
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรอนรุักษแ์ละใช้ประโยชนค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่ำ   “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๒) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ทรัพยำกรชีวภำพ”  หมำยควำมว่ำ  ทรัพยำกรพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิต  หรือส่วนใด ๆ   

ของสิ่งมีชีวิต  กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ เดียวกัน   หรือองค์ประกอบที่มีชีวิตของระบบนิเวศ   
ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่ำตำมควำมเป็นจริงหรือตำมศักยภำพต่อมนุษยชำติ 

“ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ”  หมำยควำมว่ำ  ควำมแตกต่ำงของสิ่งมีชีวิตจำกทุกแหล่ง  
ซึ่งหมำยควำมรวมถึงระบบนิเวศทำงบก  ระบบนิเวศทำงทะเล  และระบบนิเวศทำงน้ ำอื่น  ตลอดจน
ควำมซับซ้อนทำงนิ เวศของระบบนั้น   ทั้ งนี้   ไม่ว่ ำจะเป็นควำมหลำกหลำยของพันธุกรรม   
ควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์  และควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ 

“กำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ”  หมำยควำมว่ำ  กำรเข้ำไปเก็บ  หรือรวบรวมทรัพยำกรชีวภำพ
รวมถึงองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรชีวภำพนั้นไปใช้ประโยชน์ 

“ควำมปลอดภัยทำงชี วภำพ”  หมำยควำมว่ ำ   ควำมปลอดภัยต่อสุขภำพมนุษย์ 
และต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอันอำจเกิดในกำรวิจัยและพัฒนำ  กำรเคลื่อนย้ำย  กำรจัดกำร   
และกำรใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตที่ได้รับกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพันธุ์  โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

“กำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ”  หมำยควำมว่ำ  กำรด ำเนินกำรใด ๆ  
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือควำมยั่งยืน   กำรเข้ำถึง

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ  และให้หมำยควำมรวมถึง
กำรด ำเนินกำรใด ๆ  เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงชีวภำพด้วย 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  รำชกำรส่วนกลำง  รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอื่นของรัฐ   ที่มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ 

ข้อ ๕ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
คณะกรรมกำรอนุรกัษ์และใช้ประโยชนค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง  เรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ”  เรียกโดยย่อว่ำ  “กอช.”  ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธำนกรรมกำร   
(๒) ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เป็นรองประธำนกรรมกำร  คนที่  ๑ 
(๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นรองประธำนกรรมกำร  คนที่  ๒ 
(๔) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัย 

และนวัตกรรม  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ  เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว   อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์   อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร   
อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  อธิบดีกรมป่ำไม้  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ  และพันธุ์พืช  อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน   
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก   
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ    
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ  ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์   ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์ 
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  และผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร 

(๕) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเก้ำคน  ซึ่งประธำนกรรมกำร
แต่งตั้งจำกผู้ได้รับกำรสรรหำจำกผู้ที่มีควำมรู้   ควำมเชี่ยวชำญ  มีผลงำน  และประสบกำรณ์เกี่ยวกับ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร   ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ   เป็นกรรมกำร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๓



และผู้ช่วยเลขำนุกำร  และให้เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้ งข้ ำรำชกำรของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำรของ  กอช.  ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

ข้อ ๗ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสำมปี   
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ำรงต ำแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 
เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง  หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

ข้อ ๘ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย   
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) ประธำนกรรมกำรสั่งให้ออกเพรำะบกพร่อง  ไม่สุจริตต่อหน้ำที่  มีควำมประพฤติเสื่อมเสยี  

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก   เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด 

ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระและมีกำรแต่งตั้งกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  หรือในกรณีที่ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น 
ในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำ ระอยู่ในต ำแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับ
วำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วำระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  
จะไม่แตง่ตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิแทนก็ได้  และในระหว่ำงที่ยังมิได้มกีำรแตง่ตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุขิึน้ใหม่   
ให้  กอช.  ประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่มีอยู่ 

ข้อ ๑๐ กำรประชุมของ  กอช.  ให้เป็นไปตำมระเบียบที่  กอช.  ก ำหนด 
ข้อ ๑๑ ในกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ให้  กอช.  มีหน้ำที่และอ ำนำจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพของประเทศ  รวมถึงระเบียบก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ   
กำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทน  ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี    
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๒) ให้ควำมเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้แผนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   

(๓) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในกำรปฏิบัติตำมแนวทำง  
นโยบำย  มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  กฎหมำย  และพันธกรณี
ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ตลอดจนกำรจัดให้มี
กฎหมำย  กำรแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือกำรปรับปรุงกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐ 
ให้สอดคล้องกับแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   

(๔) ประสำนงำนโครงกำรควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศเพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรอนุรักษ์  
และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน   

(๕) เสนอแนะแนวทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรข้อมูลและองค์ควำมรู้  
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เพื่อสนับสนุน  เร่งรัด  ติดตำม  ประเมินผล  และแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

(๖) ประสำนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำง   นโยบำย  
มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ  
และตำมข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือให้ปฏิบัติงำนตำมที่  กอช.  มอบหมำย 
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
ระเบียบตำม  (๑)  ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ยึดถือปฏิบัติ  หรือออกกฎหมำยล ำดับรอง  เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว 
ข้อ ๑๒ ในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้   ให้พิจำรณำประสำนงำนกับคณะกรรมกำร

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

หมวด  ๒ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพแหง่ชำติ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท ำหน้ำที่เป็น 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ    
และให้มีหน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บริกำรข้อมูลพ้ืนฐำนและข้อสนเทศเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  รวมทั้ง
พัฒนำระบบข้อมูลและเครือข่ำยข้อมูลด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ  และปฏิบัติหน้ำที่
ศูนย์ข้อมูลกลำงด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ   
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(๒) จัดท ำแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพของประเทศ  เสนอต่อ  กอช.   

(๓) ประสำนงำน  ให้ค ำแนะน ำ  สนับสนุน  และส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพต่อภำครัฐ   
ภำคเอกชน  สถำบันกำรศึกษำ  รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เพ่ือให ้
ประเทศไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน  โดยสอดคล้องกับอนุสัญญำ 
ว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและตรำสำรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องที่ไทยเป็นภำคี 

(๔) ประสำนกำรอนุวัติและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมพันธกรณีของขอ้ตกลงหรอืควำมร่วมมอื 
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  และด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
ในกำรเจรจำเพ่ือต่อรองเงื่อนไขในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ  กำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม 

(๕) เป็นศูนย์กลำงประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือคณะกรรมกำรอื่นที่ตั้งขึ้นตำม
กฎหมำยหรือตำมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   

(๖) ติดตำม  ประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง  นโยบำย  
มำตรกำร  และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ  เสนอต่อ  กอช.   

(๗) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่  กอช.  มอบหมำย 
ข้อ ๑๔ ถ้ำกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศในเรื่องใดไม่เป็นไป

ตำมที่ก ำหนด  หรือไม่สอดคล้องกับแนวทำง  นโยบำย  มำตรกำร  แผนกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ระเบียบที่ออกตำมข้อ  ๑๑  (๑)  แผนงำน  โครงกำร  หรือวิธีด ำเนินกิจกำร 
ที่ก ำหนดตำมระเบียบนี้  ให้ส ำนักงำนรำยงำนปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อ  กอช.  เพ่ือน ำเสนอ 
นำยกรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๑๕ เบี้ยประชุม  ค่ำตอบแทน  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ  กอช.   
คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนที่  กอช.  แต่งตั้ง  ซึ่งมีส ำนักงำนเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร  ให้เป็นไปตำม 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเบี้ยประชุมกรรมกำรหรือตำมระเบียบของทำงรำชกำร  โดยให้เบิกจ่ำยจำก 
งบประมำณของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ ๑๖ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี    
ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ยังคงอยู่ 
ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบนี้ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ  ๖  (๕) 
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ข้อ ๑๗ ระเบียบและค ำสั่ง  กอช.  ที่ออกตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ว่ำด้วย 
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
ว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้   
จนกว่ำจะมีระเบียบหรือค ำสั่งที่ออกตำมระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  25  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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