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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดท้ังเปนแนวทางในการ
ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“โครงการของรฐั” หมายความวา การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอัน

เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดย
วิธีการใหสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทํา ท้ังนี้ บรรดาท่ีมีผลกระทบอยางกวางขวางตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเก่ียวกับชุมชนทองถ่ิน 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซ่ึงอาจไดรับความเดือดรอนหรือความ
เสียหายโดยตรงจากการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง และใหหมายรวมถึง
นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรมซ่ึงไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 
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ขอ ๕  กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบ
โครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ ๗ ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีตามขอ ๙ กอนเริ่มดําเนินการ 

 
ขอ ๖  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง เม่ือผูมีสวนไดเสียรองขอ 
รัฐมนตรีสําหรับราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวน
ทองถ่ิน หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร จะส่ังหนวยงาน
ของรัฐใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว 

 
ขอ ๗  ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐตองเผยแพรแก

ประชาชนอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้
(๑)  เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
(๒)  สาระสําคัญของโครงการ 
(๓)  ผูดําเนินการ 
(๔)  สถานที่ที่จะดําเนินการ 
(๕)  ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
(๖)  ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(๗)  ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแกประชาชนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูใน

สถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการและพื้นท่ีใกลเคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการปองกัน 
แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 

(๘)  ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการ
ของรัฐเองใหระบุที่มาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 

ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลท่ีตองเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งใน
ระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 

 
ขอ ๘  ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงให

ประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีตอโครงการนั้นรวมตลอดท้ังความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชนดวย
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็
ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปน้ี 

(๑)  การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปน้ี 
(ก)  การสัมภาษณรายบุคคล 
(ข)  การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทาง

ระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(ค)  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 
(ง)  การสนทนากลุมยอย 
(๒)  การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปน้ี 
(ก)  การประชาพิจารณ 
(ข)  การอภิปรายสาธารณะ 
(ค)  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
(ง)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(จ)  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 
(๓)  วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 
ขอ ๑๐  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในขอ ๙ จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุ
วัตถุประสงคตามขอ ๘หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได แตเม่ือ
ดําเนินการแลว ใหแจงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

 
ขอ ๑๑  ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศ

ใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอื่นท่ี
เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐและสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 

 
ขอ ๑๒  เม่ือดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของ

รัฐจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใช
บังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓  เม่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการ
ของรัฐโครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนตาม
ขอ ๗ (๗) ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป หนวยงานของรัฐตองกําหนด
มาตรการปองกันแกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ
ดังกลาวเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศให
ประชาชนทราบใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๔  ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑)  โครงการของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

หรือผูมีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
(๒)  โครงการของรัฐที่เริ่มดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
 
ขอ ๑๕  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีกํากับดูแล สงเสริม 

สนับสนุนชวยเหลือ และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้ รวมท้ังใหมี
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนใหหนวยงานของรัฐทราบ โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวย
ก็ได 

(๒)  ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

(๓)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศ
เพื่อประโยชนในการประกาศ รวบรวม และใหบริการขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนและขอมูล
เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี ้

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล 
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดวยก็ได 

 
ขอ ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
 
 

ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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