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(ราง) พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
พ.ศ. ... 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ พ.ศ. ...” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “องคการเอกชน” หมายความวา กลุม คณะบุคคลหรือองคกรท่ีมีวัตถุประสงคและดําเนิน
กิจการดานการอนุรักษ การจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลาย
หลายทางชีวภาพหรือการคุมครองสงเสริม การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือการปองกัน การสราง
เสริมหรือคุมครองสุขภาพ สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต ซ่ึงมีผลงานดังกลาวอยางหน่ึงอยางใดเปนท่ี
ประจักษและไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานในกํากับของรัฐ ท้ัง
ท่ีเปนของรัฐหรือเอกชน ท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สุขภาพ 
 “ส่ิงแวดลอม” หมายความวา ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน 
 “คุณภาพส่ิงแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน ท้ังนี้เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ 
 “สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญาและ
สังคม เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 
 “โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง” หมายความวา 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศขององคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ อยาง
อ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา องคการมหาชนท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
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และหนวยงานอื่นของรัฐ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาตองการประสานงานเพ่ือบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม พ.ศ.2550) 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนและมีฐานะเปน กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.
2539) 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีดําเนินกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ  (ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทําการใดซ่ึง
จะมีผลตอการเลือกต้ัง พ.ศ.2551) 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนใดของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548) 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ “คณะกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ 
 มาตรา 4 ใหประธานกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไป เม่ือไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1  
คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

 มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพข้ึนคณะหน่ึง 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกแปดคนท่ีเปนผูมีความรูหรือ
ประสบการณดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและสุขภาพเปนท่ีประจักษ ซ่ึงไดรับ
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เลือกจากบุคคลท่ีเปนผูแทนขององคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพจํานวนส่ีคนและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพจํานวนส่ี
คน  
 การเลือกประธานคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามมาตรา 9 วรรคสาม 
 มาตรา 6 ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณหรือมีประสบการณทํางานดานส่ิงแวดลอมหรือ
ดานสุขภาพไมนอยกวา 10 ป 
 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (4) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
 (5) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติ 
 (6) ไมเปนบุคคลท่ีตองโทษตามคําพิพากษาใหจําคุก ไมวาจะรอการลงอาญาหรือรอการ
ลงโทษก็ตาม เวนแตจะไดพนมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาปหรือในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) ไมเคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการอิสระ องคกรอ่ืน ๆหรือหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอ
หนาท่ีหรือเพราะประพฤติช่ัวอยางรายแรงหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 
 (8) ไมดํารงตําแหนงใดหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดทํารายงานการระเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ  
 (9) ไมเปนผูศึกษาหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม อยางนอยสามป 
กอนไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ รวมท้ังไมเคยถูกลงโทษเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือกระทําการใด ๆ อันขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (10) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 (11) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใด ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของพรรคการเมือง 
 มาตรา 7 ในขณะดํารงตําแหนงกรรมการ ตอง 
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 (1) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําหรือพนกังานมหาวทิยาลัยหรือใน
หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวน
ทองถ่ิน 
 (3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัทหรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผล
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางขององคการเอกชนใด 
 เม่ือบุคคลตาม (1) (2)หรือ (3) ไดรับเลือกโดยไดรับความยินยอมของผูนั้น ผูไดรับเลือก
จะเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีไดตอเม่ือไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) แลว ซ่ึงตองกระทํา
ภายในสิบหาวันนับต้ังแตวนัท่ีไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้น
ไมเคยใหรับเลือกใหเปนกรรมการและใหบุคคลในบัญชีรายช่ือสํารองของกลุมเดียวกันนั้นตาม
มาตรา 9 (5) ซ่ึงไดรับคะแนนในลําดับถัดไปเล่ือนข้ึนมาเปนกรรมการใหมแทน หากไมมีบุคคลใน
บัญชีรายช่ือสํารองของกลุมเดียวกันนั้น ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหม 
 มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการการสรรหาคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพจํานวนสิบหาคนประกอบดวย 
 ก. ผูแทนองคการเอกชน ซ่ึงเลือกกันเองใหไดจํานวนส่ีคน 
 ข. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเลือกกันเองใหไดจํานวนส่ีคน 
 ค. ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวนสองคน 
 ง. ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสองคน 
 ฉ. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 ช. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 ซ. ผูแทนสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 ใหคณะกรรมการสรรหา 5 คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
เลือกประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคนและใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 มาตรา 9 การเลือกกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคณะกรรมการสรรหา กําหนดหลักเกณฑ วิธีคัดเลือก วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ
องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานส่ิงแวดลอมและ
ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ 
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 (2) ใหคณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัครองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพและสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดาน
สุขภาพท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือองคการเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเปนผู
คัดเลือกกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม ละสุขภาพภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศรับ
สมัคร 
 (3) ใหองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) เสนอช่ือผูแทน 
ซ่ึงเปนบุคคลท่ีเปนหรือเคยเปนสมาชิกขององคการหรือปฏิบัติหนาท่ีหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีใน
องคการ ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 6 ตอคณะกรรมการสรร
หา ประกอบดวยผูแทนดานส่ิงแวดลอมไมเกินหนึ่งช่ือและผูแทนดานสุขภาพไมเกินหนึ่งช่ือ ภายใน
หกสิบวัน นับแตวันประกาศรับสมัคร เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือผูแทนท่ีจะไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 (4) ใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดาน
สุขภาพท่ีมีคุณสมบัติตาม (1) เสนอช่ือผูแทน ซ่ึงเปนบุคคลที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือ
พนักงานของสถาบันอุดมศึกษาหรือปฏิบัติหนาท่ีหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 ตอคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดวยผูแทนดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติไมเกินหนึ่งช่ือและผูแทนดานสุขภาพ
ไมเกินหนึ่งช่ือ ภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศรับสมัคร เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือผูแทนท่ีจะไดรับ
คัดเลือกเปนกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 (5) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการใหดําเนินการใหผูแทนในบัญชีรายช่ือตามขอ (2) 
มาประชุมเพื่อคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมเปนกรรมการ โดยผูแทนมีสิทธิเลือกไดคนละหนึ่งช่ือ ใหครบ
ตามจํานวนท่ีกําหนดสําหรับผูแทนแตละดาน โดยจะตองคํานึงถึงสัดสวนขององคการเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาคและสวนกลางดวย ท้ังนี้ ใหบุคคลผูไดรับคะแนนลําดับรองลงไป
จํานวนสองคนแรกของแตละดานเปนผูไดรับการบรรจุในบัญชีรายช่ือสํารองของแตละดานนั้น ๆ  
ใหผูไดรับเลือกตามมาตรา 9 (5) ประชุมเพื่อเลือกกันเองเปนประธานกรรมการหนึ่งคน เม่ือบุคคล
ซ่ึงเปนผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพหรือผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพไดรับเลือกประธานกรรมการ
ตามวรรคสอง ใหบุคคลในบัญชีรายช่ือสํารองของกลุมเดียวกันนั้นตามมาตรา 9 (5) ซ่ึงไดรับ
คะแนนในลําดับถัดไปเล่ือนข้ึนมาเปนกรรมการแทนตําแหนงประธานท่ีไดรับการเลือก แลวแจงผล
ใหประธานกรรมการสรรหาทราบ เพื่อเสนอรายช่ือตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหประกาศ
รายช่ือกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 
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 มาตรา 10 ใหประธานกรรมการและกรรมการเปนผูปฏิบัติงานประจํา โดยไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือนและคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ใหท่ีปรึกษา อนุกรรมการและคณะทํางานไดรับคาตอบแทนและคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา 11 กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเปนอิสระ โปรงใสและตองคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมของประชาชน 
 มาตรา 12 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป นับแตวันประกาศรายช่ือ
กรรมการในราชกิจจานุเบกษาและใหดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 
 มาตรา 13 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 6 
 (4) กระทําการอันเปนการฝาฝนตามมาตรา 7 
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดและใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงหกคน 
 มาตรา 14 เม่ือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 17 ใหเร่ิมดําเนินการตาม
มาตรา 9 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพนจากตําแหนง 
 ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา 13 ใหบุคคลในบัญชีรายช่ือ
สํารองของกลุมเดียวกันนั้นตามมาตรา 9 (5) ซ่ึงไดรับคะแนนในลําดับถัดไปเล่ือนข้ึนมาเปน
กรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง 
 ใหกรรมการที่ไดรับเลือกเขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทน แตถาเวลาเหลือนอยกวาเกาสิบวัน ไมตองดําเนินการเพ่ือหากรรมการแทน
ตําแหนงท่ีวาง 
 มาตรา 15 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประทานในท่ีประชุม 
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 ในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมี
สิทธิเขาประชุม 

หมวด 2 
อํานาจหนาท่ี 

 มาตรา 16 คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
 (1) กําหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 (2) ใหความเห็นตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ รวมท้ังนโยบายหรือแผน
ซ่ึงเปนท่ีมาของโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว 
 (3) สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นตอโครงการ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพกอนดําเนินการ 
 ( 4 )  ดํ า เนินการห รือสนับสนุนให มีก าร ศึกษาวิ จั ยด าน คุณภาพ ส่ิ งแวดล อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับการใหความเห็นขององคการอิสระ 
 (5) ประสานความรวมมือกับหนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการเอกชน 
องคกรประชาชนหรือองคการอ่ืนในดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการ 
 มาตรา  17 ในการกําหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรา  16 (1) ให
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนรายการประเภทโครงการหรือกิจกรรมทุกรอบสามป 
 ใหบุคคลหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน องคกรชุมชนหรือองคกรประชาชนมีสิทธิ
เสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใหคณะกรรมการประกาศกําหนดเปนประเภทโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงหรือใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็น ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรรมการประกาศกําหนด 
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 มาตรา 18 คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพมีอํานาจแตงต้ัง ท่ี
ปรึกษา คณะ อนุกรรมการหรือคณะทํางาน ท่ีประกอบดวยกรรมการหรือบุคคลใด ท้ังในจังหวัด
หรือภูมิภาค เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตามหลักเกณฑ คุณสมบัติและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 มาตรา 19 คณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงต้ัง สามารถเรียก
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการอิสระหรือองคกรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสง
เอกสาร ขอมูล หลักฐานหรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 
 มาตรา 20 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 21 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจะริเร่ิมดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ตามมาตรา 16 (1) หรือมาตรา 17 วรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการหรือกิจกรรมใหคณะกรรมการพิจาณาใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐ
ท่ีเกี่ยวของกอนการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้รายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมให
เปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการไดรับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหน่ึง ให
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันและถาพนกําหนดเวลาดังกลาว 
คณะกรรมการยังมิไดจัดสงความเห็นกลับคืน ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรม
ดังกลาวดําเนินการในข้ันตอนตอไปตามท่ีเห็นสมควรได  
 เม่ือคณะกรรมการไดจัดสงความเหน็มาใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ
แลว ใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐนําความเห็นดังกลาว ประกอบการพิจารณาในการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรา 16 (1)หรือมาตรา 17 วรรคสอง เพื่อใหประชาชนดํารงชีพ
อยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ สวัสดิภาพหรือคุณภาพ
ชีวิต 
 มาตรา 22 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจะดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมตามมาตรา 16 (1) ใหคณะกรรมการพิจารณาศึกษาโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว 
เพื่อใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินดังกลาว 
 มาตรา 23 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเจาของโครงการหรือกิจกรรมตาม
มาตรา 16 (1) จะตองศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ใหหนวยงาน
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ของรัฐหรือเอกชนเจาของโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหคณะกรรมการต้ังแตข้ันตอนการศึกษา
ความเปนไปได การกําหนดขอบเขตการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของกอนการใหความเห็นชอบกับรายงานดังกลาว ท้ังนี้รายละเอียดของขอมูลดังกลาว ให
เปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการไดรับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของและถาพนกําหนดเวลาดังกลาว คณะกรรมการ
ยังมิไดจัดสงความเห็นกลับคืน ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว
ดําเนินการในข้ันตอนตอไปตามท่ีเห็นสมควรได 
 มาตรา 24 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาตใหดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมตามมาตรา 16 (1) หรืมาตรา 17 วรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจสงเร่ืองให
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นตอหนวยงานของรัฐกอนการอนุมัติ อนุญาตใหดําเนินการ
ดังกลาว 
 เม่ือคณะกรรมการไดรับเร่ืองตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็น
ภายในหกสิบวันและถาพนกําหนดเวลาดังกลาว คณะกรรมการยังมิไดจัดสงความเห็นกลับคืน ให
หนวยงานผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาตโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวดําเนินการในข้ันตอนตอไป
ตามท่ีเห็นสมควรได 
 มาตรา  25 ในการจัดทํารายงานความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใด  ให
คณะกรรมการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานดังกลาว ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา 26 ใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 21 มาตรา 23และมาตรา 24 
จัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐในเร่ือง
ท่ีคณะกรรมการใหความเห็น เพื่อเสนอตอคณะกรรมการและเปดเผยเหตุผลใหสาธารณชนทราบ
ดวย 
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หมวด 3 
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

 มาตรา 27 ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
ข้ึนเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ โดยมีประธานกรรมการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
 มาตรา 28 ในการกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบหรือประกาศเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ การ
บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล การงบประมาร การเงินและทรัพยสิน การจัดต้ังสํานักงานและการ
ดําเนินการอ่ืนของสํานักงานคณะกรรมการ 
 มาตรา 29 สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการและใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
 (2) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (3) ดําเนินการจัดหรือสนับสนุนใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อ
ประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
 (4) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ท่ีเกี่ยวของกับการใหความเห็นขององคการอิสระ 
 (5) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงาน อุปสรรคในการดําเนินงานและรายงานการเงิน
ของคณะกรรมการ 
 (6) จัดใหมีทะเบียนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพหรือองคกรหรือหนวยงานใด
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและทะเบียนผูรูหรือผูเช่ียวชาญหรือนักวิชาการหรือปราชญชาวบาน 
ท่ีเกี่ยวของกับงานดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ 
 (7) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการ
อิสระ องคการมหาชนหรือองคกรอ่ืน ๆ  
 (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ มอบหมาย 
 มาตรา 30 รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย 
 (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป  
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 (2) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
 (3) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีตกเปนของสํานักงาน 
 (4) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
 (5) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) (2) (3)และ (4)  
 ใหสํานักงานเสนองบประมาณรายจายประจําปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนสํานักงานและคณะกรรมการ ไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ในการ
นี้ คณะรัฐมนตรีอาจนําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน รวมไวในรายงาน
การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมดวยก็ได 
 มาตรา 31 บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา 30 ไมเปนรายไดท่ีตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทรัพยสิน
ของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความข้ึนเปนขอตอสู
สํานักงานในเร่ืองทรัพยสินของสํานักงานมิได 
 บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือไดมาโดยการซ้ือหรือ
แลกเปล่ียนจากรายไดตามมาตรา 30 (2) (3) (4) หรือ (5) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธ์ิของ
สํานักงาน 
 ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสํานักงานบรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา 30 (1) 
ใหตกเปนท่ีราชพัสดุ แตสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชน
ได 
 มาตรา 32 การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดและตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละคร้ัง 
 ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสง
ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป 
 ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใช
จายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเหน็เปนขอวิเคราะหวาการใชจายดงักลาว
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เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัดและไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี
เสนอตอคณะกรรมการ 
 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีของทุกป ใหสํานักงานทํารายงาน
ประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชี
ทําการท่ีผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวพรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 
 มาตรา 33 ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานข้ึนตรง
ตอคณะกรรมการมีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งงานของสํานักงานและเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดเปน
ผูชวย ส่ังและปฏิบัติงานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ได คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ 
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังเลขาธิการจากบุคคลท่ีคณะกรรมการคัดเลือก
และใหความเห็นชอบแลว 
 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดเลขาธิการมีอํานาจแตงต้ังรองเลขาธิการหรือเจาหนาท่ี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
 มาตรา 34 ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 เม่ือเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนงดวย 
 เม่ือตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม ใหคณะกรรมการ
แตงต้ังกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 
 ในกรณีท่ีเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองเลขาธิการที่คณะกรรมการกําหนดเปน
ผู รักษาการแทน  แตถาไมมีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ให
คณะกรรมการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 มาตรา 35 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ถูกจําคุก 
 (4) ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 33 วรรคสอง 
 (5) ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมผานการประเมิน ท้ังนี้ตามท่ี
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกําหนด 
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 มาตรา 36 เลขาธิการมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
 (1) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการ 
 (2) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของ
สํานักงานเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 
 (3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดาน
อ่ืนของสํานักงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (4) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ 
 (5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา 37 เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการหรือรองเลขาธิการหรือ
เจาหนาท่ีใหคณะกรรมการกําหนดตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา 38 ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานท่ีเกี่ยวของกับ
บุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะมอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเร่ืองใดแทนตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนดก็ได 

หมวด 4 
บทกําหนดโทษ 

 มาตรา 39 ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีถูกเรียกหรือ
ถูกส่ังใหสงตามมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 40 ในวาระเริ่มแรกใหมีการตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการองคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับโดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนประธานและกรรมการประกอบดวย 
 ( 1 )  ผู แทนสมัชชาองคกร เอกชนด านการ คุ มครอง ส่ิงแวดลอมและอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 (2) ผูแทนคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน จํานวนหนึ่งคน 
 (3) ผูแทนเครือขายส่ิงแวดลอมไทย จํานวนหนึ่งคน 
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 (4) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 (5) ผูแทนกระทรวงสาธารณะสุข จํานวนหนึ่งคน 
 (6) ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวนหนึ่งคน 
 (7) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 (8) ผูแทนสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวนหนึ่งคน 
 (9) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวนหนึ่งคน 
 (10) ผูแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดลอมไทย จํานวนหนึ่งคน 
 มาตรา 41 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 ใหมีการแตงต้ังกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามมาตรา 5 
 มาตรา 42 ในวาระเริ่มแรก ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จัดใหมี
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและใหมอบหมายขาราชการผู
หนึ่งทําหนาท่ีเลขาธิการสํานักงาน จนกวาจะมีการแตงต้ังสํานักงาน แตใหแยกเปนสวนของ
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพไวโดยเฉพาะ 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของสํานักงาน
คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพเทาท่ีจําเปนสําหรับการบริหารงาน โดยให
จัดสรรไวในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 มาตรา 43 ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เพื่อเปน
หนวยงานของคณะกรรมารองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 44 ภายในหกสิบวันนับแตคณะกรรมการไดรับการแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงตามมาตรา 16(1) 
 โครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ นับแตประกาศ
มีผลใชบังคับ 
 มาตรา 45 ขาราชการหรือพนักงานหรือลูกจางผูใดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สมัครใจจะเปล่ียนไปเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางหรือตองการโอนยายมาเปนเจาหนาท่ี
หรือลูกจางของสํานักงาน ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาและจะตองผานการ
คัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด หากคณะกรรมการมีมติรับโอน 
ใหโอนมาเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติ 
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 มาตรา 46 ใหถือวาขาราชการหรือลูกจางท่ีโอนมาตามมาตรา 45 ออกจากทางราชการ
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลวแตกรณี 
 ใหถือวาขาราชการหรือลุกจางท่ีโอนมาตามมาตรา 45 ออกจากงานเพราะทางราชการยุบ
เลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิดและใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือลูกจาง 
 
 หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา 67 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหมีองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพทําหนาท่ีให
ความเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจจะกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ กอนมีการดําเนินดังกลาว ท้ังนี้เพื่อให
ดํารงอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพหรือคุณภาพชีวิตประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 
 


