
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย 

ในการพิจารณาออกใบอนญุาตประกอบกิจการผลติไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการรับฟัง
ความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   
ที่ก าหนดให้การด าเนินการใด  หรือการอนุญาตของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน  รัฐต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
จัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องก่อน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ในการประชุมครั้งที่  ๔๕/๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๗๕๔)  เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔  คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการรับฟัง
ความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและ

ท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ( Initial  Environmental  Examination : IEE)  
หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental  Impact  Assessment:  EIA)  หรือ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
อย่างรุนแรง  (Environmental  and  Health  Impact  Assessment:  EHIA)  ตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ประสงค์ยื่นขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบกจิการพลังงานประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า  หรือผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นขออนญุาต
ขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า 

“โครงการ”  หมายความว่า  กิจการผลิตไฟฟ้าของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
“ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า  บุคคล  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  หน่วยงาน  องคก์ร  

หรือกลุ่มองค์กรซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการ 

“โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง”  หมายความว่า  โครงการที่มีการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่น าการเผาไหม้เชื้อเพลิงมาใช้เป็นตน้ก าลังในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ า  กังหันก๊าซ  
หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า  เช่น  โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล  (Biomass)  
ก๊าซชีวภาพ  (Biogas)  ก๊าซธรรมชาติ  (Natural  Gas)  เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย  (Municipal  Solid  Waste)  
หรือเชื้อเพลิงถ่านหิน  (Coal)  เป็นต้น 

“โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง”  หมายความว่า  โครงการที่มีการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  (Solar  Power)  พลังงานลม  (Wind  Power)  
พลังงานน้ า  (Hydro  Power)  หรือพลังงานอื่นในลักษณะเดียวกัน   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจ
กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

“การจัดเวทีรับฟังความเห็น”  หมายความว่า  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเหน็  
และท าความเข้าใจระหว่างผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและรวบรวมความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“ส านักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้  

กกพ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของ  กกพ.   
ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
การรบัฟังความเห็นและท าความเข้าใจกบัประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

ข้อ ๗ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจัดเวทีรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย  โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รัศมี  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งรวมตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป
ให้ครอบคลุมพื้นที่รัศมีอย่างน้อย  ๕  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

(๒) โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งมากกว่า  ๓  เมกะวัตต์  แต่ไมถ่งึ  
๑๐  เมกะวัตต์  ให้ครอบคลุมพื้นที่รัศมีอย่างน้อย  ๓  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

(๓) โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน  ๓  เมกะวัตต์   
ให้ครอบคลุมพื้นที่รัศมีอย่างน้อย  ๑  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

(๔) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป  
ให้ครอบคลุมพื้นที่รัศมีอย่างน้อย  ๓  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

(๕) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งไม่ถึง  ๑๐  เมกะวัตต์   
ให้ครอบคลุมพื้นที่รัศมีอย่างน้อย  ๑  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

ข้อ ๘ ในการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียส าหรับ
โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งรวมตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป  ให้  กกพ.  
แต่งตั้งคณะกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๙  คน  แต่ไม่เกิน  ๑๕  คน  เพ่ือก ากับการรับฟังความเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งให้ยืดหยุ่น  สอดคล้อง  ตามประเภท  ขนาด  และลักษณะ 
ของโครงการ  และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนประชาชน  หรือชุมชน  ซึ่งมีภูมิล าเนา  ถิ่นที่อยู่  หรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่รัศมี  
๕  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ  โดยวิธีการสรรหา  หรือการเสนอชื่อ  หรือวิธีการอื่นใด  
จากประชาคมหมู่บ้าน  หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน  หรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของแต่ละหมู่บ้าน  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

(๒) ผู้แทนภาครัฐซึ่งนายอ าเภอ  หรือผู้อ านวยการเขต  หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งจากข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่น  ซึ่งมีเขต  
การปกครองที่โครงการตั้งอยู่  และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นในพ้ืนที่รัศมี   
๕  กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่ตั้งโครงการ  และในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งข้าราชการส่วนภูมิภาค  
ด้วยก็ได้  ทั้งนี้  กรรมการที่เป็นผู้แทนภาครัฐ  ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
และโครงการนั้น 

(๓) ผู้มีความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์ด้านสังคมศาสตร์  หรือด้านสังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  หรือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หรือด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ  ตามจ านวน  
ที่เหมาะสม  และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตและโครงการนั้น 

(๔) ผู้แทนผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  จ านวน  ๑  คน 
ให้ส านักงาน  กกพ.  หรือผู้แทนที่ส านักงาน  กกพ.  มอบหมายท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ  และในกรณีที่  กกพ.  เห็นว่ามีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งบุคคลมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เพิ่มเติมด้วยก็ได้ 
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ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  ในกระบวนการจัดรับฟัง

ความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  มีความเข้าใจ  
และมีส่วนร่วมในการรับฟังความเห็น 

(๒) ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดเวทีรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  โดยค านึงถึงประเภท  ขนาด  และลักษณะของโครงการ  ชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่  กกพ.  เห็นว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘  อาจส่งผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน  ให้  กกพ.  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  โดยให้น าความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ  ๑๑ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด าเนินการก่อนเริ่มจัดเวทีรับฟังความเห็นและ 
ท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามระเบียบ  กกพ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 
และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  พร้อมจัดท าสรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการและ  
สื่ออินโฟกราฟิก  ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับลักษณะชุมชน  เพ่ือแนะน าและอธิบายถึงรายละเอียด  
ของโครงการ  แผนการด าเนินงาน  รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้ 

(๒) แจ้งก าหนดการ  และสถานที่จัดรับฟังความเห็นให้ส านักงาน  กกพ.  และผู้เกี่ยวข้อง  
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความเห็น 

(๓) เผยแพร่ข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการจัดเวที 
รับฟังความเห็น  โดยให้แสดงไว้โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็น 
ได้โดยง่าย  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) พ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการ 
 (ข) ส านักงาน  กกพ.  ประจ าเขต  ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 (ค) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ในท้องที่ โครงการตั้ งอยู่   ส าหรับเขตพ้ืนที่ 

นอกกรุงเทพมหานคร 
 (ง) ที่ว่าการอ าเภอและที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีเขตการปกครอง  

ที่โครงการตั้งอยู่  รวมถึงที่ว่าการอ าเภอและที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่มีเขตการปกครอง
ในพ้ืนที่รัศมีที่ก าหนดตามข้อ  ๗  ส าหรับเขตพ้ืนที่นอกกรุงเทพมหานคร 

 (จ) ท่ีท าการก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และศาลาประชาคม  ซึ่งมีเขตการปกครองที่โครงการตั้งอยู่  
รวมถึงที่ท าการก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และศาลาประชาคม  ซึ่งมีเขตการปกครองในพ้ืนที่รัศมีที่ก าหนด  
ตามข้อ  ๗ 
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 (ฉ) โรงเรียน  ศาสนสถาน  สวนสาธารณะของชุมชน  และตลาดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รัศมี 
ที่ก าหนดตามข้อ  ๗ 

(๔) จัดระบบลงทะเบียนเพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีความประสงค์ให้ความเห็นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก 

(๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมลูตาม  (๑) - (๓)  ให้ประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สียไดร้ับทราบตามวธิกีาร
ที่เหมาะสม  เช่น  สื่อสังคม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผ่านอินเทอร์เน็ต  ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  วิทยุชุมชน  รวมทั้งเครือข่ายระบบสารสนเทศ 
ของส านักงาน  กกพ.  เป็นต้น 

ข้อ  ๑๒ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจัดเวทีรับฟังความเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้น าชุมชน  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง   
รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน  (ถ้ามี)  ทั้งนี้  ต้องครอบคลุมผู้อยู่ อาศัยหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่ตั้งโครงการและพื้นที่รัศมี  ตามประเภทและขนาดของโรงไฟฟ้าที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗  ด้วย 

ข้อ  ๑๓ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตด าเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดจ านวน  ประเภทของผู้เข้าร่วมเวทีรบัฟังความเห็น  โดยค านึงถึงผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ

หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการในทุกด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(๒) จัดเตรียมสถานที่จัดเวทีให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น 
(๓) ก าหนดระยะเวลาในการจัดเวทีรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจที่เหมาะสมกับลักษณะชุมชน 
(๔) จัดเตรียมข้อมูลโครงการ  โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น

เข้าใจได้ง่าย 
(๕) จัดเตรียมทีมด าเนินงานในการจัดเวที  อย่างน้อยประกอบด้วย  ผู้ด าเนินเวที  นักวิชาการ

หรือผู้เชี่ยวชาญ  และผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น 
(๖) จัดเตรียมจุดลงทะเบียนและใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น 
(๗) เปิดโอกาสผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความเห็นและเหตุผลประกอบอย่างเท่าเทียม 
ข้อ  ๑๔ เมื่อด าเนินการจัดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ  ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเปิดให้มี 

การรับฟังความเห็นเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยใช้ข้อมูลตามข้อ  ๑๑  (๑)   
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  สื่อสังคม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผ่านอินเทอร์เน็ต  ไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  วิทยุชุมชน  รวมทั้งเครือข่ายระบบสารสนเทศ 
ของส านักงาน  กกพ.  เป็นต้น   
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หมวด  ๒ 
รายงานสรุปผลการจดัรบัฟังความเหน็ 

 
 

ข้อ  ๑๕ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจัดท ารายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับฟังความเห็น  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๒  
แนบท้ายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อวิตกกังวล  ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องชี้แจง   
ข้อวิตกกังวลจากการรับฟังความเห็นดังกล่าว  รวมทั้งระบุมาตรการในการป้องกัน  แก้ไข  หรือเยียวยา
เพ่ือลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในรายงานสรุปผลการจั ดรับฟัง
ความเห็นด้วย 

ข้อ  ๑๖ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็น 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๑๑  (๓)  อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อ รายงานดังกล่าวได้ 
ภายในสามสิบวันนับจากวันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็น 

ข้อ  ๑๗ ให้ส านักงาน  กกพ.  หรือผู้แทนที่ส านักงาน  กกพ.  มอบหมายในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการตามข้อ  ๘  จัดท าความเห็นประกอบรายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของผู้ประสงค์
ขอรับใบอนุญาต  และน าเสนอต่อ  กกพ.  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๓  แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๘ ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตน ารายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นผนวก 
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code  of  Practice  Report : CoP  Report)   
และน าส่งต่อส านักงาน  กกพ.  เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าหรือ 
ขออนุญาตขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี 

ผลการจัดรับฟังความเห็นตามวรรคหนึ่ง  สามารถน ามาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต  
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  หรือขออนุญาตขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี  ได้ภายในสิบสองเดือน   
นับแต่วันเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ 

หมวด  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๑๙ โครงการใดที่ได้จัดท ากระบวนการรับฟังความเห็นตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบ  
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามประเภทและ
ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งที่ก าหนดแล้ว  และได้รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็น  หรืออยู่ระหว่าง
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ  
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และสามารถยื่นเป็นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้ต่อไป  โดยให้ถือว่า 
เป็นการรับฟังความเห็นตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
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เอกสารหมายเลข ๑ 

รายละเอียดข้อมูลโครงการ  

รายการเอกสาร รายละเอียด 
รายการเอกสารที่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้อง
ด าเนินการก่อนเริ่มจัดเวทีรับฟังความเห็น ดังนี้ 
     ๑) รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ 
         (รายงาน CoP) 
     ๒) สรุปรายละเอียดข้อมูลโครงการ  
     ๓) สื่ออินโฟกราฟิก 

เพ่ือแนะน าและอธิบายรายละเอียดโครงการ แผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แสดงไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่  ซึ่ง
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้ง่าย 
ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
การรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระเบียบฯ) ข้อ ๑๑ (๓) 

 

เอกสารทั้ง ๓ รายการ ต้องมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
๑. รายละเอียดโครงการ  

๑.๑ ชื่อโครงการ  
๑.๒ ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  
๑.๓ สถานที่ตั้งโครงการ และพ้ืนที่ศึกษา - ระบุที ่ตั ้งโครงการ พร้อมแสดงบนแผนที่มาตรา

ส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ มาตราส่วนที่เหมาะสม 
-  พ้ืนที่ศึกษาให้ระบุรายชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัดในแนวรัศมีจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการพร้อม
ระบุขนาดพื้นที่โครงการในหน่วย ไร่ และตารางเมตร 

๒. เหตุผล ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ  

๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างและ   
ด าเนินงานโครงการ/งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการด าเนนิงาน 

 

๔. ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจาก  
ผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

 

๕. สาระส าคัญของโครงการ  

๕.๑ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 
 

- ระบขุนาดก าลังการผลิตติดตั้งในหน่วย เมกะวัตต์ 
(MW) (ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง) และ กิโลโวลต์-แอมแปร์ 
(kVA) (ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีในหน่วย จิกะวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี (GWh/year) 

๕.๒ ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง ระบุประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เช่น โรงไฟฟ้า
ประเภทเผาไหม้ (ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้ 
(พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า) เป็นต้น 



 

 

 

 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
๕.๓ เครื่องจักรหลักและเทคโนโลย ี  
๕.๔ ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง ระบุให้สอดคล้องกับประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง      

(เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 
๕.๕ แหล่งที่มาและปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิต  
๕.๖ กระบวนการผลิตไฟฟ้า แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบกระบวนการ 
๕.๗ มลพิษและการจัดการ เช่น ระบบบ าบัดมลพิษ

น้ า มลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่น การจัดการกากของเสีย
และสิ่งปฏิกูล/วัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว เป็นต้น 

ระบุให้สอดคล้องกับลักษณะมลพิษที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จ านวนหัวข้อขึ้นอยู่กับ
ประเภทโรงไฟฟ้า (เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือประชาชนที่
อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ท่ีจะด าเนิน
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปรวมทั้ง 
มาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 
 

ระบผุลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับท่ี
ระบุในรายงาน CoP ทั้งนี้ จ านวนหัวข้อขึ้นอยู่กับ
ประเภทโรงไฟฟ้า (เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 

๗.  ก าหนดการ วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่รับฟัง
ความเห็น และช่องทางการจัดรับฟังความเห็นเพิ่มเติม 
(ระบุภายหลังจากที่รายงาน CoP ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว) 
 

ระบุก าหนดการ วัน เวลาและสถานที่รับฟังความเห็น
และช่องทางการจัดรับฟังความเห็นเพ่ิมเติม ให้ส านักงาน 
กกพ. ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ
ล่วงหน้า ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๒) และ ข้อ ๑๔ 

๘.  สถานที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

ระบุสถานที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึง
และพบเห็นได้โดยง่าย ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๓) 

๙. รูปแบบการจัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ระบุรูปแบบการจัดระบบลงทะเบียนเพื่อให้ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องซึ่งมี 
ความประสงค์ให้ความเห็นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า
ได้โดยสะดวก ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๔) 

๑๐.  ชื่อ-สถานที่ติดต่อประสานงาน ของผู้ประสงค์
ขอรับใบอนุญาต / บริษัทท่ีปรึกษา (ถ้ามี)  

 

 

หมายเหตุ  ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจัดให้มีรายงาน CoP อย่างน้อย ๑ ฉบับ เผยแพร่ ณ สถานที่ตามที่ก าหนด
ในระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๓) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็น  
เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษา ท าความเข้าใจก่อนเข้าร่วมรับฟังความเห็น ทั้งนี้ รูปแบบ 
และรายละเอียดรายงาน CoP ให้ด าเนินการตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประมวล
หลักการปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ 

 



 

 

 

 

 เอกสารหมายเลข ๒ 

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนที่ ๑ : ปก 
ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต : .................................................................. .................................................................. 
สถานที่ตั้งโครงการ : ............................................................................................................................. ....................... 
วัน เวลา สถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น : ......................................(ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓)......................................... 
วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็นเพ่ิมเติม : .................(ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔)......................................... 
 

ส่วนที่ ๒ : เนื้อหารายงาน รายงานต้องมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
๑. รายละเอียดโครงการ  
    ๑.๑ ชื่อโครงการ  
    ๑.๒ ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  
    ๑.๓ สถานที่ตั้งโครงการ และพ้ืนที่ศึกษา - ระบุที่ตั ้งโครงการ พร้อมแสดงบนแผนที่มาตรา

ส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ หรือ มาตราส่วนที่เหมาะสม 
- พ้ืนที่ศึกษาให้ระบุรายชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัดในแนวรัศมีจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ พร้อม
ระบุขนาดพื้นที่โครงการในหน่วย ไร่ และตารางเมตร 

๒. เหตุผล ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ  

๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างและ
ด าเนินงานโครงการ/งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 

 

๔.  ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจาก  
ผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

 

๕. สาระส าคัญของโครงการ  

๕.๑ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 
 

- ระบุขนาดก าลังการผลิตติดตั้งในหน่วย เมกะวัตต์ 
(MW) (ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง) และ กิโลโวลต์-แอมแปร์ 
(kVA) (ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีในหน่วย จิกะวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี (GWh/year) 

    ๕.๒ ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง ระบุประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เช่น  โรงไฟฟ้า
ประเภทเผาไหม้ (ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้ 
(พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม พลังงานน้ า) เป็นต้น 

    ๕.๓ เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี  



 

 

 

 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
    ๕.๔ ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง ระบุให้สอดคล้องกับประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง     

(เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 
     ๕.๕ แหล่งที่มาและปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิต  
    ๕.๖ กระบวนการผลิตไฟฟ้า แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบกระบวนการ 
    ๕.๗ มลพิษและการจัดการ เช่น ระบบบ าบัดมลพิษ
น้ า มลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่น การจัดการกากของ
เสียและสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น 

ระบุให้สอดคล้องกับลักษณะมลพิษที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จ านวนหัวข้อขึ้นอยู่กับ
ประเภทโรงไฟฟ้า (เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 

๖. สรุปผลการจัดรับฟังความเห็น และมาตรการใน
การป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทา
ผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

     ๖.๑ จ านวน/ประเภทผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น 
โดยค านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ทุกด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม 

กลุ่มเป้าหมายต้องครอบคลุมผู้อยู่อาศัยหรือประกอบ
อาชีพในพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่รัศมีตามประเภท
และขนาดของโรงไฟฟ้า ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ 

     ๖.๒ วัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น 
ที่เหมาะสมกับลักษณะชุมชน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓ 

     ๖.๓ วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็น 
เพ่ิมเติม 

ระบุวัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็น
เพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔ 

     ๖.๔ มาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาเพื่อ
ลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะ
เกิดข้ึน เช่น ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า ระดับเสียง 
คมนาคมขนส่ง การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม การ
จัดการกากของเสีย อาชีวอนามัย สุขภาพและความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจและสังคม และอ่ืนๆ 

 

    ๖.๕ ความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น 
และ ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 

ระบุความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟัง
ความเห็น พร้อมข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง 

๗. การแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผล
การจัดรับฟังความเห็น 

ระบคุวามเห็น ข้อวิตกกังวล หรือข้อท้วงติงเพ่ิมเติมต่อ
รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นจากประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย และข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖ 

๘. ชื่อ-สถานที่ติดต่อประสานงาน ของผู้ประสงค์
ขอรับใบอนุญาต / บริษัทท่ีปรึกษา (ถ้ามี)  

 

 
หมายเหต ุเอกสารฉบับนี้จัดท าโดยผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 

  



 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความเห็นของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
ส าหรับกรณีท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
ส่วนที่ ๑ : ปก 
ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. .................................. 
ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต : ................................................................................................... ................................. 
สถานที่ตั้งโครงการ : ............................................................................................................................. ....................... 
วัน เวลา สถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น : ......................................(ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓)......................................... 
วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็นเพ่ิมเติม : .................(ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔)......................................... 
 

ส่วนที่ ๒ : เนื้อหารายงาน รายงานต้องมีหัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
๑. รายละเอียดโครงการ  
    ๑.๑ ชื่อโครงการ  
    ๑.๒ ชื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต  
    ๑.๓ สถานที่ตั้งโครงการ และพ้ืนที่ศึกษา - ระบุที่ตั้งโครงการ พร้อมแสดงบนแผนที่มาตราส่วน 

๑:๕๐,๐๐๐ หรือ มาตราส่วนที่เหมาะสม 
- พ้ืนที่ศึกษาให้ระบุรายชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัดในแนวรัศมีจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ พร้อม
ระบุขนาดพื้นที่โครงการในหน่วย ไร่ และตารางเมตร 

๒. เหตุผล ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ  

๓. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้างและ
ด าเนินงานโครงการ/งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

๔.  ประโยชน์ที่ชุมชนหรือประชาชนจะได้รับจาก  
ผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 

 

๕. สาระส าคัญของโครงการ  

๕.๑ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 
 

- ระบุขนาดก าลังการผลิตติดตั้งในหน่วย เมกะวัตต์ 
(MW) (ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง) และ กิโลโวลต์-แอมแปร์ 
(kVA) (ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง) 
- พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปีในหน่วย จิกะวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี (GWh/year) 

    ๕.๒ ประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง ระบุประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง เช่น โรงไฟฟ้า
ประเภทเผาไหม้ (ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน) โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้ 
(พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม พลังงานน้ า) เป็นต้น 



 

 

 

 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
    ๕.๓ เครื่องจักรหลักและเทคโนโลยี  
    ๕.๔ ชนิด แหล่งที่มาและปริมาณเชื้อเพลิง ระบุให้สอดคล้องกับประเภทโรงไฟฟ้า/เชื้อเพลิง    

(เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 
     ๕.๕ แหล่งที่มาและปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิต  
    ๕.๖ กระบวนการผลิตไฟฟ้า แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจน

จบกระบวนการ 
    ๕.๗ มลพิษและการจัดการ เช่น ระบบบ าบัดมลพิษ
น้ า มลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่น การจัดการกากของ
เสียและสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น 

ระบุให้สอดคล้องกับลักษณะมลพิษที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จ านวนหัวข้อขึ้นอยู่กับ
ประเภทโรงไฟฟ้า (เผาไหม้/ไม่เผาไหม้) 

๖. สรุปผลการจัดรับฟังความเห็น และมาตรการใน
การป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาเพื่อลดหรือบรรเทา
ผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

     ๖.๑ จ านวน/ประเภทผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น 
โดยค านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ทุกด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม 

กลุ่มเป้าหมายต้องครอบคลุมผู้อยู่อาศัยหรือประกอบ
อาชีพในพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่รัศมีตามประเภท
และขนาดของโรงไฟฟ้า ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ 

     ๖.๒ วัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดเวทีรับฟังความเห็น  
ที ่เ หมาะสมก ับล ักษณะช ุมชน  ตามระ เบ ียบฯ       
ข้อ ๑๓ 

     ๖.๓ วัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็น 
เพ่ิมเติม 

ระบุวัน เวลา รูปแบบช่องทางการรับฟังความเห็น
เพ่ิมเติม ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔ 

     ๖.๔ มาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาเพื่อ
ลดหรือบรรเทาผลกระทบตามข้อวิตกกังวลที่อาจจะ
เกิดข้ึน เช่น ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า ระดับเสียง 
คมนาคมขนส่ง การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม การ
จัดการกากของเสีย อาชีวอนามัย สุขภาพและความ
ปลอดภัย เศรษฐกิจและสังคม และอ่ืนๆ 

 

    ๖.๕ ความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดรับฟังความเห็น 
และ ข้อชี้แจงของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต 

ระบุความเห็น ข้อท้วงติง หรือข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนและผู้มีส่ วนได้ เสียจากการจัดรับฟัง
ความเห็น พร้อมข้อชี้ แจงของผู้ประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง 

๗. การแสดงความเห็นหรือท้วงติงต่อรายงานสรุปผล
การจัดรับฟังความเห็น 

ระบุความเห็น ข้อวิตกกังวล หรือข้อท้วงติงเพ่ิมเติม
ต ่อรายงานสร ุปผลการจ ัดร ับฟังความเห็น จาก
ประชาชนและผู ้มีส่วนได้เสีย และข้อชี ้แจงของผู้
ประสงค์ขอรับใบอนุญาต ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖ 

๘. ชื่อ-สถานที่ติดต่อประสานงาน ของผู้ประสงค์
ขอรับใบอนุญาต / บริษัทท่ีปรึกษา (ถ้ามี)  

 



 

 

 

 

หัวข้อและรายละเอียด หมายเหตุ 
๙. ความเห็นของส านักงาน กกพ. จัดท าความเห็นประกอบรายงานสรุปผลการจัดรับฟัง

ความเห็นของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต และน าเสนอ
ต่อ กกพ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗ 

๑๐. ผลกระทบและข้อร้องเรียนอื่นๆ (ถ้ามี)  

 
หมายเหตุ  เอกสารฉบับนี้จัดท าโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับการรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจ 
              กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 


