
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ 

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   เรื่อง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๓๒๔/๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่   ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่   ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  
๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  หมายความวา่  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใด
ของประชาชน  หรือชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง   

“เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย”  หมายความว่า  ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายใน  
การอนุญาตให้โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สามารถด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



“หน่วยงานเจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และเป็นเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  หรือที่ด าเนินโครงการร่วมกับเอกชน  ซึ่งต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของรัฐมนตรีซึ่งออกตามมาตรา  ๔๘   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   (ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
และต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

“คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ท าหน้าที่ในการด าเนินการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยให้แยกเป็นด้านตามความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณา   
ซึ่งแต่ละคณะประกอบไปด้วย 

(๑) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย  เป็นกรรมการ   
(๓) หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เป็นกรรมการ   
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่เกิน  ๙  คน  เป็นกรรมการ   
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ได้รับมอบหมาย

จากเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะ 

คณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการในแต่ละโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ
ที่พิจารณาได้ไม่เกินโครงการละสองคน 

ให้ประธานคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะเป็นผู้พิจารณาว่า   จะเชิญเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย  ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ของหน่วยงานใดเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ  
และให้ความเห็นของประธานคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะเป็นที่สุด   ทั้งนี้  ให้เลขานุการ 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการแต่ละคณะ  มีหนังสือเชิญประชุมไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต 
ตามกฎหมายที่ประธานคณะกรรมการผู้ช านาญการได้มีค าวินิจฉัยให้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม     

ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง  ๆ  ได้แก่   
ด้านกายภาพ  ด้านชีวภาพ  ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  ณ  วันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยท าหรือมีส่วนร่วมในการท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จ 
(๖) ไม่เป็นกรรมการบริหาร  หรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนิติบุคคลผู้มีสิทธิ 

ท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง  (๖)  ในวันที่

ได้รับการคัดเลือก  ผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต าแหน่งตาม  (๖)  โดยให้แสดงหลักฐาน 
การลาออกต่อเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งให้บุคคลนั้น 
เป็นคณะกรรมการผู้ช านาญการ  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ 

ข้อ ๕ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ   ๔  แล้ว  ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  
ดังต่อไปนี้อีกด้วย 

(๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป   
(๒) มีความรู้  ประสบการณ์  หรือความเชี่ยวชาญ  ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ  ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าสิบปี   
ระดับปริญญาโทต้องไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือระดับการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจยกเว้นคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญ
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้   

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  แต่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ  เว้นแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป   ให้น าเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ได้อีกไม่เกิน  ๑  วาระ   

ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ไม่จ าเป็นต้องมีกระบวนการคัดเลือกใหม่  ทั้งนี้  ให้เลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทดแทน  
โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดท าไว้   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ เชี่ ยวชาญครบวาระสามปี   และคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น   ในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๗ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง   พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ออก  เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีส่วนได้เสีย  หรือเป็นผู้ช านาญการประจ าในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่ประกอบกิจการในด้านการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๔   
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ   คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าไว้  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญแทนก็ได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ตนแทน 

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  ให้น ามาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
แต่ละด้านมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งในส่วนที่เป็น
โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย  โครงการ  
กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน   
ตามประกาศของรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๒) สั่งให้ผู้มีสิทธิท ารายงานหรือเจ้าของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการตาม  (๑)  
แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือจัดท ารายงานใหม่  ตามแนวทาง  รายละเอียด  ประเด็น  หรือหัวข้อที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการก าหนด 

(๓) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้แก้ไข   เพ่ิมเติม  
หรือจัดท ารายงานใหม่  ตาม  (๒)   

(๔) มอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใด  ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นสมควร   

(๕) พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือ 
การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน  ที่ไม่เข้าข่าย 
ต้องจัดท ารายงานตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นโครงการ  กิจการ  หรือ 
การด าเนินการตามมติหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๖) ตรวจสอบที่ตั้งโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่เสนอรายงาน  หรืออาจมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ตรวจสอบ 
ตามความเหมาะสม  โดยต้องกระท าต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต 

(๗) อาจเชิญบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง  ค าอธิบาย  ความเห็น  หรือค าแนะน า 
ทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร  และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใด  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง   
หรือเพื่อส ารวจกิจกรรมใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๘) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
คณะหนึ่งคณะใดได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ข้อ ๑๐ วิธีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการโดยแท้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการเป็นผู้พิจารณาก าหนด  
และให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่าเหตุใดจึงต้องใช้วิธีพิจารณาเช่นนั้น  รวมทั้งให้น าหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการพิจารณาตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๙  คน  แต่ไม่เกิน  ๑๑  คน  
ประกอบด้วย  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน  
ผู้อ านวยการส านกั/กอง  หรือผู้แทน  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ  และให้มีกรรมการคัดเลือกที่มาจากบุคคลภายนอก  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย   ๒  คน  ตามที่

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร  และมีเจ้าหน้าที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการคัดเลือก  มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ    
หรือผู้เชี่ยวชาญ  โดยวิธีการรบัสมคัร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการตามที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

(๒) ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไว้   โดยเรียงตามล าดับความเหมาะสม  
จัดเก็บเป็นข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นบัญชีในการเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญต่อไป   โดยมีอายุ 
การขึ้นบัญชีรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก  ไม่เกินสามปี  นับจากวันที่
ได้รับการคัดเลือก 

(๓) เสนอบัญชีรายชื่อของผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญ  
ให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป   

(๔) กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญระบุว่า   ตนมีความเชี่ยวชาญ
มากกว่าหนึ่งสาขาขึ้นไป  ให้คณะกรรมการคัดเลือกสามารถเสนอชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อในด้านอื่น ๆ   
ที่ระบุไว้ได้ 

(๕) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ข้อ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก   ให้น ามาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗   

แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ

เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ตามระยะเวลาและวิธีการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันรับสมัคร  ให้ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการ  ดังนี้   
 (๑.๑) จัดท าประกาศเชิญชวนให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านต่าง ๆ  ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้ที่ป้ายปิดประกาศของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๑.๒) จัดท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร
วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  หรือสถาบันการศึกษา  หรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนฯ  ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



และข้อ  ๕  ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  โดยเรียงล าดับตามความเหมาะสม  พร้อมเอกสารประวัติการท างาน   

(๒) ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายชื่อ  ประวัติ  
ผลงานของผู้ที่ เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
มาแล้วภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน  ๖  ปี  นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ลงวันที่  
๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ   

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า  ที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วตามค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   ท่ี  ๒/๒๕๕๙  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ข้อ ๑๖ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนไว้  ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า
สิ้นระยะเวลาของการขึ้นทะเบียน 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประวติร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตหิน้าที ่
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑


