ร่าง

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….
-----------------------------------

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
“ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ มี สิ ทธิ ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาผลกระทบกระเทื อนต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ใบอนุญาติที่ออกให้แก่นติบุคคลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราบัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๑๘ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
“อยู่ประจา” หมายความว่า การปฏิบัติงานในนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเต็มเวลา
การปฏิบัติงานของนิติบุคคลนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน ประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการ
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จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนตัวบุคคลของ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และกรณีการกระทา
ผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
“คณะกรรมการผู้ชานาญการ”หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทาหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งที่เป็นการทั่วไป และในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง
ๆ หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“ประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับผู้ดาเนินการ หรือผู้ขอรับอนุญาต
ดาเนินในโครงการ กิจการ หรือการกระทาใด ๆ ที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) การที่ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ของนิติบุคคล หรือบุคคลผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าไปมีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร
โดยเข้าไปเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ควบคุมโครงการ หรือกิจการ ที่ตนรับจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งในระยะก่อสร้าง หรือระยะดาเนินการ
(๒) การที่ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริห าร หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ในบริษั ท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามั ญ หรือห้าง
หุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ในบริษั ทจากัดหรือบริษั ทมหาชนจากัด ซึ่งเป็น เจ้าของ
โครงการ กิจการ หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จากเจ้าของโครงการ หรือกิจการที่ตนรับจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นการได้รับประโยชน์จากค่าจ้างในส่วนที่เกิ ดจากการ
รับจ้างจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
“หน่ วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ส่ว นราชการ รัฐวิส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เลขาธิก าร” หมายความว่า เลขาธิก ารส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระ” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาที่ประกอบอาชีพจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาต
จากสานักงาน
“ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล” หมายความว่า นิติ
บุคคลซึ่งประกอบกิจการหรือให้บริการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับ
ใบอนุญาตจากสานักงาน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๔ ให้สานักงานจัดทาจรรยาบรรณในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ให้ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระ ผู้จัดทารายงาน
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มนิ ติ บุ ค คล และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าของผู้ จั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
------------------ข้อ ๕ การออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎกระทรวงนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระ
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ได้แก่
(ก) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย
(ข) หน่วยงานของรัฐ
(ค) บริษัทมหาชนจากัด หรือบริษัทจากัด
ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระ
ตามข้อ ๕ (๑) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
และมี ป ระสบการในการท างานหลั งจบการศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ าห้ าปี สามปี หรื อ หนึ่ งปี
ตามลาดับ จากสถาบันการศึกษาที่สานักงาน ก.พ. รับรอง ในวิชาหนึ่งวิชาใด ดังต่อไปนี้
(ก) วิ ท ยาศาสตร์ สาขาสิ่ ง แวดล้ อ ม นิ เวศวิ ท ยา อนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม หรื อ
สุขาภิบาล
(ข) วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสุขาภิบาล
(ค) เศรษฐศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
(ง) สังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
(จ) วิชาที่มีชื่อเรียกแตกต่างจาก (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แต่มีการศึกษารายวิชา
เหมือนกับ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)
(ฉ) วิชาอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
(ช) ในกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามที่มีกฎหมายบัญญั ติต้องมี สถานภาพ
เป็นสมาชิกและได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน ยกเว้นกรณีการเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๙ หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจาในหน่วยงานของรัฐ
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(๔) ไม่เคยต้องต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกมาก่อน
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
(๗) ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
เลขาธิการประกาศกาหนดหรือให้การรับรองหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการอบรม
ตามที่เลขาธิการประกาศ
(๘) ผ่านการตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน ประเมินความรู้ ความสามารถ และ
ความพร้อม ในการจัดทารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมจากคณะกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เลขาธิการประกาศกาหนด
(๙) ไม่ เคยมี ส่ วนร่วมในการจั ดท าหรื อให้ การรั บรองรายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้น
ไปแล้ วไม่น้ อยกว่าสามปีนั บแต่วันที่ ผู้ ได้ รับใบอนุ ญาตหรือผู้ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ มีสิทธิทารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(๑๐) ไม่ เคยมี ส่ วนร่วมในการจั ด ท าหรื อ ให้ ก ารรับ รองรายงานการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่ วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ ผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผูข้ อรับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ตามข้อ ๕ (๒) (ก) ต้องเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมทั้งต้องมีบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑) (๒) (ก) –
(ฉ) (๖) (๗) และ(๘) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖ (๙) และ/หรือ (๑๐) โดยจะต้องมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยด้วย
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
ตามข้อ ๕ (๒) (ข) ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑) และ (๒)
(ก) – (ฉ) (๖) (๗) และ (๘) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๖ (๙) และ/หรือ (๑๐) โดยจะต้องจัดทา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินงานภายใต้ภารกิจของตนเองเท่านั้น
ข้อ ๙ นิติบุคคลผูข้ อรับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ ๕ (๒) (ค) ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลซึ่งมีทุนเป็นของคนต่างด้าวจานวนเท่าใด นิติบุคคลนั้น
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการหรือดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
และให้คาปรึกษาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๔) มีจานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิ
ในการออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่า
กึ่งหนึ่ง
(๖) มีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระเป็น
กรรมการบริหารของบริษัทมหาชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ หรือเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจากัด
แล้วแต่กรณี
(๗) มีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระเพื่อ
ทาหน้าที่เป็นผู้ชานาญการและอยู่ประจากับนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตเพียงสังกัดเดียวอย่างน้อย
หนึ่งคน
(๘) มีเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจากับนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างน้อยสี่คน โดยต้อง
เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในวิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศาสตร์ หรือวิชาอื่นที่เลขาธิการ
ประกาศกาหนด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ (๙) และ/หรือ (๑๐)
(๙) ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานเกี่ยวกับ
การศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุที่ได้จัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา
หรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ในส่วนที่เป็น
เท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญ เว้นแต่ระยะเวลาได้ ล่วงพ้นไปแล้ว ไม่น้อยกว่า
สามปีนับแต่วันที่ตนจะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานเกี่ยวกับ
การศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุดังกล่าว
(๑๐) ไม่ เคยถูกสั่ งพั กใช้ใบอนุ ญาตหรือใบอนุ ญาตเป็ นผู้ มี สิทธิ ทารายงานเกี่ยวกั บ
การศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุที่ได้จัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา
หรือให้ การรับรองรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานเกี่ ยวกั บการศึกษาและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจน
อาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับ
แต่ วั น ที่ ตนถู กสั่ งพั กใช้ หรื อเพิ กถอนใบอนุ ญ าต เป็ นผู้ มี สิ ทธิ ท ารายงานเกี่ ยวกั บ การศึ กษาผล
กระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพราะเหตุดังกล่าว
ข้ อ ๑๐ ในการขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอิสระตามข้อ ๕ (๑) หรือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนิติบุคคลตามข้อ ๕ (๒) (ค) หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิช าชี พ ตามกฎหมาย ให้ ผู้ขอรับใบอนุญ าตยื่น เอกสารดังกล่าวต่อ สานั กงานเพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาตด้วย
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หมวด ๒
การขอและการออกใบอนุญาต
---------------------ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ
ตามแบบที่เลขาธิการประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคา
ขอรับใบอนุญาต ซึ่งผู้ที่มายื่นคาขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นตัวผู้ขอรับใบอนุญาตเอง หรือถ้าจะ
มอบหมายให้ บุ คคลอื่น มายื่น แทนจะต้อ งมี หนั งสือมอบอานาจมาแสดงด้วย และให้ ถือว่าการ
กระทาของผู้รับ มอบอานาจเป็นเสมือนการกระทาของตัวผู้มอบอานาจ หรืออาจยื่นผ่านทางสื่อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานแทนการยื่นคาขอดังกล่าวข้างต้นก็ได้ ทั้งนี้การเปิดให้บริการผ่าน
ทางสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๒ เมื่อสานักงานได้รับคาขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ ไว้แล้ว ให้ เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคาขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
หากเห็นว่าคาขอรับใบอนุญาตยังไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งผู้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญ าตทราบทั นที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่ มเติมได้ในขณะนั้นให้ แจ้งผู้ยื่น คาขอ
ด าเนิ น การแก้ ไขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ ยื่ น หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว น ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ไม่ อ าจ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ จะต้องยื่น
เพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่ ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญ าตจะต้องดาเนิ นการแก้ไขหรือยื่น
เพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยโดยจะต้องไม่เกิน สามสิบวัน นับแต่วันที่มีการยื่น คาขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
ให้เจ้าหน้าที่มอบสาเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณี เจ้ าตั วผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าต หรือ ผู้ ได้ รั บ มอบอ านาจให้ ยื่ น ค าขอรับ
ใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต ไม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ หรือตามที่ปรากฏในบันทึกในวรรคหนึ่ง ให้เ จ้าหน้าที่คืนคาขอรับใบอนุญาตให้แก่
เจ้าตัวผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอรับใบอนุญาตให้ทราบด้วย
ในกรณีผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอรับใบอนุญาตตามวรรคสาม ให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคาขอรับใบอนุญาตใหม่ก็ได้
ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ของสานักงานได้ตรวจสอบคาขอรับใบอนุญาต เอกสาร และ
หลักฐานเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขข้อบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ สานักงานมีหนั งสือแจ้งไปยังผู้ขอรับ ใบอนุญ าตเพื่อให้มาเข้ารับการประเมิ น
ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
การสอบสัมภาษณ์
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการเป็นผู้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมของผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่สานักงานตามวรรคหนึ่ง โดยให้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ในหัวข้อ หรือประเด็น และการ
ให้คะแนนต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ ต้องยื่นคาร้องขอเลื่อนการ
สอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนถึงกาหนดวันสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่
จะมีเหตุสุดวิสัย แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งไม่ได้
การสัมภาษณ์ตามวรรคสองให้คณะกรรมการระบุผลการให้คะแนนแต่ละหัวข้อ
หรือแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่าผู้ขอรับใบอนุญาตผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่
ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตซึ่ งสอบสั ม ภาษณ์ ไม่ ผ่ า นให้ ถื อ ว่า จบกระบวนพิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ขอรับใบอนุญาต
ในการยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการเสนอผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้เลขาธิการตรวจทานอีก
ครั้งหนึ่งว่าสมควรจะออกใบอนุญาตหรือไม่ควรออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตหรือไม่ โดย
เลขาธิการจะต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่เลขาธิการได้รับผลการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
ในกรณีเลขาธิการจะออกใบอนุญ าตให้กับผู้ขอรับ ใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง อาจ
กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ หรือจากัดขนาดลักษณะของโครงการ กิจการ หรือการ
ดาเนินการที่จะให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้ในใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ ง ผลการพิ จ ารณา ให้ เลขาธิ ก ารจ าหน่ า ยเรื่ อ งใบอนุ ญ าตออกจากสารบบก็ ได้ เว้ น แต่ จ ะ
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเหตุอันสมควร ก็ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตในภายหลังได้ แต่ระยะเวลาใน
การได้รับอนุญาตจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เดิม
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนด
ใบอนุญาตให้มีอายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
หมวดที่ ๓
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
------------------------ส่วนที่ ๑
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-------------------------

-๘-

ข้อ ๑๕ การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงนี้ ให้มี
ดังนี้
(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสาหรับโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนิ น การของหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐจะอนุ ญ าตตามที่ รั ฐมนตรี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการ กิ จการ หรื อการ
ดาเนินการในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีซึ่งออกตามมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนิ น การของหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐจะอนุ ญ าตตามที่ รั ฐมนตรี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการ กิ จการ หรื อการ
ดาเนินการในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีซึ่งออกตามมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สาคัญอื่นใด ของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๖ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามข้อ ๑๕ (๑) อาจจัดทาหรือให้
การรับรองโดยผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระตามข้อ ๕ (๑) หรือผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลตามข้อ ๕ (๒) (ก) (ข) หรือ (ค) ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่เป็ นการจัด ทาหรื อให้ การรับ รองโดยผู้จัด ทารายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับ ใบอนุญ าต ต้องลงลายมือชื่อตนเองและต้องให้ ผู้ร่วมจัดทาลง
ลายมือชื่อไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(๒) กรณี ที่เป็ นการจัด ทาหรือให้ การรับ รองโดยผู้จัด ทารายงานการประเมิน ผล
กระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมีลายมือชื่อ ผู้จัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่ง อยู่ประจากับนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อม
ประทั บ ตราของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) และต้ อ งให้ ผู้ ร่ ว มจั ด ท าลงลายมื อ ไว้ ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

-๙-

ผู้ร่วมจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ ง (๑) หรือ (๒) ซึ่ง
มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระตามข้อ ๕
(๑) หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับ
อนุญาต ตามข้อ ๕ (๒) (ก) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี ต้องมีคุณสมบัติและจานวนตามที่เลขาธิการ
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๗ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๑๕ (๒)และ (๓) ต้อง
จัดทาหรือให้การรับรองโดยผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อ ๕ (๒) (ก) หรือ (ค) และต้องมีลายมือชื่อของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อ ๙ (๖) และ (๗) อย่างน้อยอย่างละหนึ่งคน พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติ
บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต และ/หรือผู้ร่วมจัดทา
ผู้ร่วมจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งมิได้
เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ตาม
ข้อ ๕ (๒) (ก) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี จะต้องมีคุณสมบัติ และมีจานวนตามที่เลขาธิการประกาศ
กาหนด
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๕ (๒) (ข) จะจัดทาหรือ
ให้ ก ารรั บ รองได้ เฉพาะรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มแวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการภายใต้ภารกิจของตนเอง
เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใด
ของประชาชน หรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใช้ บั ง คั บ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ตามข้อ ๕ (๒) (ก) ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
นั้นจะเป็นของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัยผู้ได้รับใบอนุญาต ให้นาความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วย
ข้อ ๑๙ ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับอนุญ าต
ตามข้อ ๕ (๑) ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับอนุญาตซึ่งทาหน้าที่
เป็นผู้ชานาญการ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจานิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๕ (๒) (ก) (ข) และ
(ค) มี ห น้ า ที่ เข้ าชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมการผู้ ช านาญการเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเบื้ องต้น ตามข้อ ๑๕ (๑) ที่ เสนอโดยผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิ สระผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๕ (๑) หรือโดยผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๕ (๒) (ก) (ข) หรือ
(ค) ให้ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับอนุญาต และผู้จัดทารายงาน

- ๑๐ -

การประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมอิส ระผู้ไ ด้ รับ อนุ ญ าตซึ่งอยู่ป ระจากับ เป็ น นิ ติ บุ ค คลผู้ได้ รับ
ใบอนุญ าตที่ลงลายมือชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจานิติบุคลผู้ได้รับใบอนุญ าตที่ลงลายมือชื่อ
แล้วแต่กรณีมาชี้แจง
(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ที่
เสนอโดยผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๕
(๒) (ก) (ข) หรือ (ค) แล้วแต่กรณี ให้ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระผู้
ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ประจาและเป็นผู้ลงลายมือชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาและเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นมาชี้แจง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่สามารถมาชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการได้
ต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นมาชี้แจงแทน โดยต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถมาชี้แจงได้
และต้องแจ้งความเหมาะสมของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงแทนด้วย
ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่มาชี้แจงและไม่ส่งบุคคลอื่นมาชี้แจงแทน หรือส่งบุคคล
อื่นมาชี้แจงแทนแต่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงได้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ชานาญการชุดที่มี
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวรายงานต่อเลขาธิการเพื่อดาเนินการ
ตามความในหมวด ๖ ต่อไป
ส่วนที่ ๒
การควบคุมคุณภาพในการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส
ในการทาหน้าที่เป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
------------------------ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แนวทาง ระเบียบปฏิบัติ และประกาศของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๕ (๑) และ (๒) มีหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล และต้องให้
คาแนะนากับ ผู้ร่วมจัดทารายงาน ตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ วรรคสอง และข้อ ๑๘ รวมทั้งผู้จัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ประจา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจา
ในสังกัดของตนเกี่ยวกับการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้รายงานมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อบังคับแห่งสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งต้องพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้จัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับอนุญาต และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจาที่อยู่ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง
ข้ อ ๒๑ ในกรณี ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใดที่ตนรับจัดทา
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน เพื่อตรวจสอบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น คือ
(๑) หลัก ฐานแสดงที ่ข อบเขตอานาจในการเข้า ไปบริห ารจัด การโครงการ
กิจการหรือการดาเนินการที่ตนรับจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๒) สาเนาสัญญารับจ้างจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๓) กรณี ที่ผู้ รับ ใบอนุญ าตเป็ น บริษั ทจากัด หรือบริษั ทมหาชนจากัด ให้ แสดง
สาเนาบัญชีรายชื่อ และสัดส่วนในการเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลเจ้าของโครงการ หรือกิจการ
ที่รับจ้างจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันมีการลงนามในสัญญารับจ้าง
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้ อ ๒๒ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ ในที่ เปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ
สถานที่ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
หมวดที่ ๔
การเปลี่ยนแปลงตัวผู้จดั ทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจานิติบคุ คลผู้ได้รับใบอนุญาต
-------------------------------ข้อ ๒๓ ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้จัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาของนิติบุคคลนั้น
ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนตัว พร้อมทั้งระบุชื่อ
บุคคลที่ประสงค์จะให้แทนที่และเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น
ให้ น าข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บั งคั บการพิ จารณาอนุ ญ าตให้ เปลี่ยนตัวบุ คคล
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดมีผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาไม่ครบถ้วน ให้นิติบุคคลนั้นหยุด
การจัดทาหรือให้ การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทันทีตั้งแต่วันที่มีบุคคล
ดังกล่าวไม่ครบและแจ้งให้เลขาธิการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มเี หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ให้ นิ ติ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ งด าเนิ น การจั ด หาบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง และให้ เสนอ
รายชื่ อ ของผู้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มอิ ส ระผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรือ
เจ้าหน้าที่ประจาที่จะให้มาแทนคนเดิม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินความเหมาะสมของผู้ที่
จะเข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทน โดยให้ นิ ติ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ จั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ประจาคนใหม่ต่อเลขาธิการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการได้รับแจ้งว่ามีบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน
เมื่อเลขาธิการได้รับผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และการแจ้งรายชื่อบุคคล
ตามวรรคสองแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้นิติบุคคลนั้นทราบโดยพลัน ว่าจะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงบุคคลดังกล่าว
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ข้อ ๒๕ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอผ่อนผันให้ตนจัดทาหรือให้การรับรอง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่มีผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอิสระผู้ ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาไม่ครบถ้วนได้ โดยยื่นคาร้องขอ
ผ่อนผันต่อเลขาธิการพร้อมทั้งระบุเหตุผลการขอผ่อนผัน และให้คารับรองว่าจะไม่ก่ อให้เกิดความ
เสียหายต่อการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการอยู่ในระหว่างนั้นต่อ
เลขาธิการ
ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่ามีเหตุจาเป็นและไม่มีผลเสียหายต่อการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาลังดาเนินการอยู่อาจผ่อนผันให้นิติบุคคลนั้นจัดทาหรือให้
การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่มีผู้จัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาไม่ครบถ้วนก็ได้ และให้
เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ นิติบุคคลนั้นทราบภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ
ผ่อนผัน ในการนี้ เลขาธิการอาจขยายระยะเวลาการด าเนิ น การจัดหาและแจ้งรายชื่อ ผู้จั ดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจา
คนใหม่ ตามข้อ ๒๔ วรรคสอง ได้ตามสมควรโดยอาจกาหนดเงื่อนไขให้นิติบุคคลนั้นปฏิบัติใน
ระหว่างระยะเวลาที่ ขยาย หรือเลขาธิการอาจเห็ น ว่าไม่มีค วามจาเป็ นจะต้ องขยายระยะเวลา
ในการจัดทา หรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างนั้นก็ได้
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับกับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตที่มี ผู้จัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ประจาเพียงคนเดียว
หมวด ๕
การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
---------------------ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่อ อายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในเก้าสิบวัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่เลขาธิการประกาศ
กาหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เมื่อได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ยื่นคา
ขอสามารถจัดทาหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นต่อไปได้ จนกว่า
เลขาธิการจะมีคาสั่งไม่ อนุญาตให้ ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ หากไม่ได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ภายในเวลาที่กาหนดหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด
ให้นาข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตและ
การอนุ ญ าตให้ ต่ ออายุ ใบอนุ ญ าต โดยอนุ โลม ทั้ งนี้ ให้ สานั ก งานเสนอให้ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลการทางานเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ที่ผ่านมาของผู้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต ว่ามีคุณภาพ และมี
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณมากน้ อยเพี ยงใด รวมทั้ ง ควรต้องปรับ ปรุงในเรื่องใดเพื่ อประกอบการ
พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตของเลขาธิการ โดยเลขาธิการจะต่ออายุใบอนุญาตให้ต่ากว่าเดิมที่เคย
ได้รับไปก็ได้ หากเห็นว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่มีผลงาน ขาดประสิทธิภาพในการทาหน้าที่เป็น

- ๑๓ -

ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
อยูเ่ นือง ๆ
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ชารุด หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการ
สูญหาย ชารุด หรือถูกทาลายในสาระสาคัญตามแบบที่เลขาธิการกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบใบอนุญ าตเดิม โดยให้เขียนหรือ
ประทับตราคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน
เดือนปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกากับไว้
หมวด ๖
การเตือน การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ์คาสั่ง
-----------------------------ข้อ ๒๘ เลขาธิการมีอานาจเตือนเป็นหนังสือ เมื่อปรากฎว่า
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา หรือให้การรับรองรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องในสาระสาคัญ
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ประจาของผู้ได้รับใบอนุญาตกระทาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ ๔ หรือกระทาฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามที่ มี กฎหมาย
ก าหนดไว้ เมื่อส านั กงานได้ รับการแจ้ งผลการลงโทษดั งกล่ าวแล้ วและเป็ นโทษในระดั บตั กเตื อน
เช่นเดียวกัน
(๓) ผู้ได้รับอนุญาต ไม่มาชี้แจงโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่มอบหมายให้บุคคล
อื่น มาชี้ แจงแทน หรือ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตมอบหมายให้ บุ คคลที่ ไม่ สามารถชี้ แจงได้เข้ าชี้ แจงต่ อ
คณะกรรมการผู้ชานาญการตามข้อ ๑๙
(๔) นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตไม่แจ้งการเปลี่ยนตัวผู้จัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจา หรือไม่แจ้งการมี ผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจาไม่
ครบถ้วน และยังจัดทาหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒๓
หรือ ข้อ ๒๔ แล้วแต่กรณี
(๕) นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญ าตจัดทาหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างที่ไม่ได้รับผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาตามข้อ ๒๕ วรรคสอง
(๖) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่กระทาหน้าที่ของตนตามข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือไม่จัดส่ง
เอกสาร ข้อมูลในกรณีการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์ทับ
ซ้อนตามข้อ ๒๑

- ๑๔ -

ข้อ ๒๙ เลขาธิการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อปรากฎว่า
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา หรือให้การรับรองรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความ
เสียหาย
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญ าตยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญ าตจัดทา มีส่วนร่วมในการ
จัดทาหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตเคยถูกเตือนตามข้อ ๒๘ มาแล้ว และกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามข้อ ๒๘ อีกภายในสองปี
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ไม่
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง จงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเตือนของเลขาธิการตาม
ข้อ ๒๘ หรือกระทาฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ เมื่อสานักงาน
ได้รับการแจ้งผลการลงโทษดังกล่าวแล้วและเป็นโทษในระดับพักใช้ใบอนุญาตเช่นเดียวกัน
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตเพราะการกระทาตาม (๑) ให้มีระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า หก
เดือนแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และการสั่งพักใช้ใบอนุญาตเพราะการกระทาตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให้มี
ระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ในกรณีที่ใบอนุญาตมีระยะเวลาเหลืออยู่น้อย
กว่าระยะเวลาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาต ห้ามมิให้รับคาขอออกใบอนุญาตใหม่ หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ของผู้ได้รับใบอนุญาตผูน้ ั้นไว้พิจารณาจนกว่าระยะเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดจัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา
หรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งพักใช้
ใบอนุญาต
ข้อ ๓๐ เลขาธิการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฎว่า
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๙ มาแล้ว และกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒๙ อีกภายในสองปี
(๓) ผู้ได้รับใบอนุญ าตมีเจตนาจัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา หรือให้การรับ รอง
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มอั น เป็ น เท็ จ หรื อ เจตนาปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เป็ น
สาระสาคัญ
ข้ อ ๓๑ ในกรณี เลขาธิ ก ารมี ค าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตของผู้ จั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ให้มีผลดังนี้
(๑) เป็ น การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตของผู้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอิสระซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทมหาชนผู้ได้รับอนุญาตตาม
ข้อ ๙ (๖) หรือ
(๒) เป็ น การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตของผู้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอิสระซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจากัดผู้ ได้รับอนุญาตตาม
ข้อ ๙ (๖)

- ๑๕ -

ข้อ ๓๒ ในการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เ ลขาธิการดาเนินการ
ไต่ ส วน โดยให้ โ อกาสผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตได้ ท ราบข้ อ กล่ า วหา และยื่ น ค าชี้ แ จงรวมทั้ ง น า
พยานหลักฐานมาสืบประกอบเพื่อแก้ข้อกล่าวหา ในระหว่างการพิจารณาดังกล่าว เลขาธิการอาจ
สั่ ง ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตหยุ ด จั ด ท า มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า หรื อ ให้ ก ารรั บ รองรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้
ในกรณีที่มีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๓๐(๓) ให้เลขาธิการระบุชื่อ ผู้จัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่ซึ่งลงลายมือชื่อ
จัดทา มีส่วนร่วมในการจัดทา หรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วน
ที่เป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญไว้ในคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นด้วย
ข้อ ๓๓ ในกรณีเลขาธิการมีคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่รับคาขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒
(๒) ไม่ออกใบอนุญาตให้ตามข้อ ๑๔
(๓) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวบุคคลของนิติบุคคลผูไ้ ด้รับอนุญาต ตามข้อ ๒๔ วรรคสอง
(๔) ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการขอขยายระยะเวลาตามข้อ ๒๕ วรรคสอง
(๕) มีคาสั่งตักเตือนตามข้อ ๒๘
(๖) มีคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๙
(๗) มีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ ๓๐
ให้ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต หรือ
ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อเลขาธิการ โดยให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขาธิการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ ๓๔ เมื่อเลขาธิการได้รับคาอุทธรณ์ตามข้อ ๓๓ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็น
ด้วยกับคาอุทธรณ์ให้แจ้งผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับอนุญาต หรือ
ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเพื่อทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ถ้าเลขาธิการไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ให้
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้ว เสร็จได้ทันภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้มี
หนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว

- ๑๖ -

หมวด ๗
ค่าธรรมเนียม
-------------------------------ข้อ ๓๕ ให้ก าหนดค่ าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตเป็น ผู้ จัดทารายงานการประเมิ นผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
บทเฉพาะกาล
---------------ข้อ ๓๖ คาขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้ถือเป็นคาขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดย
อนุโลม
ในกรณี ที่ ค าขอที่ ยื่ น ตามวรรคหนึ่ งและเอกสารหรือ หลั ก ฐานที่ ยื่ น พร้ อ มค าขอ
ดังกล่าวแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้ เลขาธิการมีอานาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมคาขอและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ได้
ข้อ ๓๗ ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือน
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
หากผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ก่อนวันที่ใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นอายุ
และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวทารายงานตามใบอนุญาตเดิมต่อไปได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้หรือเลขาธิการได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต
ข้ อ ๓๘ ผู้ ช านาญการในการศึ กษาผลกระทบกระเทื อ นต่ อคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
ซึ่ ง อยู่ ป ระจ ากั บ นิ ติ บุ ค คลผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาผล
กระทบกระเทื อนต่ อคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม ให้ ถื อว่ าเป็ น ผู้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอิสระผู้ได้รับใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงนี้ และมีสิทธิจัดทาหรือให้การรับรองรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงนี้ได้ตลอดระยะเวลาที่ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทา
รายงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคลยังคงใช้ได้ตาม
ข้อ ๓๗ และตนยังเป็นผู้ชานาญการในการศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่
ประจากับนิติบุคคลนั้น

- ๑๗ -

ข้อ ๓๙ ผู้ช านาญการในการศึ กษาผลกระทบกระเทื อ นต่อ คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม
ซึ่ ง อยู่ ป ระจ ากั บ นิ ติ บุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาผล
กระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมายื่นคาขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ (๗)
ให้ไว้ ณ วันที่.......เดือน...................พ.ศ. ……
พลเอก.....................................
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

