
ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  คุณสมบตัิ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เป็นผู้จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑก์ารประเมินเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาต
เป็นผู้จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควร  ก าหนดคุณสมบัติ  ผลงาน  และประสบการณ์  ของผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้การออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๗  (๒)  (ฉ)  ข้อ  ๗  (๔)  ข้อ  ๑๑  (๔)  และข้อ  ๑๓   
แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   พ.ศ.  ๒๕๖๕  
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“กฎกระทรวง”  หมายความว่า  กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๕   
“รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”  หมายความว่า  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น  (IEE)  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA)  รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต  ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  (EHIA)   

“โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการ”  หมายความว่า  โครงการ  กิจการ  หรือ 
การด าเนินการใดของรัฐ  หรือที่รัฐจะอนุญาตซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
และตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด   

ข้อ ๒ คุณสมบัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑) กรณีผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่มีคุณวุฒิ 
ตรงตามกฎกระทรวง  ต้องมีผลงานและประสบการณ์อย่างน้อยประกอบด้วย 

 (ก) ผลงานการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ  กิจการ 
หรือการด าเนินการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงการ   

 (ข) ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ 
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(๒) กรณีผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาที่มีคุณวุฒิ 
ไม่ตรงตามกฎกระทรวง  ต้องมีผลงานและประสบการณ์อย่างน้อยประกอบด้วย   

 (ก) ผลงานการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ  กิจการ  หรือ
การด าเนินการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี  และผลงานสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ  ซึ่งประกอบด้วย  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือรายงานเกี่ยวกับการวางแผน  การจัดการ   
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  เช่น  ด้านภาวะมลพิษ  นิเวศวิทยา  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ศิลปกรรม  วัฒนธรรม  อย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบโครงการ  หรือหลายอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า 
สิบโครงการ  แต่ต้องมีผลงานการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างนอ้ยหนึง่โครงการ
ด้วยเสมอ 

 (ข) ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ 
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี   

(๓) กรณีผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล   ต้องมีผลงาน 
และประสบการณ์การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยประกอบด้วย   

 (ก) ผลงานการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ  กิจการหรือ
การด าเนินการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงการ   

 (ข) ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ 
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

(๔) เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ต้องมีผลงานและประสบการณ์อย่างน้อยประกอบด้วย 

 (ก) ผลงานการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ  กิจการ 
หรือการด าเนินการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี  หรือผลงานสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ  เกี่ยวกับการวางแผน  การจัดการ  หรือการศึกษา  และวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  เช่น  ด้านภาวะมลพิษ  นิเวศวิทยา  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ศิลปกรรมวัฒนธรรม  และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงการ   

 (ข) ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ 
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การประเมินผู้จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑) ผู้จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ต้องผ่าน 
การประเมิน  โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๗๐.๐๐  คะแนน 

(๒) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
บุคคลธรรมดาที่มีคุณวุฒิตรงตามกฎกระทรวง 

 (ก) กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายบัญญัติ  ผู้นั้นต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิก
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ผู้นั้นไม่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

 (ข) กรณีไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายบัญญัติ   หากยื่นขอรับใบอนุญาต 
ตามกฎกระทรวง  ผู้นั้นต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์  เว้นแต่เป็นการต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ต้องผ่าน 
การสอบสัมภาษณ ์

(๓) กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
บุคคลธรรมดาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามกฎกระทรวง  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 
ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม    
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ  ประเภทผู้ช านาญการ 
ไม่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์  เว้นแต่ผู้นั้นไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว   ต้องผ่าน 
การสอบสัมภาษณ ์

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช 

เลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕


