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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๔๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๔) 

เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๔๘  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จึงได้มีมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในคราวการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  
กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๐ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓๕  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สําหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
ทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดําเนินการ  โดยให้คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วย 

  ๒.๑ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน เป็นประธานกรรมการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับ เป็นกรรมการ 
   โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงาน 
   การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือผู้แทน  
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  ๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ 
   ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง 
   จากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและ 
   ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
   ทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
   ของมนุษย์  หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
  ๒.๔ เจ้าหน้าที่สํานักงานนโยบายและแผน เป็นฝ่ายเลขานุการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สําหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ซ่ึงต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  โดยให้คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วย 

  ๓.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เป็นประธานกรรมการ 
   ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติที่คณะกรรมการ    
   ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย  
  ๓.๒ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน เป็นกรรมการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  ๓.๓ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับ เป็นกรรมการ 
   โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงาน 
   การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือผู้แทน  
  ๓.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ 
   ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง 
   จากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและ 
   ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
   ทางกายภาพ  ทางชีวภาพ  คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
   ของมนุษย์  หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
  ๓.๕ เจ้าหน้าที่สํานักงานนโยบายและแผน เป็นฝ่ายเลขานุการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ชํานาญการจะต้อง 
  ๔.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔.๒ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  ๔.๓ ไม่เคยทําหรือมีส่วนร่วมในการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซ่ึงเป็นเท็จ 
  ๔.๔ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ  เว้นแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป  ให้นําเสนอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  ครั้งละไม่เกิน  ๑  วาระ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติที่เป็นประธานกรรมการครบวาระสามปี  และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการหมดวาระลง  และคณะรัฐมนตรียังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ 

  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงวุฒิ
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระหรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

  ๕.๑ ตาย 
  ๕.๒ ลาออก 
  ๕.๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ตามปกติ  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีส่วนได้เสีย  หรือเป็นผู้ชํานาญการประจําในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่ประกอบกิจการในด้านการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

  ๕.๔ ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน   

ข้อ ๖ การประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ  ให้นํามาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือโครงการร่วมกับเอกชน  มาใช้กับการแต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการ
ร่วมกับเอกชนที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรา  ๔๖   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่รัฐบาลมีนโยบาย 
ให้ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่  ๓๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ฉบับที่  ๓๕  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  
และฉบับที่  ๓๘  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 


