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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)   

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

ในเขตพื้นทีคุ่้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๔๘  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงได้มีมติ 
ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ในจังหวัดที่ มีการประกาศกําหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม   
ให้มีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  และรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้  คือ 

  ๒.๑ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย   

   (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด   เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย เป็นกรรมการ 
    สําหรับโครงการ  หรือกิจการที่จะต้องจัดทํา 
    รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น   
    หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
    หรือผู้แทน   
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเก้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการ เป็นกรรมการ 
    ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งจากการเสนอแนะ 
    ของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด  หรือที่ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ 
    จากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและ 
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    ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  ทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ  คุณค่า 
    การใช้ประโยชน์ของมนุษย์  หรือคุณค่าต่อ 
    คุณภาพชีวิต 
   (๔) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ 
    และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัด 
  ๒.๒ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับโครงการหรือกิจการของเอกชน  ซ่ึงจะต้องได้รับ
อนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดําเนินการ  ประกอบด้วย   

   (๑) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นประธานกรรมการ 
    ในจังหวัดที่มีการประกาศกําหนดพื้นที่และ 
    มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตพื้นที่ 
   (๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย  เป็นกรรมการ 
    ในแต่ละจังหวัดที่โครงการ  หรือกิจการ 
    ที่จะต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
    เบ้ืองต้น  หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ   
    ส่ิงแวดล้อมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หรือผู้แทน   
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเก้าคน  ซ่ึงคณะกรรมการ เป็นกรรมการ 
    ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งจากการเสนอแนะ 
    ของผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค   
    หรือที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ 
    จากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและ 
    ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  ทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ   
    คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  หรือคุณค่า 
    ต่อคุณภาพชีวิต 
   (๔) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ 
    และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดที่โครงการ   
    หรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงานผลกระทบ 
    ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  หรือรายงานการวิเคราะห์ 
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่   
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ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ  ๒.๑  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัด  และการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ  ๒.๒  ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ อํานวยการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคแต่ละภาค  แล้วแต่กรณี  โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทําการ  
นับจากวันที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติลงนามในประกาศนี้   

ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ  ๒.๑  (๓)  และข้อ  ๒.๒  (๓)  ที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยทําหรือมีส่วนร่วมในการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ/หรือ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  ซ่ึงเป็นเท็จ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ ในตําแหน่งคราวละห้าปี  แต่อาจได้รับการแต่งตั้ ง ใหม่ 

เป็นระยะเวลาติดต่อกันได้ไม่เกินอีกหนึ่งวาระ  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคแต่ละภาค  แล้วแต่กรณี  เห็นว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ยังมีความ 
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  ก็ให้นําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
โดยให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ   

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้ว  ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น   
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว   

ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด  หรือผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคแต่ละภาค  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้ง  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด  หรือผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคแต่ละภาค  

แล้วแต่กรณีให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีส่วนได้
เสียในการประกอบกิจการในด้านการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  หรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความรับผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
หรือผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคแต่ละภาค  แล้วแต่กรณี  อาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือโครงการร่วมกับเอกชน  ซ่ึงไม่จําเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  หรือโครงการ 
หรือกิจการของเอกชน  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ 
ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน  นับจากวันที่ ได้รับความเห็นเบ้ืองต้น 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

(๒) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  และอาจสั่งให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการ  แก้ไข  เพิ่มเติม   
หรือจัดทํารายงานใหม่ทั้งฉบับ  ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กําหนดไว้ 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น  หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่เจ้าของโครงการหรือกิจการได้แก้ไขเพิ่มเติม  
หรือจัดทําใหม่ทั้งฉบับ  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน 

(๔) ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน  หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดตรวจสอบตามความเหมาะสม   

(๕) ส่ังหรืออาจสั่งให้ผู้มีสิทธิจัดทํารายงานและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานให้ข้อเท็จจริง  
ข้อมูล  หรือเอกสารที่จําเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ  รวมทั้งอาจขอความ
ร่วมมือจากบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

(๖) แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ความตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับโครงการหรือกิจการ  อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  
(๑) โครงการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน  ซ่ึงต้องเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัตขิองทางราชการ   
(๒) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๓) โครงการหรือกิจการที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดต่าง ๆ  ที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง   

ข้อ ๗ เบ้ียประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่อง 
การเบิกจ่ายเบ้ียประชมุคณะกรรมการ  และให้เบิกจ่ายจากสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 


