
 หนา   ๒๒ 
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๓) 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   

ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๘  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  

และใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ ๒ ในจังหวัดที่มีการประกาศกําหนดพื้นที่ และมาตรการคุมครองสิ่ งแวดลอม 

ใหมีคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ซ่ึงประกอบดวย   

  ๒.๑ ผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 

  ๒.๒ เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการ  หรือกิจการ 

ที่จะตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

หรือผูแทน  เปนกรรมการ   

  ๒.๓ หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ  หรือผูแทน  

เปนกรรมการ 

  ๒.๔ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ต้ังโครงการ  เปนกรรมการ 

  ๒.๕ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคในเขตพื้นที่หรือผูแทนเปนกรรมการ 
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  ๒.๖ ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติแตงต้ังจากการเสนอแนะของผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัด  หรือที่คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติเห็นชอบ  จํานวนไมเกิน  ๔  คน  เปนกรรมการ 

  ๒.๗ ผูแทนองคกรเอกชน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดแตงต้ัง  จํานวน 
ไมเกิน  ๒  คน  เปนกรรมการ 

  ๒.๘ ผูอํ านวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมจังหวัด 
แตละจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๙ เจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จํานวน   
๒  คน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

ขอ ๓ การแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ  ๒  ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 
แตละจังหวัด  และใหแตงต้ังใหแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วันทําการ  นับจากวันลงนามในประกาศนี้   

ขอ ๔ ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรเอกชน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดแตงต้ัง 
เปนกรรมการจะตอง   

  ๔.๑ ไมเปนบคุคลลมละลาย 
  ๔.๒ ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถ 
  ๔.๓ ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๔.๔ ไมเคยทําหรือมีสวนรวมในการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

และ/หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ซ่ึงเปนเทจ็ 
  ๔.๕ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทา  หรือมีประสบการณ

ทางดานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือภูมิปญญาทองถิ่น   
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรเอกชนอยูในตําแหนงคราวละหาปโดยอาจไดรับ

การแตงต้ังใหมไดอีกไมเกนิหนึ่งวาระ  เวนแตผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดเห็นวามีความเหมาะสม
โดยใหพิจารณาเปนราย ๆ  ไป  ใหอยูในตําแหนงตอไปไดอีกไมเกินหนึ่งวาระ   

ในกรณีที่มีการแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูแทนองคกรเอกชนเพิ่ม ข้ึน   
ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนองคกรเอกชน  ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูที่ไดรับแตงต้ังเพิ่มข้ึน  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงต้ังไวแลว   
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ขอ ๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  หรือขาดคุณสมบัติตามขอ  ๔  กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูแทนองคกรเอกชน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดแตงต้ัง  พนจากตําแหนงเมื่อ   

  ๕.๑ ตาย 

  ๕.๒ ลาออก 

  ๕.๓ ผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดใหออก   เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ได

ตามปกติหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือมีสวนไดเสียในการประกอบกิจการในดานการจัดทํา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนองคกรเอกชนพนจากตําแหนงกอนวาระ   

ผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดอาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูแทนองคกรเอกชนแทนได  

และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูแทนองคกรเอกชนที่ตนแทน 

ขอ ๖ ในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ไมอนุญาตใหกรรมการที่ทําหรือมีสวนเกี่ยวของกับรายงานฉบับซ่ึงกําลัง

พิจารณาอยูนั้น  เปนผูพิจารณาและเปนผูมีสิทธิลงมติใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ 

กับรายงานฉบับนั้น   

ขอ ๗ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตนและรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบว าดวย 

เร่ืองการเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  และใหเบิกจายจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ  ตามขอ  ๒  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  ๘.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

ในบริเวณพื้นที่ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ  ใหแลวเสร็จภายใน  ๔๕  วัน  นับจากวันที่ไดรับความเห็น

เบื้องตนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
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  ๘.๒ พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  และอาจสั่งใหผูมีสิทธิจัดทํารายงานหรือเจาของโครงการหรือกิจการ  แกไข  

เพิ่มเติม  หรือจัดทํารายงานใหมทั้งฉบับ  ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กําหนดไว 

  ๘.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ที่เจาของโครงการหรือกิจการ 

ไดแกไขเพิ่มเติม  หรือจัดทําใหมทั้งฉบับ  ใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงาน 

  ๘.๔ ตรวจสอบที่ต้ังโครงการที่เสนอรายงาน  หรืออาจมอบหมายเจาหนาที่ในสังกัด

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดแตละจังหวัดตรวจสอบตามความเหมาะสม   

  ๘.๕ ส่ังหรืออาจสั่งใหผูมีสิทธิจัดทํารายงานและผูที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน

ใหขอเท็จจริง  ขอมูล  หรือเอกสารที่จําเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ  รวมทั้ง

อาจขอความรวมมือจากบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร 

  ๘.๖ แจงผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  และรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบ 

  ๘.๗ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ความตามวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับโครงการหรือกิจการ  อยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  

(๑) โครงการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน  ซ่ึงตองเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ   

(๒) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  

กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

(๓) โครงการหรือกิจการที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมชุดตาง ๆ  ที่ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ัง   

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ที่แตงต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการแตงต้ังคณะกรรมการ
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ผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนและรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   

ตามประกาศนี้   

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี   

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 


