ฉบับรับฟงความเห็น วันที่ 3 กันยายน 2562
- ราง -

ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทีจ่ ะไดรับผลกระทบ
จากการจัดตั้งสนามบินและผลกระทบอื่นที่เกี่ยวของ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ขอ ๕ (๑) (ก) และ ขอ ๑๑ (๑) (ก) ของกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาต
จัดตั้งสนามบิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่จะไดรับผลกระทบจากการจัดตั้งสนามบินและผลกระทบอื่นที่เกี่ยวขอ ง
และนํารายงานการรับฟงความเห็นของประชาชนมายื่นประกอบการขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน ดังนั้น เพื่อให
ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินมีหลักเกณฑในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการจัดตั้ง สนามบินและผลกระทบอื่นที่เ กี่ย วขอ ง ผู อํานวยการสํานักงานการบิ นพลเรือ น
แหงประเทศไทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว า “ประกาศสํ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห ง ประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑในการรับฟง ความคิดเห็นของประชาชนที่จ ะไดรับผลกระทบจากการจัดตั้งสนามบินและ
ผลกระทบอื่นที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบัง คับ เฉพาะการรับ ฟง ความคิดเห็นของประชาชนสําหรั บ ผูขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะที่มีความยาวทางวิ่งของอากาศยานนอยกวา ๓,๐๐๐ เมตร และผูขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสวนบุคคล
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสําหรับการอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะที่มีความยาว
ทางวิ่งของอากาศยานตั้งแต ๓,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
วาดวยกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมสี วนไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกับโครงการระบบ
ขนสงทางอากาศ
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“ผูขอรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะที่มีความยาว
ทางวิ่งของอากาศยานนอยกวา ๓,๐๐๐ เมตร และผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสวนบุคคล

-๒“ประชาชนที่เ กี่ ยวข อ ง” หมายความวา ประชาชนที่จ ะไดรั บ ผลกระทบจากการจัดตั้ ง
สนามบินและผลกระทบอื่นที่เกี่ยวของ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก งานการบินพลเรือนแหง ประเทศไทย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
ข อ ๕ ให ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ให มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสนามบิน ผลกระทบที่เกิดจากการจัดตั้งสนามบินและ
ผลกระทบอื่นที่เกี่ยวของโดยละเอียด
(๒) กําหนดกระบวนการ วิธี ก าร สถานที่ แ ละเวลาในการรับ ฟง ความคิ ดเห็น ตลอดจน
รายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนที่เกี่ยวของจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได
(๓) กํ า หนดนโยบาย อํ า นวยการ ประสานงาน เพื่ อ ให ก ารรั บ ฟง ความคิ ดเห็ น เป น ไป
ดวยความเรียบรอย โปรงใส และถูกตอง
(๔) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสนามบิน ผลกระทบที่เกิดจากการจัดตั้งสนามบินและ
ผลกระทบอื่นที่เกี่ยวขอ ง ตาม (๑) ให ประชาชนที่เกี่ยวขอ งทราบ โดยปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของโดยเปดเผย ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทจี่ ะดําเนินการจัดตั้งสนามบิน รวมถึงพื้นที่จํากัด
สิ่ง กีด ขวาง และช อ งทางอื่น ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ ต อ งเผยแพร ขอ มูล ลว งหน าก อ นเริ่ม กระบวนการรับ ฟ ง
ความคิดเห็นไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๕) จัดใหมีการลงทะเบียนประชาชนที่เกี่ยวของทีป่ ระสงคจะแสดงความคิดเห็นกอนวันรับฟง
ความคิดเห็นลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และตองมีระยะเวลาเปดรับลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วัน
(๖) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๗ และ ขอ ๘
(๗) จัดทํารายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๙
ดังตอไปนี้

ขอ ๖ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสนามบิน ตามขอ ๕ (๑) อยางนอยตองประกอบดวยขอมูล

(๑) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสนามบิน
(๒) สาระสําคัญของการจัดตั้งสนามบิน
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับผูขอรับใบอนุญาต
(๔) สถานที่ที่จะดําเนินการจัดตั้งสนามบิน
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการจัดตั้งสนามบิน
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของการจัดตั้งสนามบิน
(๗) พื้นที่จํากัดสิ่งกีดขวาง
(๘) เสนทางการทําการบินของอากาศยาน เชน วงจรการบิน (Traffic Pattern), Standard
Instrument Departure Route (SID), Standard Terminal Arrival Route (STAR) เปนตน
(๙) การจั ด ทํ า แนวทางเบื้ อ งต นในการลดผลกระทบด า นเสี ย งของอากาศยาน
(Noise Abatement)

-๓(๑๐) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพ
อยูในพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดตั้งสนามบิน หรือในพื้นที่จํากัดสิ่งกีดขวางและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป
รวมทั้งมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว
ขอ ๗ การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนที่เกี่ยวของ ใหผูขอรับใบอนุญาตใชวิธีการอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้
(ก) การสัมภาษณรายบุคคล
(ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทห รือโทรสาร ทางระบบ
เครือขายสารสนเทศ หรือชองทางอื่นใด
(ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอผูขอรับใบอนุญาต
(ง) การสนทนากลุมยอย
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย
ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็น ผูขอรับใบอนุญาตตองมุงใหประชาชนที่เกี่ยวของมีความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดตั้งสนามบิน และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการจัดตั้งสนามบินนั้น
ตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่เกี่ยวของดวย
ในการรั บ ฟ ง ความคิดเห็ น ใหผูขอรับ ใบอนุญ าตคํานึงถึง ขอ โตแยง ของทุกฝาย ตลอดจน
ผลกระทบในด านตาง ๆ และให ดําเนิ นการดวยความยืดหยุน สุจ ริตและเปนธรรม เพื่อ ใหไดม าซึ่ง ขอ มูล
ที่ชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพความเปนจริงมากที่สุด
ขอ ๙ ใหผูขอรับใบอนุญาตจัดทํารายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ
ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) รายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนและเขารวมการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งผูมีสวนไดเสีย
อื่นที่ไดมีการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
(๒) ขอเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่รับฟงความคิดเห็น
(๓) บันทึกความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียอื่น (ถามี) ทุกความเห็น
เปนลายลักษณอักษร
(๔) สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียอื่น (ถามี) ซึ่ง
ประมวลผลจากการรับฟงความคิดเห็นในดานความเหมาะสม ผลกระทบ และทางเลือกอื่น
(๕) ขอเสนอแนะอื่น ๆ

-๔ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นรายงานการรับฟงความคิดเห็น ตามวรรคหนึ่งตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เ กี่ยวของแลวเสร็จ และให แสดง
รายงานดังกลาวไวที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดตั้งสนามบิน และพื้นที่การกอสราง
สนามบิน รวมถึงพื้นที่จํากัดสิ่งกีดขวาง ในจุดที่ประชาชนที่เกี่ยวของจะสามารถพบเห็นไดโดยงาย และชองทาง
อื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะตองแสดงรายงานนั้นไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน
ขอ ๑๐ ใหผูยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งสนามบินที่ไดยื่นคําขอไวกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่จะไดรับผลกระทบจากการจัดตั้งสนามบินและผลกระทบอื่น
ที่เกี่ยวของตามประกาศนี้ดวย
ประกาศ ณ วันที่................................................

(นายจุฬา สุขมานพ)
ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

