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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กําหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ชํา นาญการ
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารในการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการผู้ ชํา นาญการพิ จารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๒ ในจั ง หวั ด ที่ มี ก ารประกาศกํ า หนดพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ มี ค ณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับ
เป็นกรรมการ
โครงการ หรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
๒.๓ ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
เป็นกรรมการ
ในจังหวัดที่มีการประกาศกําหนดพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตพื้นที่ หรือผู้แทน
๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยราชการ
เป็นกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดที่มีการประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จํานวนไม่เกินเก้าคน
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ
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จากรายชื่อตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัด หรือรายชื่อตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้เพิ่มเติมจาก
ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ชํานาญการเฉพาะด้าน
มีผลงาน และประสบการณ์ ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป
ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
หรือคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
๒.๕ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นฝ่ายเลขานุการ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัด
๒.๖ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ
และสิ่งแวดล้อม จํานวนสองคน
ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้เป็น อํานาจหน้าที่ข องผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัด โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทําการ นับจากวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒.๔
ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
๔.๔ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๕ ไม่ เ คยทํ า หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น
และ/หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเท็จ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งคราวละห้าปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันได้ไม่เกินอีกหนึ่งวาระ เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ก็ให้นําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ
ในกรณี ที่กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิในคณะกรรมการผู้ชํ านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ในเขตพื้น ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
สิ้น สุดวาระตามวรรคสอง และคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติยังมิได้ให้ความเห็นชอบกับรายชื่อ
ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ล ะจั ง หวั ด เสนอแนะหรื อ ตามรายชื่ อ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร ให้เพิ่มเติมตามข้อ ๒.๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม
ปฏิบั ติห น้า ที่ต่ อไปจนกว่าจะมี คํา สั่ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ชํ านาญการพิ จารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมชุดใหม่
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ในกรณีที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ มขึ้ น ในระหว่ า งที่ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง ไว้ แ ล้ ว ยั ง มี ว าระอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตํ าแหน่ง ตามวาระ หรือขาดคุ ณ สมบัติต ามข้อ ๔ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้ง พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
๕.๑ ตาย
๕.๒ ลาออก
๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีส่วนได้เสียในการประกอบกิจการในด้านการจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๕.๔ ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความรับผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณาให้ค วามเห็นชอบกับรายชื่อตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดเสนอแนะหรือตามรายชื่อ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นควรให้เพิ่มเติมตามข้อ ๒.๔ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิดํารงตําแหน่ง แทนได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ข องกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการพิ จ ารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๒ มีอํานาจหน้าที่
ดังนี้
๖.๑ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบกั บ รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้น ที่ซึ่ งอยู่ใ นความรับ ผิด ชอบ ให้แ ล้ วเสร็ จภายในสี่ สิบห้ าวัน นับจากวั น ที่ได้ รับความเห็น เบื้ องต้ น
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ พิจารณารายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และอาจสั่งให้ ผู้มีสิท ธิจัด ทํา รายงานหรือ เจ้าของโครงการหรือกิจ การ แก้ไ ข
เพิ่มเติม หรือจัดทํารายงานใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กําหนดไว้
๖.๓ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบกั บ รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เจ้าของโครงการหรือกิจการได้
แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหม่ทั้งฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน
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๖.๔ ตรวจสอบที่ตั้งโครงการที่เสนอรายงาน หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดตรวจสอบตามความเหมาะสม
๖.๕ สั่งหรืออาจสั่งให้ผู้มีสิท ธิจัด ทํารายงานและผู้ที่เกี่ย วข้องกับการจัด ทํารายงาน
ให้ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือเอกสารที่จําเป็น ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ รวมทั้ง
อาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
๖.๖ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
๖.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ความตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับโครงการหรือกิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(๑) โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
(๒) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ย วกับ
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุน แรง ทั้ง ทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
(๓) โครงการหรือกิจการที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดต่าง ๆ ที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง
ข้อ ๗ เบี้ย ประชุมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่าย
เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการ และให้ เ บิ ก จ่ า ยจากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๘ ให้ค ณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อมเบื้องต้นและ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) และฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมในเขตพื้น ที่คุ้ มครองสิ่ง แวดล้อ ม ปฏิ บัติห น้า ที่ต่ อไปจนกว่า จะมีคํ าสั่ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

