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ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ 

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๔๐   
(พ.ศ.  ๒๕๕๔)  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๖)  เร่ือง  แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๗)   
เร่ือง  แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เพื่อให้การพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๔๘  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๓๑๐/๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจํ า สํ านั กน ายก รั ฐมนต รี   ป ฏิ บัติ หน้ าที่ ป ร ะ ธ านกรรมการ   รอ งประธ านกรรมการ   
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  
เห็นชอบกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้   
   ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ  ฉบับที่  ๔๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  เร่ือง  

หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

   ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๖)  เร่ือง  
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

   ๑.๓ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๗)  เร่ือง  
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
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ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  หมายรวมถึง  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบ้ืองต้น  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

“เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย”  หมายความว่า  ผู้ที่ มีอํานาจตามกฎหมาย 
ในการอนุญาตให้โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สามารถ
ดําเนินโครงการหรือกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  หน่วยงานรัฐที่เป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
รัฐวิสาหกิจ  ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามประกาศของรัฐมนตรี  ออกตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ทําหน้าที่ในการดําเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
แต่ละคณะประกอบด้วย   

(๑) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน เป็นประธานกรรมการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย เป็นกรรมการ 
  ในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจตาม 
  กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการในขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่ง 
  ของการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  และหน่วยงานเจ้าของโครงการในกรณีที่เป็นโครงการของ 
  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรัฐร่วมกับเอกชน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ 
  ประกอบด้วย  ผู้ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและ 
  ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ   
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  ได้แก่  ด้านกายภาพ  ด้านชีวภาพ  ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์   
  ของมนุษย์  และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
(๔) เจ้าหน้าที่สํานักงานนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) เจ้าหน้าที่สํานักงานนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  ๒  คน 
ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ตามข้อ  ๓  (๓)  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  ณ  วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยทําหรือมีส่วนร่วมในการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จ 
(๖) ไม่เป็นกรรมการบริหาร  หรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนิติบุคคลผู้มีสิทธิ 

ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใด  มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งในวันที่ได้รับ 

การคัดเลือก  ผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตําแหน่งตาม  (๖)  โดยให้แสดงหลักฐานการลาออก
ต่อเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งให้บุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ  หากมิได้ดําเนินการดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ข้อ ๕ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  ๔  แล้ว  ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  
ดังต่อไปนี้อีกด้วย 

(๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป   
(๒) มีความรู้  ประสบการณ์  หรือความเชี่ยวชาญ  ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ  ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าสิบปี   
ระดับปริญญาโทต้องไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือระดับการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

ทั้ งนี้   คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ   มีอํ านาจยกเว้น คุณสมบัติผู้ ทรงคุณวุฒิ   
หรือผู้เชี่ยวชาญแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้   

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  แต่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ  เว้นแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเห็นว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  ให้นําเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ได้อีกไม่เกิน  ๑  วาระ   
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ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เนื่องจาก 
ขาดคุณสมบัติที่ กําหนด  เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ไม่จําเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกใหม่   
ทั้งนี้  ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญทดแทน  โดยให้พิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ  ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญครบวาระสามปี  และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น  ในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔  
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  หรือมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีส่วนได้เสีย  หรือเป็นผู้ชํานาญการประจําในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ที่ประกอบกิจการในด้านการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญแทนได้  และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ตนแทน 

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  ให้นํามาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แต่ละคณะมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งในส่วนที่เป็น
โครงการหรือกิจการ  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย  โครงการหรือกิจการของ 
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน  ที่ออกตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทั้งนี้  ในกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย  ให้ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๙   
ส่วนในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน   
ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน 

(๒) สั่งให้ผู้มีสิทธิทํารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการตาม  (๑)  แก้ไข  เพิ่มเติม  หรือ
จัดทํารายงานใหม่ทั้งฉบับ  ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กําหนดไว้ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือ
จัดทํารายงานใหม่ทั้งฉบับ  ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ตามกฎหมาย  โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ที่ออกตาม
มาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทั้งนี้   
ในกรณีโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย  ให้ดําเนินการ 
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๙  ส่วนในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

(๔) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับโครงการหรือกิจการของ 
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานตามมาตรา  ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แต่เป็นไปตามมติหรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล 

(๕) ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน  หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบตามความเหมาะสม 

(๖) อาจเชิญบุคคลใดที่เก่ียวข้องมาให้ข้อเท็จจริง  คําอธิบาย  ความเห็น  หรือคําแนะนํา 
ทางวิชาการได้  เม่ือเห็นสมควร  และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใด  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง   
หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๗)  ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
คณะหนึ่งคณะใดได้  ตามที่เห็นสมควรเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๘)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ วิธีพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวิชาการโดยแท้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการเป็น 
ผู้พิจารณากําหนด  และให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่า  เหตุใดจึงต้องใช้วิธีพิจารณาเช่นนั้น  
รวมทั้ง  ให้นําหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๙  คน  
แต่ไม่เกิน  ๑๑  คน  ประกอบด้วย  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน  ผู้อํานวยการสํานัก/กอง  หรือผู้แทน  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ  และให้มีกรรมการคัดเลือกที่มาจาก
บุคคลภายนอก  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  ๒  คน  ตามที่เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเห็นสมควร  และมีเจ้าหน้าที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการคัดเลือก  มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาตรวจสอบ  และกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการรับสมัคร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการตามที่สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกําหนด 

(๒) ให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไว้โดยเรียงตามลําดับความเหมาะสม  
จัดเก็บเป็นข้อมูล  เพื่อใช้เป็นบัญชีในการเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ต่อไป  โดยมีอายุ 
การข้ึนบัญชีรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  ไม่เกินสามปี  นับจากวันที่
ได้รับการคัดเลือก 

(๓) เสนอบัญชี ราย ช่ือของผู้ ที่ สมควรได้ รับการแต่ งตั้ ง เ ป็นกรรมการผู้ ทรง คุณวุฒิ   
หรือผู้เชี่ยวชาญ  ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพจิารณาให้ความเห็นชอบ  และดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป   

(๔) กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญระบุว่า  ตนมีความเชี่ยวชาญ
มากกว่าหนึ่งสาขาขึ้นไป  ให้คณะกรรมการคัดเลือกสามารถเสนอชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อในด้านอื่น ๆ   
ที่ระบุไว้ได้ 

(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
ข้อ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก  ให้นํามาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗   

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ดําเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญ  ตามระยะเวลาและวิธีการดังต่อไปนี้   

(๑) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันรับสมัคร  ให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ  ดังนี้   

  (๑.๑) จัดทําประกาศเชิญชวนให้สมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งให้ปิดประกาศ
ไว้ที่ป้ายปิดประกาศของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

  (๑.๒) จัดทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร
วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  หรือสถาบันการศึกษา  หรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนฯ  ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕   
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  โดยเรียงลําดับตามความเหมาะสม  พร้อมเอกสารประวัติการทํางาน   

(๒) ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายชื่อ  ประวัติ  
ผลงานของผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  มาแล้ว
ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน  ๖  ปี  นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่แต่ งตั้ งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ   ฉบับที่   ๔๐   (พ .ศ .   ๒๕๕๔ )   
เร่ือง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และที่แก้ไขปรับปรุง  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๖)  และฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๗)  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามประกาศนี้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 


