
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“กิจการ”  หมายความว่า  กิจการใดหรือการกระท าใด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต   

“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต   

“ประชาชนที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ  จากการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกีย่วข้อง  ให้ด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  และให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ 
รับความคิดเห็นไปจัดท ามาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  
หรือผลกระทบต่อสภาวะความเปน็อยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อม 

(๒) ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ 
ต้องด าเนินการ   

 (ก) จัดท าเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม  (๓)   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 (ข) ประกาศให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องและราชการส่วนท้องถิ่นทราบถึงวิธีการรับฟัง 
ความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยปิดประกาศอย่างน้ อย  ณ  สถานที่ตั้ง 
ของสถานประกอบกิจการและที่ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาต 

 (ค) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมก่อนด าเนินการ   

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องเผยแพร่  ก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 

 (ก) ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต  สถานที่ตั้ง  ประเภทกิจการ  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น   
 (ข) แสดงผังการประกอบกิจการ  และขั้นตอนกระบวนการผลิต 
 (ค) ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดประเภท 
หรือขนาดของกิจการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อน  
การพิจารณาออกใบอนุญาต   

 (ง) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบ 
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  ชุมชน  หรือสิ่ งแวดล้อม   
และการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 (จ) ประโยชน์ของการประกอบกิจการต่อประชาชน  (ถ้ามี) 
(๔) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ให้ด าเนินการ 
 (ก) กรณีที่กิจการนั้นเข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้ถือว่า  ได้ด าเนินการ 
ตามประกาศนี้แล้ว 

 (ข) กรณีกิจการนอกเหนือจาก  (ก)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้   

  (๑) การส ารวจความคิดเห็น  ซึ่งอาจท าได้โดย 
   (๑.๑) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
   (๑.๒) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์   โทรสาร   

หรือทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
   (๑.๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

ต่อการประกอบกิจการ 
   (๑.๔) การสนทนากลุ่มย่อย 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



  (๒) การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจท าได้โดย 
   (๒.๑) การอภิปรายสาธารณะ 
   (๒.๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
   (๒.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (๒.๔) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(๕) เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง  ตามข้อ  ๔  (๔)  แล้วให้ผู้ขออนุญาต

ประกอบกิจการด าเนินการ 
 (ก) กรณีด าเนินการตามข้อ  ๔  (๔)  (ก)  ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการน ารายงานการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ส่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 (ข) กรณีด าเนินการตามข้อ  ๔  (๔)  (ข)  ให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจัดท าสรุปผลการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
เกี่ยวข้องแนบท้ายประกาศ  และส่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 

     
 

เอกสารแนบท้าย 
แบบสรปุผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

________________________________________ 

๑. สถานประกอบกิจการเป็นกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
  สถานประกอบกิจการได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และได้แนบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพ่ือให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกอบการ
พิจารณาอนุญาตมาพร้อมน้ีแล้ว 

๒. กรณีสถานประกอบกิจการนอกเหนือจาก ๑. 
  ได้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน 
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑) วิธีการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง 
(๑.๑) การสํารวจความคิดเห็น  
 การสัมภาษณ์รายบุคคล 
 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เก่ียวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการ

ประกอบกิจการ 
 การสนทนากลุ่มย่อย 

(๑.๒) การประชุมปรึกษาหารือ  
 การอภิปรายสาธารณะ 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง  

(๒ ) การกําหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชนท่ี เก่ียวข้อง 
โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยดา   ร่าง 
นิยดา   พ/ท 
............    ตรวจ 



๒ 
 

 

(๓) ผลการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนท่ีเก่ียวข้อง  
 

 
 
 
 

(๔) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม และการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหาย ที่กําหนดเพิ่มเติมหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารบัรองของผู้ขออนญุาต 
 ข้อมูลที่ให้ไว้และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องเป็น
จริงทุกประการ 

 
ลายมือชื่อ ________________________ผู้ขออนุญาต
 
ชื่อ-สกุล___________________________________ 

(ตัวบรรจง) 
วันที่______________________________________ 

 


