
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดา้นอาคาร  การจดัสรรที่ดนิ  และบริการชุมชน  กรงุเทพมหานคร 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  
กรุงเทพมหานคร  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้สอดรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (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  และค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๒๓๙/๒๕๖๓  ลงวันที่  
๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี   และรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย   
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ประกอบกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   ในการประชุม 
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งตน้   

และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
“เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย”  หมายความว่า  ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

ในการอนุญาตให้โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม  สามารถด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ”  หมายความว่า  โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในประกาศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย เป็นกรรมการ 
 ในกิจการอันเป็นสาระส าคัญส าหรับการด าเนินโครงการ   
 กิจการหรือการด าเนินการนั้น  หรือผู้แทน   
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ 
 จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) ผู้อ านวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ส านักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร 
(๕) เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและ 
 จ านวนสองคน ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาว่า  จะเชิญเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

ในกิจการอันเป็นสาระส าคัญส าหรับการด าเนินโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการนั้น  ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  
ของหน่วยงานใดเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ  และให้ความเห็นของประธานกรรมการผู้ช านาญการ
เป็นที่สุด  ทั้งนี้  ให้เลขานุการของคณะกรรมการผู้ช านาญการ  มีหนังสือเชิญประชุมไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายที่ประธานกรรมการผู้ช านาญการได้มีค าวินิจฉัยให้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม   

ในกรณีเป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชน  ที่ไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการหรือไม่   มิให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต 
ตามกฎหมาย  ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  เป็นองค์ประกอบของการประชุม   

ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ   ได้แก่  ด้านกายภาพ  
ด้านชีวภาพ  ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  รวมทั้งจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  ณ  วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ 

ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔



(๕) ไม่เคยท าหรือมีส่วนร่วมในการท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จ 
(๖) ไม่เป็นกรรมการบริหาร  หรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิในนิติบุคคลผู้มีสิทธิ 

ท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ ยวชาญผู้ ใดมีลักษณะต้องห้าม 

ตามวรรคหนึ่ง  (๖)  ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากต าแหน่ง 
ตามวรรคหนึ่ง  (๖)  โดยให้แสดงหลักฐานการลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งให้บุคคลนั้น 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ๕ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  ๔  แล้ว  ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังต่อไปนี ้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๒) มีความรู้  ประสบการณ์  หรือความเชี่ยวชาญ  ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ  ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าสิบปี    
ระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจยกเว้นคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 

ข้อ ๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี    
แต่อาจได้รบัการแต่งตั้งใหมไ่ดเ้ป็นระยะเวลาติดตอ่กันไม่เกินอีกหนึง่วาระ  เว้นแตผู่้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท่านใดสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญต่อไป  
ให้น าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  โดยให้อยู่ในต าแหน่งต่อไป 
ได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทดแทนให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้ง   และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด ารงอยู่ในต าแหนง่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ตนแทน   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญครบวาระสามปี  และคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นใหม่   ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น   ในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อ   ๔   
และข้อ  ๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง  พ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

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

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีส่วนได้เสีย  หรือเป็นผู้ช านาญการประจ าในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่ประกอบกิจการด้านการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  ให้น ามาตรา  ๑๖   
และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๓๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ  
หรือการด าเนินการด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ทั้งในส่วนที่ เป็นโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
ตามกฎหมาย  และโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการร่วมกับเอกชน  ตามประกาศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา  ๔๘   
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๒) สั่งให้ผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าของโครงการ   
กิจการหรือการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมใหม่  ตามแนวทาง  รายละเอียด  ประเด็น  หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  
ก าหนด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔



(๓) พิจารณาให้ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้แก้ไข   เพ่ิมเติม  
หรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่  ตามวรรคหนึ่ง  (๒) 

(๔) มอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ  ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ 
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน   
และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  เห็นสมควร 

(๕) ตรวจสอบที่ตั้งโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบตามความเหมาะสม   
โดยต้องกระท าต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต 

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

(๗) แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายทราบ   

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ วิธี พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร   การจัดสรรที่ดิน   
และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัวิชาการโดยแท้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร   การจัดสรรที่ดิน   
และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้พิจารณาก าหนดและให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
ว่าเหตุใดจึงต้องใช้วิธีพิจารณาเช่นนั้น  รวมทั้งให้น าหลักเกณฑ์การพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ เบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ
และค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย  พ.ศ.  ๒๕๖๓  หรือกฎหมายอืน่ใด
ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  โดยให้ตั้งเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานครที่ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งไว้แล้ว   
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร   การจัดสรรที่ดิน   
และบริการชุมชน  กรุงเทพมหานคร  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปฏิบัติหน้าที่พิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับไว้พิจารณา  จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน  และบริการชมุชน  
กรุงเทพมหานครใหม่ 

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตหิน้าที ่
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๔


