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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๓๕  (พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๔  
(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพื่อใหองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและองคการเอกชน 
ดานสุขภาพ   ที่ เปนองคการภาคประชาชน   และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการการศึกษา 
ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพที่มีความเปนอิสระทางวิชาการ  ไดเขามา 
มีสวนรวมใหความเห็นในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมต้ังแตตน  ซ่ึงจะทําให
การพิจารณารายงาน ฯ  ครอบคลุมและสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการหรือกิจการที่สอดคลองกับความคาดหวังของประชาชนในสังคมไดมากย่ิงข้ึน  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒   
เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๒  ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้  ระหวาง  ๑.๔  กับ  ๑.๕  ของขอ  ๑  แหงประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ัง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และใหเลื่อน  ๑.๕  เดิม
ไปเปน  ๑.๖ 

  “๑.๕  ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  ดานสุขภาพ  หรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพอยางหนึ่งอยางใด 
ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ังไมเกิน  ๓  คน  เปนกรรมการ”   

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้  ระหวาง  ๒.๖  กับ  ๒.๗  ของขอ  ๒  แหงประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เ ร่ืองหลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ัง
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และใหเลื่อน  ๒.๗  เดิม  
ไปเปน  ๒.๘ 
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  “๒.๗  ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  ดานสุขภาพ  หรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพอยางหนึ่งอยางใด   
ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ังไมเกิน  ๓  คน  เปนกรรมการ” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๓/๑  ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

“ขอ  ๓/๑  กรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตาม  ๑.๕  
และตาม  ๒.๗  ของขอ  ๑  และขอ  ๒  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๔  
(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตอง 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวา  ๓๕  ปบริบูรณ  ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
(๒) เปนสมาชิกขององคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  หรือองคการเอกชนดานสุขภาพ 

อยางหนึ่งอยางใดมาแลวไมนอยกวา  ๕  ป  ในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 
(๓) เปนขาราชการ  พนักงานราชการ  หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการ  

การศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพมาแลวไมนอยกวา  ๕  ป  ในวันที่
ไดรับการเสนอชื่อ  และจบการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  โดยไดทํางานในสายงานที่เร่ิมจาก
ระดับปริญญาตรีมาไมตํ่ากวา  ๑๐  ป  นับต้ังแตจบการศึกษา  หรือทํางานในสายงานที่เร่ิมจากระดับ
ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกอยางหนึ่งอยางใด  มาไมตํ่ากวา  ๕  ป  นับต้ังแตจบการศึกษา  แลวแตกรณี 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ   
หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการ  ผูจัดการ  หรือที่ปรึกษา 
ในหางหุนสวน  บริษัท  ที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
หากดํารงตําแหนงภายหลังที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว  
จะตองลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะมีคําส่ังแตงต้ัง 

(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือผูที่ศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพย 

(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(๗) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๘) ตองไมเคยทําหรือมีสวนรวมในการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

อันเปนเท็จมากอน 

ใหกรรมการผูชํานาญการ ฯ  ซ่ึงเปนผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมดานสุขภาพ  หรือ

ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ  หรือดานสุขภาพ   

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  แตอาจไดรับการแตงต้ังใหมไดเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 

อีกหนึ่งวาระ  หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเห็นวากรรมการผูชํานาญการ ฯ  ซ่ึงเปน

ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  ดานสุขภาพ  หรือผูแทนสถาบัน  อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา

ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพคนใด  มีความเหมาะสมและควรใหอยูในวาระ

นานกวานี้  ใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูชํานาญการ ฯ  ซ่ึงเปนผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  

ดานสุขภาพ  หรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ  หรือดานสุขภาพ

เพิ่ม ข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูชํานาญการ  ฯ  ซ่ึงเปนผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม   

ดานสุขภาพ  หรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ

หรือดานสุขภาพที่แตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการ

ผูชํานาญการ ฯ  ดังกลาวที่ไดรับแตงต้ังเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูชํานาญการ ฯ  ที่ไดรับการแตงต้ังไวแลว” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๓  วรรคสอง  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  แตอาจไดรับการแตงต้ังใหมได

เปนระยะเวลาติดตอกันไมเกินอีกหนึ่งวาระ  หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เห็นวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิคนใดมีความเหมาะสม  และควรใหอยูในวาระนานกวานี้  ใหนําเสนอคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาเปนราย ๆ  ไป” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  วรรคหนึ่ง  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ  ๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามขอ  ๓  และขอ  ๓/๑  
ผูทรงคุณวุฒิ  และกรรมการเปนผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม  ดานสุขภาพ  หรือผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ 
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ัง  แลวแตกรณี  พนจากตําแหนงเมื่อ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 


