
    เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๖๕/๒๕๖๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การแต#งตั้งและวาระการดํารงตําแหน#งของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล,อมแห#งชาติ     
   

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อมได�มีหนังสือ 

ท่ี ทส ๑๐๐๕.๔/๔๘๗๖ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และหนังสือ ท่ี ทส ๑๐๐๕.๔/๕๔๘๘ ลงวันท่ี  
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สรุปความได�ว/า 

๑. เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห/งชาติได�ออกประกาศคณะรักษาความสงบ
แห/งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง  การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย ลงวันท่ี  
๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีผลให�คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดลงตามความใน ๒.  
แห/งประกาศดังกล/าว  ด�วยเหตุนี้ จึงทําให�องค?ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส/วนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตําแหน/ง 
จํานวนหนึ่งท่ีมาจากตําแหน/งในคณะรัฐมนตรีขาดหายไป ประกอบกับกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ จํานวน ๘ คน ซ่ึงได�รับแต/งต้ังเม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
โดยคณะรัฐมนตรีรักษาการ ได�ขอลาออกจากการเปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด เม่ือเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗ มีผลทําให�คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติไม/มีองค?ประกอบในส/วนของกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิด�วย จึงไม/สามารถปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๑๓ แห/งพระราชบัญญัติดังกล/าวได�  
ซ่ึงเปDนอุปสรรคต/อการกําหนดนโยบาย ควบคุม กํากับ และดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมของชาติ 
คณะรักษาความสงบแห/งชาติจึงได�ออกคําสั่ งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗  
เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
กําหนดให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต/งต้ังนี้มีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

๒. ต/อมาเม่ือมีการประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และได�มีคณะรัฐมนตรีเข�ารับหน�าท่ีตามบทบัญญัติแห/งรัฐธรรมนูญดังกล/าว
คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให�แต/งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังหมด จํานวน ๘ คน เปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ตามมาตรา ๑๒ แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมแห/งชาติฯ นับต้ังแต/วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปDนต�นไป โดยให�ยกเว�นการนําระเบียบ 
แนวทาง หรือหลักเกณฑ? เก่ียวกับการเสนอชื่อกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห/งชาติมาใช�บังคับกับการแต/งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ 

                                                 
 
  ส/งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๘/๔๓๖ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 

 

๒ 

๓. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได�มีบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  สถานะของประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติบางฉบับ (เรื่องเสร็จท่ี 
๙๕๓/๒๕๕๗) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับสถานะของประกาศและ
คําสั่งของคณะรักษาความสงบแห/งชาติบางฉบับท่ีกําหนดมิให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับองค?ประกอบหรือ
อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายมาใช�บังคับ เช/น คําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ  
ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จะมีสถานะเปDนกฎหมายหรือไม/ นั้น ว/า คําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ฯ เปDนเพียง
การแต/งต้ังคณะกรรมการท่ีมีข้ึนเพ่ือประโยชน?ในการบริหารราชการแผ/นดิน โดยมิได�มีการกําหนดให�มี
อํานาจหน�าท่ีใดซ่ึงกระทบต/อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงมีฐานะเปDนคําสั่งทางบริหารอย/างหนึ่ง
เท/านั้น การแก�ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกอาจทําได�โดยคําสั่งทางบริหารของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี แล�วแต/กรณี 

๔. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในฐานะฝMายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ 
มีความประสงค?ท่ีจะขอหารือประเด็นข�อกฎหมายเก่ียวกับการแต/งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติและวาระการดํารงตําแหน/งของกรรมการดังกล/าว เพ่ือจะได�
ดําเนินการในส/วนท่ีเก่ียวข�องกับการสรรหากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต/งต้ังได�
ถูกต�องและทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ต/อไป ในประเด็นดังต/อไปนี้ 

๔.๑ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ัง
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จะถือเปDนคําสั่งของ
คณะรัฐมนตรี ในการแต/ง ต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสิ่ งแวดล�อมแห/งชาติ 
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม/  และต/อมาการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ แต/งต้ัง
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิมท่ีได�รับแต/งต้ังตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติดังกล/าวให�
เปDนคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะถือว/ากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิดังกล/าวได�รับแต/งต้ัง
ให�เปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติติดต/อกันสองวาระซ่ึงต�องห�ามมิให�
แต/งต้ังซํ้าอีก ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม/ 

๔.๒ วาระการดํารงตําแหน/งของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ แห/ง
พระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต�องเริ่มนับต้ังแต/วันท่ี
ได�รับแต/งต้ังตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ฯ หรือวันท่ีได�รับแต/งต้ังตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมีผู�แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม (สํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม) เปDนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว/า  โดยท่ีปNญหาเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  สถานะของ



 

 

๓ 

ประกาศและคําสั่ งคณะรักษาความสงบแห/งชาติบางฉบับ ตามเรื่องเสร็จ ท่ี ๙๕๓/๒๕๕๗  
ซ่ึงได�วินิจฉัยว/า คําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวัน ท่ี  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗ มีฐานะเปDนคําสั่ งทางบริหาร  
แต/เ ม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�ตรวจสอบเรื่องเสร็จดังกล/าวแล�ว ปรากฏว/า
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�วางแนวทางไว�ว/า สถานะของประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห/งชาติแบ/งได�เปDน ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทท่ีเปDนกฎหมาย สามารถแบ/งได�เปDน ๓ กรณี 
ดังนี้ ๑.๑ กรณีท่ีเปDนประกาศหรือคําสั่งท่ีเปDนกฎหมายใหม/ ๑.๒ กรณีท่ีเปDนประกาศหรือคําสั่งท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยู/เดิม ๑.๓ กรณีท่ีเปDนประกาศหรือคําสั่งท่ีไม/ได�แก�ไขหรือเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยู/ในปNจจุบัน แต/มีผลเปDนการยกเว�น เปลี่ยนแปลง หรือระงับใช�กฎหมาย หรือ
เปDนการสร�างกลไกข้ึนมาคู/ขนานกับกลไกท่ีมีอยู/แล�วตามกฎหมาย ซ่ึงบางกรณีประสงค?จะใช�เปDน 
การชั่วคราว และ ๒. ประเภทท่ีเปDนประกาศหรือคําสั่งทางบริหาร โดยได�จัดทําบัญชีแนบท�ายไว�ว/า
ประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติแต/ละฉบับมีฐานะอยู/ในประเภทใด  ซ่ึงเม่ือตรวจสอบ
บัญชีแนบท�ายดังกล/าวแล�วปรากฏว/า ได�มีความผิดพลาดในการระบุคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปDนประเภทท่ีเปDนคําสั่งทางบริหาร ท้ัง ๆ ท่ีลักษณะของคําสั่งดังกล/าวมีลักษณะตรงตาม
เง่ือนไขของความเปDนกฎหมาย การระบุว/าคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗  
เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
อยู/ในประเภทท่ีเปDนคําสั่งทางบริหารจึงเปDนความคลาดเคลื่อนเพราะขัดกับหลักท่ีได�วินิจฉัยไว�แต/ต�น  
ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ต�องขออภัยในความคลาดเคลื่อนครั้งนี้ด�วย   

เ ม่ือคําสั่ งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี  ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/ง ต้ัง
คณะกรรมการสิ่ งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปDนการแต/งต้ัง
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติข้ึนมาคู/ขนานกับคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติท่ีมีอยู/แล�ว 
ตามพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต/อมาเม่ือได�มี 
การแต/งต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ท่ีจะต�องรับผิดชอบตามกฎหมายครบถ�วนแล�ว และ
คณะรัฐมนตรีดังกล/าวได�มีมติแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติข้ึนเพ่ือให�เปDนไปตาม
พระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทําให�มีคณะกรรมการ
ท่ีเกิดข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปDนคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามมาตรา ๑๒ แห/ง
พระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะท่ีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห/งชาติท่ีแต/งต้ังข้ึนโดยคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติก็ยังคงอยู/  ดังนั้น เพ่ือมิให�เกิด
ความสับสนว/าคณะกรรมการชุดใดจะรับผิดชอบหรือมีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีแท�จริง  
จึงจําเปDนต�องยกเลิกคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติท่ีแต/งต้ังข้ึนโดยคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห/งชาติ โดยการออกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ  
ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต/อไปโดยเร็ว  ในการนี้ สมควรกําหนดบทบัญญัติรองรับบรรดาการดําเนินการ คําสั่ง 
หรือการกระทําอ่ืนใดอันเนื่องมาจากการท่ีคณะกรรมการท่ีได�รับแต/งต้ังข้ึนโดยคําสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห/งชาติได�กระทําไปตามอํานาจหน�าท่ี  โดยให� ถือว/าเปDนการดําเนินการ คําสั่ ง  
หรือการกระทําท่ีชอบด�วยกฎหมายว/าด�วยการส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติด�วย 

 



 

 

๔ 

สําหรับประเด็นท่ีหารือมานั้น คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นดังนี้ 
ประเด็นท่ีหนึ่ง  บุคคลซ่ึงได�รับการแต/งต้ังให�เปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามคําสั่ง

คณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ  
ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถือว/าเปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับการแต/งต้ังตาม 
มาตรา ๑๒ แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม/ 
เห็นว/า เม่ือได�วินิจฉัยว/า คําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ัง
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีฐานะเปDนกฎหมายท่ีจัดต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาเปDนการเฉพาะเพ่ือให�ทําหน�าท่ีแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตาม
กฎหมายว/าด�วยการส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ คณะกรรมการดังกล/าว 
จึงไม/ใช/คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามมาตรา ๑๒๑ แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ประเด็นท่ีสอง  การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ แต/งต้ัง
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ัง
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให�เปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามมาตรา ๑๒ แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะถือว/าบุคคลดังกล/าวได�รับแต/งต้ังให�เปDนกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
ติดต/อกันสองวาระแล�ว หรือไม/ เห็นว/า เม่ือได�พิจารณาในประเด็นท่ีหนึ่งแล�วว/า คณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห/งชาติซ่ึงได�รับการแต/งต้ังตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗  
เรื่อง การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่ งแวดล�อมแห/งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เปDนคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึนมาเปDนการเฉพาะเพ่ือให�ทําหน�าท่ีแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ
ตามกฎหมายว/าด�วยการส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
ตามคําสั่งฉบับนี้ จึงมิใช/กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามมาตรา ๑๒ 
แห/งพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น เม่ือมี
คณะรัฐมนตรีเกิดข้ึนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง๒ ของรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย 
                                                 

๑มาตรา ๑๒  ให�มีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ ประกอบด�วย  นายกรัฐมนตรีเปDนประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปDนรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง รัฐมนตรีว/าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปDนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง รัฐมนตรีว/าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว/าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว/าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ? รัฐมนตรีว/าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว/าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว/าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส/งเสริมการลงทุน ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม 
ไม/เกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต/งตั้ง เปDนกรรมการ ในจํานวนน้ีจะต�องมีผู�แทนภาคเอกชนร/วมอยู/ด�วยไม/น�อยกว/า 
ก่ึงหน่ึง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเปDนกรรมการและเลขานุการ 

 การแต/งตั้งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�พิจารณาแต/งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู� ความเช่ียวชาญ  
มีผลงานและประสบการณ?ท่ีเก่ียวข�องกับการส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม  

๒มาตรา ๑๙  พระมหากษัตริย?ทรงแต/งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห/งชาติ และรัฐมนตรีอ่ืนอีกจํานวนไม/เกินสามสิบห�าคนตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปDน
คณะรัฐมนตรี มีหน�าท่ีบริหารราชการแผ/นดิน ดําเนินการให�มีการปฏิรูปในด�านต/าง ๆ และส/งเสริมความสามัคคี 
และความสมานฉันท?ของประชาชนในชาติ 

ฯลฯ   ฯลฯ          



 

 

๕ 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีดังกล/าวได�มีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
แต/งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามพระราชบัญญัติส/งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล�ว บุคคลท่ีได�รับการแต/งต้ังให�เปDนกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น แม�จะเปDนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห/งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง  การแต/งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ  
ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็ตาม ก็ไม/อาจถือได�ว/าบุคคลนั้นเคยดํารงตําแหน/งกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติตามพระราชบัญญัติส/งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมิใช/เปDนการแต/งต้ังตามมาตรา ๑๒๓ แห/งพระราชบัญญัติ
ส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การนับวาระการดํารงตําแหน/งกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติจึงต�องเริ่มนับต้ังแต/วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เปDนการดํารงตําแหน/งในวาระแรก  

 
      
        (นายดิสทัต  โหตระกิตย?) 
             เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         สิงหาคม ๒๕๖๐ 

                                                 
 

๓
 โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 


