ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ
พ.ศ. 2539
โดยที่เปนการสมควรวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธปี ระชาพิจารณ เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงการแสดงความคิดเห็นในปญหาสําคัญของชาติที่มีขอ โตเถียงหลายฝาย สําหรับเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงานอันมีผลกระทบตอประชาชน
อาศัยอํานาจตามมาตรา 11(8) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธปี ระชาพิจารณ พ.ศ.
2539"
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวา การกระทรวง รัฐมนตรีวา การทบวง และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะที่
เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรี และของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
ดวย
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา สวนราชการทีเ่ ปนกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่ และมีฐานะ
เทียบเทากรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิน่ คณะกรรมการที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย และหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนองคการอืน่ ๆ ของรัฐ
"คณะกรรมการที่ปรึกษา" หมายความวา คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ
"คณะกรรมการประชาพิจารณ" หมายความวา คณะกรรมการประชาพิจารณโครงการของรัฐทีแ่ ตงตั้งตามระเบียบนี้
"ผูมีสวนไดเสีย" หมายความวา บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล ที่มีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
ดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
"โครงการของรัฐ" หมายความวา การดําเนินงานไมวา ในลักษณะใด ๆ ตามนโยบายหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง หรือการบริหารราชการในกิจการของรัฐ หรือโครงการที่จะตองไดรับสัมปทาน การอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจาก
หนวยงานของรัฐ
"ผูชํานาญการ" หมายความวา ผูทรงคุณวุฒใิ นโครงการของรัฐ ไมวาจะมีสวนไดเสียหรือไมตามที่หนวยงานของรัฐหรือผูมี
สวนไดเสียไดแตงตั้งใหชแี้ จงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในการประชาพิจารณ
"ที่ปรึกษา" หมายความ ผูทรงคุณวุฒใิ นโครงการของรัฐไมวา จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ตามทีค่ ณะกรรมการประชาพิจารณ
แตงตั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในการประชาพิจารณ
หมวด 1
คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ

ขอ 4 ใหมคี ณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอนื่ อีกสี่คนซึ่งนากยกรัฐมนตรีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัยสองคน และผูที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกหรือเจาหนาที่ หรือที่ปรึกษา
ของพรรคการเมืองอีกสองคน
ใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา ยบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 5 คณะกรรมการทีป่ รึกษามีอาํ นาจหนาทีก่ ํากับดูแลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณใหเปนไปโดย
เรียบรอยและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการทําประชาพิจารณ ตลอดจนวินิจฉัยหรือตอบขอหารือตามที่กาํ หนดในระเบียบนี้ รวมทั้งจัดทํา
รายงานประจําปสรุปผลการทําประชาพิจารณตามที่ไดรับรายงานจากคณะกรรมการประชาพิจารณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ขอ 6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งอยูใ นตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
กรรมการผูทรงคุณวุฒยิ อมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) นายกรัฐมนตรีใหออก
(4) ตกเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กาํ หนดไวใน ขอ 4
ในกรณีที่มีการพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเขาแทน ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาแทนยอมอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
หมวดที่ 2
กระบวนการประชาพิจารณ
ขอ 7 เมื่อรัฐมนตรีสาํ หรับราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมภิ าคหรือราชการสวนทองถิน่ หรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร เห็นวา การดําเนินงานตามโครงการของรัฐเรือ่ งใดซึ่งหนวยงานของรัฐ
ในสังกัดจัดใหมขี นึ้ อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย วิถีชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชน
หรือสังคม และอาจนําไปสูข อโตเถียงหลายฝาย สมควรรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐและบุคคลอืน่ ๆ เพื่อเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐ รัฐมนตรีอาจสั่งใหมีประชาพิจารณตามระเบียบนี้ได
โครงการของรัฐเรื่องใดซึ่งหนวยงานของรัฐที่มิใชราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีขนึ้ แมจะดําเนินการบางสวนหรือทั้งหมดใน
สวนภูมภิ าคหรือในสวนทองถิน่ ก็ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีเจาสังกัดหนวยงานของรัฐนัน้ ๆ ที่จะสั่งใหมีประชาพิจารณได
ขอ 8 ในกรณีที่มีผูสวนไดเสียเห็นวา โครงการของรัฐเรื่องใดหากดําเนินการไปแลวอาจมีผลกระทบตามขอ 7 และประสงค
จะใหมีประชาพิจารณเกี่ยวกับโครงการดังกลาว ใหมหี นังสือไปยังหนวยงานของรัฐเพื่อสอบถามหรือขอคําชีแ้ จง หากหนวยงานของรัฐ
มิไดตอบหรือชี้แจงเปนหนังสือภายใน 30 วัน หรือตอบชี้แจงแลว แตผูมีสว นไดเสียยังไมพอใจและประสงคจะโตแยงหรือคัดคานการ
ดําเนินงานตามโครงการดังกลาวบางสวนหรือทั้งหมด ก็ใหยนื่ คํารองเปนหนังสือตอรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึง่ หนวยงานของรัฐดังกลาวสังกัด แลวแตกรณี เพื่อขอใหมีประชาพิจารณ
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว หากรัฐมนตรี ผูวา ราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
พิจารณาเห็นวากรณีตองดวยขอ 7 และยังไมเคยมีประชาพิจารณในประเด็นดังกลาวมากอน ทั้งการทําประชาพิจารณจะเปนประโยชนตอ
การประชาสัมพันธการตรวจสอบเหตุผลและความจําเปนหรือการแกปญ
 หาในการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ ก็อาจสั่งใหมปี ระชา
พิจารณตามระเบียบนี้ได
คําสั่งใหมีหรือมิใหมีประชาพิจารณยอ มเปนอันถึงที่สุด และใหแจงผูมีสวนไดเสียที่ยื่นคํารองทราบโดยเร็ว ในกรณีมีผมู ีสวน
ไดเสียหลายคนยืน่ คํารองมาพรอมกัน การแจงผูมีสวนไดเสียบางคนตามทีอ่ นุมานไดวา เปนผูแ ทน ยอมถือวาไดแจงตามขอนีแ้ ลว
คําสั่งมิใหมีประชาพิจารณยอมไมตัดสิทธิผูมสี วนไดเสียเดิมหรือคนใหมที่จะยืน่ คํารองพรอมทั้งแสดงเหตุผลใหมเพือ่ ขอใหมี
ประชาพิจารณ
ขอ 9 ในกรณีทหี่ นวยงานของรัฐพิจารณาเห็นวาการจัดใหมีประชาพิจารณจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามโครงการ
ของรัฐ ก็ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัด ผูวา ราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และใหนาํ ความใน

วรรคสองของขอ 8 มาใชบังคับ
ขอ 10 ในการสั่งตามขอ 8 รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี จะจัดใหบคุ คลหรือ
คณะบุคคลใดกลัน่ กรองหรือตรวจสอบขอเท็จจริงและเสนอความเห็นกอนก็ได
ขอ 11 การจัดใหมีประชาพิจารณอาจมีขนึ้ ในระหวางขัน้ ตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการของรัฐ การพิจารณา
ทางเลือกอืน่ ที่เหมาะสม การศึกษาผลกระทบดานตาง ๆ หรือในระหวางขัน้ ตอนใดก็ไดกอนทีร่ ฐั จะตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของรัฐ
การจัดใหมีประชาพิจารณไมกระทบกระเทือนตอการทีห่ นวยงานของรัฐจะดําเนินการอืน่ ไปพลางเทาที่จําเปน แตจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการของรัฐกอนทีค่ ณะกรรมการประชาพิจารณจะรายงานและแจงผลใหรฐั มนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ทราบมิได เวนแตจะเปนการตัดสินใจโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือกรณีที่จะตองเรงดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือพันธะระหวางประเทศ หรือหากลาชาจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือประชาชน
ขอ 12 เมื่อรัฐมนตรี ผูวา ราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี เห็นสมควรจัดใหมีประชาพิจารณ
ในโครงการของรัฐเรื่องใด ใหแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณโครงการของรัฐในเรือ่ งนัน้ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึง่
และกรรมการอืน่ อีกไมนอยกวาสามคน
ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสว นไดเสียกับโครงการของรัฐในเรื่องนัน้ กรรมารอยางนอยหนึ่งในสามใหตั้งจากผู
ที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่
ขอ 13 ใหคณะกรรมการประชาพิจารณกําหนดสถานที่ และเวลาในการทําประชาพิจารณโดยคํานึงถึงความสะดวกของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย
ประชาพิจารณตองกระทําโดยเปดเผย แตคณะกรรมการประชาพิจารณจะสั่งหามมิใหบคุ คลที่กอการรบกวนหรือคุกคามความ
สงบเรียบรอยเขาฟงเฉพาะคราวก็ได
ขอ 14 ในการทําประชาพิจารณ ใหคณะกรรมการประชาพิจารณ ดําเนินการดังนี้
(1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่จัดใหมีประชาพิจารณ
(2) ประกาศใหผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็น และผูแทนหนวยงานของรัฐ ตลอดจนผูชํานาญการมา
ลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการประชาพิจารณภายในเวลาที่กาํ หนด แตตองไมนอยกวาสิบหาวัน ในกรณีจาํ เปน ใหคณะกรรมการประชา
พิจารณแตงตั้งที่ปรึกษาได
(3) นัดวันประชุมครั้งแรกโดยแจงใหบรรดาผูที่ลงทะเบียนไวแลวทราบ
(4) ในวันประชุมครั้งแรก ใหกาํ หนดประเด็นที่จะมีประชาพิจารณ และปดประกาศประเด็นดังกลาว พรอมทั้งวันเวลาทีจ่ ะ
ประชุมครั้งตอ ๆ ไปใหประชาชนทราบ ณ สถานที่ที่จดั ใหมีประชาพิจารณ
(5) ใหผูแทนหนวยงานของรัฐแถลงขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐกอน แลวจึงใหผูชํานาญการหรือที่
ปรึกษาแถลง ตอจากนัน้ จึงใหผูมีสวนไดเสียแถลง เมื่อเสร็จสิน้ แลวคณะกรรมการประชาพิจารณจะกําหนดใหฝายใดแถลง ชีแ้ จง หรือ
ซักถามกอนหลังก็ได และจะเปดโอกาสใหผเู ขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นดวยก็ได
ใหคณะกรรมการประชาพิจารณคาํ นึงถึงขอโตเถียงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบในดานตาง ๆ และใหดาํ เนินการดวยความ
ยืดหยุน สุจริตและเปนธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐที่ชัดจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพความเปน
จริงมากที่สุด
ขอ 15 เมื่อคณะกรรมการประชาพิจารณรบั ฟงความคิดเห็นทุกฝายเสร็จแลว ใหทํารายงานประชาพิจารณซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวย
(1) รายชื่อกรรมการ ผูมสี วนไดเสีย ผูแ ทนหนวยงานของรัฐ ผูช ํานาญการ ที่ปรึกษา
(2) ขอเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และการประชุม
(3) ความเปนมาและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของรัฐ
(4) ขอโตเถียงของทุกฝายและประเด็นที่กาํ หนดใหมีประชาพิจารณ
(5) ขอสรุปหรือผลที่ไดจากประชาพิจารณในดานความเหมาะสม ผลกระทบ ทางเลือกอืน่ ถาหากมี และขอสังเกตในการ

ดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
ขอ 16 ใหคณะกรรมการประชาพิจารณเสนอรายงานตามขอ 15 ตอรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ใหมีประชาพิจารณ และสงรายงานใหคณะกรรมการทีป่ รึกษาดวย
ในกรณีเห็นสมควร รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี จะเปดเผยรายงานที่ไดรับ
ใหประชาชนทราบก็ได
ขอ 17 หลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ การประชุมปรึกษา การลงมติและ
การทํารายงานของคณะกรรมการประชาพิจารณในสวนที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากําหนด
ขอ 18 เมื่อรัฐมนตรี ผูวา ราชการจังหวัด หรือผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ประชาพิจารณแลว ใหประกาศผลการตัดสินใจพรอมดวยเหตุผลเกี่ยวกับโครงการของรัฐนัน้ ๆ ใหประชาชนทราบโดยเปดเผย เวนแต
เปนกรณีที่ตองเสนอเรื่องนัน้ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสัง่ ของ นายกรัฐมนตรี ก็ใหชี้แจงเหตุผล
เมื่อคณะรัฐมนตรีมมี ติแลว
ขอ 19 ใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐใหความรวมมือกับคณะกรรมการประชาพิจารณเพือ่ ใหการประชาพิจารณ
เปนไปดวยความเรียบรอยและไดผลสมความมุงหมาย
ขอ 20 ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทํารายงานประจําป สรุปผลการทําประชาพิจารณตามที่ไดรับรายงานจากคณะกรรมการ
ประชาพิจารณคณะตาง ๆ พรอมทั้งขอสังเกตหรือขอเสนอแนะเสนอคณะรัฐมนตรีปละครั้ง
ขอ 21 ผลที่ไดจากประชาพิจารณยอ มใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐใหการดําเนินงานตาม
โครงการของรัฐ มิใชการตัดสินเด็ดขาดที่จะตองดําเนินการตามนัน้ ในปญหาที่มีขอ โตเถียงหลายฝาย แตท้งั นี้ไมวา รัฐจะตัดสินใจ
ดําเนินการตามผลที่ไดจากประชาพิจารณหรือไมก็ตามใหหนวยงานของรัฐรับขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากประชาพิจารณไปพิจารณา
ดวย
ขอ 22 ในกรณีมีปญ
 หาที่จะตองวินิจฉัยตามระเบียบนี้ หรือไดกําหนดไวในระเบียบนี้ คณะกรรมการประชาพิจารณหรือผูมี
สวนไดเสียอาจหารือขอใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวินิจฉัยหรือกําหนดก็ได ในการนี้ หากคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเห็นสมควรให
คณะกรรมการประชาพิจารณระงับการทําประชาพิจารณชั่วคราวเพื่อตอบขอหารือ รอคําวินิจฉัยหรือออกขอกําหนด ก็ใหแจงไปยัง
รัฐมนตรี ผูวา ราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทีแ่ ตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ เพื่อมีคาํ สั่งใหระงับการทําประชา
พิจารณไวกอนก็ได ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการที่ปรึกษาจะรายงาน หรือขอคําวินิจฉัยจากนายก รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
นายบรรหาร ศิลปอาชา
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