้มีเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ โดยแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่ น ไปรษณี ย์ โทรศั พ ท์ โทรสาร เว็ บ ไซต์ ข อง กนอ. เว็ บ ไซต์ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สื่ อ สั ง คม
หรือสื่อสาธารณะ เป็นต้น
ข้อ ๑๐ กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามที่ ก าหนดไว้ ข้ อ ๙ วรรคหนึ่ ง ได้
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยใด ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เหตุที่เกิดจาก
การกระทาของมนุษย์ เป็นต้น หาก กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่ า งรุ น แรงนั้ น มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ไป
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กนอ. จะดาเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรุน แรงดังกล่าว โดยเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิ ธีที่เหมาะสม เช่น การจัด ให้ มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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หรือการสนทนากลุ่มย่อย หรือการประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้
ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงตามข้อ ๘ เพื่อเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบวันนับจากวันที่
การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ โดยแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ของ กนอ. เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง สื่อสังคม หรือสื่อสาธารณะ เป็นต้น
กรณีการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงตามวรรคหนึง่
และวรรคสองไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ กนอ. เปิดรับการแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์
โทรสาร เว็บไซต์ของ กนอ. เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง สื่อสังคม สื่อสาธารณะ หรือช่องทางอื่นใด
ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับจากวันที่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงล่วงหน้าตามข้อ ๗ (๓) แล้วเสร็จ
ข้อ ๑๑ การรับฟังความคิดเห็นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นคานึงถึงข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ
และให้ดาเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข้อเท็จจริง
ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของ กนอ. ที่ ชั ด เจน ถู ก ต้ อ งตามหลั ก กฎหมายและหลั ก วิ ช าการ
รวมถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันให้มากที่สุด
ข้อ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ แล้วเสร็จ ให้จัดทารายงานการรับฟังความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ ลงทะเบียนและ
เข้าร่วมการประชุมตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี ประกอบกับรายชื่อเพิ่มเติมของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่าสิบวันนับจากวันที่การรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๙
หรือข้อ ๑๐ แล้วเสร็จ แล้วแต่กรณี
(๒) สรุ ป ข้ อ เท็จ จริง เกี่ย วกับกระบวนการ วิ ธี ก าร วั น เวลา และสถานที่ที่ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
(๓) บั น ทึ ก ทุ ก ความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
(๔) วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในด้ า นความเหมาะสม
ผลกระทบ ทางเลือกอื่น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นนาส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๑๒
พร้อมทั้งคาชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อ กนอ. ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่การรับฟัง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จ และให้ กนอ. เผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นดั งกล่าว
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กนอ. หรือเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้นามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงได้
ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอนุญาตโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง ให้ กนอ.
แต่งตั้งพนักงาน กนอ. ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผลกระทบเพื่อให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอานาจตามที่ กนอ. กาหนด
เมื่อดาเนิ นการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้ กนอ. พิจารณาอนุญาตโครงการหรื อกิจการ
ที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
หรือผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม หรือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ การรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ และการรับฟังความคิดเห็นนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผลกระทบ
ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและคณะกรรมการ
เทคนิคเพื่อประมวลผลกระทบตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สมจิณณ์ พิลึก
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

