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องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม :  
สิทธิการมสีวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
สัญชัย  สูติพนัธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  ม.มหิดล 

 

1. ความเปนมา 

  ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป พ.ศ.2540 ไดกําหนดใหมี “องคการอิสระสิ่งแวดลอม” ไว
ในมาตรา 56 วรรค 2 ซ่ึงไดปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจดัการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จากเดมิ
ที่ใหรัฐตองมหีนาที่ดแูลสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เปลี่ยนเปนการกําหนดใหรัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม 
บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหดํารงชวีิตไดอยางปกติและ
ตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่ด ีโดยสรางกลไกที่จะใหประชาชนสามารถพิทักษสิทธิในการมีสวนรวมของตน
นี้ไวโดยผานองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม โดยบัญญัติไวดังนี ้

“.................การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมจะกระทําไมได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคณุภาพสิง่แวดลอม 
รวมทั้งไดให องคการอิสระ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศกึษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเหน็ประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว ทั้งนีต้ามที่กฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540) 

  แตเนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 56 วรรค 2 ดังกลาวนัน้ไดระบวุา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ 
ซ่ึงที่ผานมา ยังมิไดมีการนําเจตนารมณมาตราใหเปนกฎหมาย เพื่ออนวุัตรใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฯ จึง
ยังไมไดเร่ิมกลไก และกระบวนการอันเกิดจากการมีองคการอิสระในการแปลงไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมแตอยางใด  

  แมวาจะมีความพยายามจากหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรพฒันาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
องคกรชุมชน  เชน  กรมสง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โครงการฟนฟชีูวิตและธรรมชาติ สมัชชาองคกร
เอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดรวมกนัจัดใหมีการประชมุสัมมนา
ขึ้น เพื่อระดมความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบและอํานาจหนาที่ขององคการอิสระดังกลาว รวมทั้งไดรวมกัน
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ราง “กฎหมายองคการอิสระส่ิงแวดลอม” จนแลวเสร็จเมือ่ป พ.ศ.2545 แลวก็ตาม แตก็มิไดมีการผลกัดัน
เสนอเขาสูคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามลําดับแตอยางใด 

 จนเมื่อเกดิรัฐประหารขึ้นเมือ่เดือนกนัยายน พ.ศ.2549 และไดมกีารยกรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนในขณะนีน้ัน้ สภารางรัฐธรรมนูญก็ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับ “องคการอิสระส่ิงแวดลอม” ไวในรางรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ซ่ึงไดนําหลักการมาจาก
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 แตไดเพิ่มคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติ” และเพิ่มกลไกของการจัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดตัดขอความ “ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ออกไป ทั้งนี้ไดรางไวในมาตรา 66 วรรค 2 ดังนี้ 

“…..............การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติจะกระทําไมได เวนแตจะไดศกึษาและประเมนิผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดใหมกีระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสียกอน รวมทั้งไดให องคการอิสระ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาต ิ ให
ความเหน็ประกอบกอนมีการดําเนินการดงักลาว" (รางรัฐธรรมนูญฯ 2550) 

 ในป พ.ศ.2545 ที่ผานมากรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ใน
การเสริมสรางจิตสํานึก และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหสามารถเขารวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยืน ไดเล็งเห็นความจําเปนเรงดวนใน
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมและกฎหมายเกีย่วกับองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมออกมาใชบังคับ เพื่อ
เปนกลไกในการสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนไดใชสิทธิที่จะเขามามสีวนรวมในการคุมครอง 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ จึงมีโครงการศึกษาวจิัย เร่ือง “รูปแบบและกฎหมายวาดวยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม” 
ขึ้น โดยมีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูศึกษาวจิยั เพื่อพัฒนาใหเกิด
การรางกฎหมายและนําไปสูการผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง “องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม” ตอไป 

 คณะผูวิจัย โดยมีอาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร เปนหัวหนาโครงการ ไดรวบรวมเอกสารขอมูลที่
เกี่ยวของ เชน การยกรางรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในป พ.ศ.2540 , ขอเสนอ
ของคณะทํางานแกไขกฎหมายสิ่งแวดลอม และยกรางกฎหมายองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 
2542, ขอสรุปจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น ตั้งแตป พ.ศ.2543-2545 กวาสิบครั้ง รวมทั้งขอแนะนํา
จากผู เชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมและดานกฎหมาย จนนํามาสูการรางกฎหมายองคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเอกสารฉบับนี้ขอนํารางกฎหมายซึ่งไดมีการยกรางไวเมื่อป พ.ศ.2545 มานําเสนอ ดังนี้   
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2. สาระสําคัญของรางกฎหมายองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
2.1 หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 มาตรา 56 วรรค 2 ไดบัญญัติใหม ี"องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยผูแทน
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศกึษาดานสิ่งแวดลอม ทําหนาที่ให
ความเหน็ตอการดําเนินโครงการ หรือกจิกรรมทีอ่าจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กอนมีการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหดํารงอยูไดอยางปกตแิละตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ   

แตเนื่องจากรฐัธรรมนูญ ไดบัญญัติใหการจัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมนั้นเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญตัิ ดังนั้นเพื่อใหมีการจัดตั้งองคการฯ ดังกลาวขึ้น เพื่อดาํเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงมีความสําคัญที่จะตองตราเปนกฎหมาย เพื่อประกาศออกมาบังคับใชตอไป 

สําหรับรางกฎหมายฉบับนี้มช่ืีอวา "พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม พ.ศ......." มี
จํานวน 6 หมวด ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับคํานยิาม คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการ ฯ การดําเนินงาน บทลงโทษ และบทเฉพาะกาล เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ รวมทั้งสิ้น 36 มาตรา โดยใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ และใหมีผล
บังคับใชไดตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

 
2.2 คํานิยาม 

2.2.1 คํานิยามของ “องคการเอกชนดานสิง่แวดลอม” 
“องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม” หมายความวา องคกรที่มีวัตถุประสงคและดําเนินกิจกรรมดาน

การจัดการ การบํารุงรักษา การใชและไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หรือการ
คุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลงานดังกลาวอยางหนึ่งอยางใดเปนที่ประจักษ 
อยางนอย 3 ป  และไมแสวงหาอํานาจทางการเมือง หรือไมแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ ทั้งนี้ไมวาจะ
เปนองคการเอกชนดังกลาวจะในรูปของกลุม คณะบุคคล องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน สมัชชา 
ภาคี เครือขาย หรือหมูคณะอื่นก็ได 

 
2.2.2 คํานิยามของ "สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม"  

“สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดาน
ส่ิงแวดลอม ทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ สังคม รวมไปถึง กฎหมายสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  
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วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตรส่ิงแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ หรือมีการศึกษา วิจัย เผยแพร  หรือบริการวิชาการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 2.2.3 คํานิยามของ "โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม"  

• เปนโครงการหรือกิจกรรมตามประกาศของคณะกรรมการองคการอิสระส่ิงแวดลอม หรือ
ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งนี้โดยพิจารณาผลกระทบที่กระทบ
ตอบุคคล ทั้งในมิติความรุนแรง จํานวนคนที่ไดรับผลกระทบ พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 
ระยะเวลา  ใหความสําคัญตอมาตรฐานคุณภาพชีวิต รวมทั้งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 

 
2.3  สถานภาพขององคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม 

• เปนองคกรอิสระที่มีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ ไมอยูในกํากับ
ดูแลของหนวยงานราชการ มีบุคลากรของตนเอง โดยรัฐตองจัดหางบประมาณเพื่อจัดตั้ง
องคกรและใหสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณ 

 
2.4 อํานาจหนาท่ีของกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

• ใหความเห็นตอโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่
ตรงตามประกาศของกรรมการ   

• ใหความเห็นตอหนวยงานและเจาของโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

• สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความเห็น 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของกรรมการ 

กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมอํีานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการ คณะทํางานหรืออ่ืนๆ 
ที่ประกอบดวยกรรมการหรอืบุคคลใด เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมายได นอกจากนี้
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานที่คณะกรรมการแตงตั้ง สามารถเชิญขาราชการ พนักงาน  หรือ
ลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการอิสระ หรือองคกรอื่นๆ  
หรือบุคคลอืน่ใด มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเหน็ หรือใหจดัสงเอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 
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2.5 องคประกอบของกรรมการองคการอสิระฯ 

• คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม มีองคประกอบที่มาจากผูแทนจากหนวยงาน 
2 สวน คือ องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอม  

• คณะกรรมการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 17 คน ประกอบดวย ผูแทนองคการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอม จํานวน 9 คน และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
จํานวน 8 คน ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงสัดสวนของผูแทนที่มาจากสวนกลางและสวนภูมิภาค
ดวย 

 
2.6 การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

• ใหมีคณะกรรมการสรรหา ขึ้นมาคณะหนึ่ง จํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูแทนองคการ
เอกชนดานสิ่งแวดลอม (โดยการเลือกกันเอง) จํานวน 1 คน  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม (โดยการเลือกกันเอง) จํานวน 1 คน ผูแทนสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน 1 คน  ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จํานวน 1 
คน และผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน 

• คณะกรรมการสรรหา  ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีคัดเลือก การตรวจสอบคุณสมบัติ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืน โดยจะตองคํานึงถึงสัดสวนขององคกรจากภูมิภาคและสวนกลางดวย  

• ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรับสมัครบุคคลที่จะสมัครเปนกรรมการองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอม โดยตองเปนผูแทนขององคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ โดยให
เสนอไดองคกรละ 1 ช่ือ เพื่อจัดทําบัญชีผูสมัคร  ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศรับสมัคร 

• ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศรับสมัครเชนเดียวกัน ใหองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่มีคุณสมบัติ เสนอรายช่ือผูแทนที่จะ
เปนผูลงคะแนนเลือกกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม โดยใหเสนอไดองคกรละ 1 
ช่ือ เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการฯ  

•  คณะกรรมการสรรหาฯ จัดใหมีการเลือกตั้งผูที่เหมาะสมเปนกรรมการฯ  โดยผูแทนแตละ
องคกรที่มีรายช่ือ มีสิทธิเลือกไดองคกรละ 1 ช่ือ ใหครบตามจํานวนที่กําหนดของผูแทนแต
ละสวน ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ มาประชุมกัน เพื่อเลือกประธานกรรมการ 1 
คน แลวแจงผลใหประธานกรรมการสรรหาทราบ เพื่อเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการใหประกาศรายชื่อกรรมการในราชกิจจานุเบกษา 
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2.7 คุณสมบัติของกรรมการองคการอิสระฯ 
ประธานกรรมการและกรรมการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
5) ไมเคยตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  
6) ไมเปนบุคคลที่ตองโทษตามความพิพากษาใหจําคุก ไมวาจะรออาญาหรือรอการพิจารณา

โทษก็ตาม เวนแตจะไดพนมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาปหรือในความผิดอันไดกระทาํโดย
ประมาท 

7) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการอิสระ องคกรอื่นๆ หรือหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอ
หนาที่ หรือเพราะประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ 

8) ไมดํารงตําแหนงใด ไมเปนกรรมการ ที่ปรึกษา หรือผูถือหุนในหางหุนสวน บริษัท หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ  

9) ไมเปนผูศึกษาหรือจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม อยางนอยสามปกอน
เขาเปนกรรมการฯ  

10) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน  

11) ไมเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของ
พรรคการเมือง  

12) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ยกเวนขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยหรือในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ  

13) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
กรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน สมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ หรือกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

2.8 วาระการดํารงตาํแหนงของกรรมการ 

• กรรมการสามารถดํารงตําแหนงไดคราวละ 4 ป  
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• กรรมการสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
 
2.9 การพนจากตําแหนงของกรรมการ 
 เสนอใหกรรมการฯ พนจากตําแหนง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 

• ถูกถอดถอนออกจากตําแหนง 
 
2.10 การถอดถอนกรรมการ 
  เพื่อเปนการตรวจสอบการทาํงานของกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมใหปฏิบัติหนาที่อยาง
เปนอิสระ โปรงใสและเปนกลาง รวมทั้งจะตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประชาชน จึงควรใหมี
การถอดถอนกรรมการได ในกรณีดงันี ้

• หนวยงานทั้งสอง ไดแก องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม ที่อยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ ไมนอยกวา 1 ใน 
3 สามารถรองเรียนตอกรรมการฯ เพื่อเสนอใหมีการถอดถอนกรรมการไดเฉพาะผูที่มีบัญชี
รายช่ือในหนวยงานสังกัดเดียวกันกับผูรอง  

• คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม จะตองตั้งอนุกรรมการเพื่อสอบสวนพิจารณา 
และรายงานผลการสอบสวนแกผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม  

• ในการลงมติใหถอดถอนกรรมการใหออกจากตําแหนงนั้น ผูแทนแตละหนวยงานที่มีช่ือ
ในบัญชีรายช่ือ จะตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนองคกรทั้งหมด
เทาที่มีอยู  

•  กรรมการองคการอิสระฯ สามารถดําเนินการเสนอใหมีการถอดถอนกรรมการดวย
กันเองได โดยจะตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 เชนเดียวกันกับกรณีการ
ถอดถอนโดยองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอม 
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2.11 สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

• ใหมีสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานอิสระที่ไม
สังกัดราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีเลขาธิการ เปนผูบริหารกิจการสํานักงาน และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการฯ โดยมีประธานกรรมการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

• สํานักงานฯ ทําหนาที่ตามนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการ
ทั่วไปของคณะกรรมการฯ  

 
2.12 การดําเนนิงานของคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
 ประกอบดวย ขั้นตอนตาง ๆ ตอไปนี ้

• กอนมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหกรรมการ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นกอนมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ดังกลาว 

• หนวยงานเจาของโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตองสงขอมูลเอกสาร รายงานการศึกษา เพื่อใหกรรมการ ใหความเห็น  

• ในการจัดทํารายงานความเห็นของกรรมการ เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใด ให
กรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อมาประกอบพิจารณาการใหความเห็น 

• ใหกรรมการดํา เนินการสงรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการผู ชํ านาญการ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานเจาของโครงการ 
หรือกิจกรรมนั้น กอนดําเนินโครงการ 

• คณะกรรมการผูชํานาญการ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตองนํา
รายงานความเห็นของกรรมการองคการอิสระฯ มาประกอบการพิจารณาการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมนั้น และตองสงผลการพิจารณารายงาน กลับมายังคณะกรรมการ
องคการอิสระฯ ดวย ทั้งในกรณีที่เห็นดวยและไมเห็นดวย โดยกรรมการองคการอิสระฯ 
ตองเผยแพรความเห็นทั้งหมดตอสาธารณะ  

• ใหประธานกรรมการองคการอิสระฯ มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ โดยความเห็นชอบ
ของกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

• ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขาประชุม 
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• ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน เลขาธิการ และพนักงาน เปน
ผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาโดยไดรับคาตอบแทน และคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน รวมทั้งประโยชนตอบแทนอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่กรรมการ  กําหนด 

• กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ตองรายงานผลการดําเนินการแกรัฐสภา และ
สาธารณชนไดรับทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

• ใหสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เสนองบประมาณรายจาย
ประจําปตอคณะรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ   

• คณะกรรมการ สามารถของบประมาณในการดําเนินงานจากกองทุนสิ่งแวดลอมไดดวย 
 
2.13 บทลงโทษ 
 เพื่อใหกรรมการองคการอิสระฯ สามารถดําเนินการใด ๆ เพื่อนํามาซึ่งความเหน็ที่จะตองสงไป
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางสมบูรณนั้น จึงตองมีบทลงโทษสําหรับบุคคลที่ไมใหความรวมมอืหรือ
ตอสูขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ดังนี้ 

• ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งใหสง
มา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

• ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ
ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
2.14 บทเฉพาะกาล 

เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมชุดแรกนั้นเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงควรมีบทเฉพาะกาล เพื่อใหสามารถทํางานได ดังนี้ 

• ในวาระเริ่มแรก ใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ทําหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม และใหอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทําหนาที่
เลขาธิการสํานักงาน จนกวาจะมีการจัดตั้งสํานักงาน แตใหแยกสวนของสํานักงานไว
โดยเฉพาะ 

• ภายใน 60 วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีการตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการองคการอิสระฯ  

• ใหมีการแตงตั้งกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ภายใน 180 วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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• ภายในหนึ่ง 180 วันนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่ งแวดลอม  เพื่อเปนหนวยงานของ
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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3. รางกฎหมายวาดวยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
 

(ราง) 

พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. …….. 

......................................................... 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. ……..” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม” หมายความวา องคกรที่มีวัตถุประสงคและดําเนินกิจกรรมดาน

การจัดการ การบํารุงรักษา การใชและไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หรือการ
คุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีผลงานดังกลาวอยางหนึ่งอยางใดเปนที่ประจักษ 
อยางนอย 3 ป  และไมแสวงหาอํานาจทางการเมือง หรือไมแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจ  

“องคกร” หมายความวา กลุม คณะบุคคล องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน สมัชชา ภาคี 
เครือขาย หรือหมูคณะอื่น  

“สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดาน
ส่ิงแวดลอม ทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ สังคม รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดลอม  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตรส่ิงแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ หรือมีการศึกษา วิจัย เผยแพร  หรือบริการวิชาการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม    

“ส่ิงแวดลอม” หมายความวา ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ สังคมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น รวมถึงตัวมนุษยดวย 

“คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ และสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ   

“โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม”  
หมายความวา โครงการหรือกิจกรรมตามประกาศขององคการอิสระส่ิงแวดลอมที่ตองทํารายงานการ
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วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือตาม
มติคณะรัฐมนตรี  

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 
 
มาตรา ๔ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติอ่ืน 

ซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศตามความเห็นชอบของกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได  
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

************* 
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบหกคน ประกอบดวยผูแทนขององคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม  
จํานวนเกาคน และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม จํานวนแปดคน 

 
มาตรา ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ 
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  
(๖) ไมเปนบุคคลที่ตองโทษตามความพิพากษาใหจําคุก ไมวาจะรออาญาหรือรอการพิจารณา

โทษก็ตาม เวนแตจะไดพนมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาปหรือในความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 
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(๗) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน องคการอิสระ องคกรอื่นๆ หรือหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ
เพราะประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๘) ไมดํารงตําแหนงใด ไมเปนกรรมการ ที่ปรึกษา หรือผูถือหุนในหางหุนสวน บริษัท หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ  

(๙) ไมเปนผูศึกษาหรือจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม อยางนอยสามปกอนเขา
เปนกรรมการฯ  

(๑๐) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน  

(๑๑) ไมเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของ
พรรคการเมือง  

(๑๒) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ยกเวนขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยหรือในหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ  

(๑๓) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
กรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

 
มาตรา ๘ ในการแตงตั้งกรรมการองคการอิสระฯ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

   (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน ประกอบดวย 
ก. ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม  เลือกกันเองใหไดจํานวนหนึ่งคน 
ข. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาดานสิ่งแวดลอม  เลือกกันเองใหไดจํานวนหนึ่งคน 
ค. ผูแทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ จํานวนหนึ่งคน 
ง. ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  จํานวนหนึ่งคน 
จ. ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวนหนึ่งคน 

  ใหคณะกรรมการสรรหา เลือกประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคน และใหเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนเลขานุการ ทําหนาที่ดําเนินการตามมาตรานี้ โดยให
นายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหาในราชกิจจานุเบกษา 
 (๒) ใหคณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีคัดเลือก วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
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(๓) ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรับสมัครองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ที่มีคุณสมบัติตรงตาม (๒) เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือ
หนวยงานที่จะเปนผูคัดเลือกกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศ
รับสมัคร 

(๔) ใหองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่มี
คุณสมบัติตรงตาม (๒) เสนอรายชื่อผูจะเปนกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม องคกรละ 1 ช่ือ 
ภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศรับสมัคร เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผูแทนที่จะไดรับคัดเลือกเปน
กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

(๕) คณะกรรมการสรรหาฯ ใหผูแทนในบัญชีรายชื่อตามขอ (๓) มาประชุมเพื่อคัดเลือกผูที่
เหมาะสมเปนกรรมการฯ  โดยผูแทนมีสิทธิเลือกไดองคกรละ 1 ช่ือ ใหครบตามจํานวนที่กําหนดของ
ผูแทนแตละสวน โดยจะตองคํานึงถึงสัดสวนขององคกรจากภูมิภาคและสวนกลางดวย  

ใหผูไดรับเลือกตาม (๕) ประชุมเพื่อเลือกกันเองเปนประธานกรรมการหนึ่งคน แลวแจงผลให
ประธานกรรมการสรรหาทราบ เพื่อเสนอรายชื่อตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการใหประกาศรายชื่อ
กรรมการในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระ โปรงใสและเปนกลาง รวมทั้งตอง

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประชาชน  
 
มาตรา ๑๐ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันประกาศรายชื่อกรรมการใน

ราชกิจจานุเบกษา และใหดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมจะเขารับหนาที่ 

เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อส้ินสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ให
ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมกอนครบวาระของกรรมการชุดเดิมเปนระยะเวลาไมต่ํากวา
หกสิบวัน 

 
มาตรา ๑๑ องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่อยูในบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๘ (๓) ไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของจํานวนองคกรทั้งหมดที่มีอยู มีสิทธิรองเพื่อถอดถอนกรรมการบุคคลที่เปนผูแทนองคการ
เอกชนดานสิ่งแวดลอมออกจากตําแหนง ตอคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหตั้ง
อนุกรรมการเพื่อสอบสวนพิจารณา และรายงานผลการสอบสวนแกผูแทนองคการเอกชนดาน
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ส่ิงแวดลอม  เพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติการณที่อาจมีผลกระทบหรือกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอการดํารงตําแหนงหรือตอการใหความเห็นของกรรมการ หรือมีสวนไดสวน
เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

ในการเสนอใหถอดถอนกรรมการใหออกจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนั้น ผูแทนองคการเอกชน
ดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๘ (๓) ตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนองคกร
ทั้งหมดเทาที่มีอยู  

 
มาตรา ๑๒ ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนองคกรทั้งหมดที่มีอยู มีสิทธิรองเพื่อถอดถอนกรรมการบุคคลที่เปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมออกจากตําแหนง ตอคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหตั้ง
อนุกรรมการเพื่อสอบสวนพิจารณา และรายงานผลการสอบสวนแกผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม เพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติการณที่อาจมีผลกระทบหรือ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการดํารงตําแหนงหรือตอการใหความเห็นของกรรมการ หรือมี
สวนไดสวนเสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ     ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในการเสนอใหถอดถอนกรรมการใหออกจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนั้น ผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๘ (๓) ตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู  

 
มาตรา ๑๓ กรรมการองคการอิสระฯ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู 

มีสิทธิรองตอคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีมติถอดถอนกรรมการบุคคลนั้นออก
จากตําแหนง เพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่หรือมีพฤติการณที่อาจมีผลกระทบหรือกอใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอการดํารงตําแหนงหรือตอการใหความเห็นของกรรมการ หรือมีสวนไดสวน
เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

ในการเสนอใหถอดถอนกรรมการใหออกจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งนั้น คณะกรรมการองคการ
อิสระฯ ตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  

มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๔) ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ ๑๒ และ ๑๓ 

กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับเลือกเขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน แตถาเวลาเหลือนอยกวาเกาสิบวัน ไมตองดําเนินการเพื่อหากรรมการ 
แทนตําแหนงที่วาง โดยใหนายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๕ เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพนจากตําแหนง  
 

หมวด ๒ 
อํานาจหนาที ่

****************** 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นตอโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่

ตรงตามประกาศของกรรมการ   
(๒) ใหความเห็นตอหนวยงานและเจาของโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  
(๓) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความเห็นตาม (๑) และ(๒) 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของกรรมการ 
 
มาตรา ๑๗ กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

คณะทํางานหรืออ่ืนๆ ที่ประกอบดวยกรรมการหรือบุคคลใด ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยกรรมการตองกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ ที่มา ในการแตงตั้งคณะ
ดังกลาว  

 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานที่คณะกรรมการแตงตั้ง สามารถเชิญ

ขาราชการ พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการ
อิสระ หรือองคกรอื่นๆ หรือบุคคลอื่นใด มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหจัดสงเอกสาร 
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ขอมูล หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลใหความรวมมือแก
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานที่คณะกรรมการแตงตั้ง ตามพระราชบญัญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. ๒๕๔๐  

หมวด ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

**************** 
มาตรา ๑๙ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานอิสระที่ 

ไมสังกัดราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการฯ โดยมีประธาน
กรรมการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 
มาตรา ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมทําหนาที่ตามนโยบายและ

แนวทางการบริหารงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการฯ และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการฯ 
(๒) รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการฯ 
(๓) ดําเนินการจัดหรือสนับสนุนใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
(๔) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(๕) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงาน อุปสรรคในการดําเนินงาน และรายงานการเงินของ

คณะกรรมการองคการอิสระฯ  
(๖) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการอิสระ 

หรือองคกรอื่นๆ  
(๗) ออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือกําหนดวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของ
สํานักงานคณะกรรมการฯ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
มาตรา ๒๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมีเลขาธิการคณะกรรมการ

องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ขึ้นตรงตอประธาน
กรรมการ โดยจะใหมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
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มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เสนองบประมาณรายจาย

ประจําปตอคณะรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของ
กรรมการ และสํานักงานคณะกรรมการ ไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจนําความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระฯ รวมไวในรายงานการเสนอราง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ดวยก็ได  

คณะกรรมการ สามารถของบประมาณในการดําเนินงานจากกองทุนสิ่งแวดลอมไดดวย 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินงาน 

**************** 
มาตรา ๒๓ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมจะกระทําไมได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดให
กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 

 
มาตรา ๒๔ หนวยงานเจาของโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมตองสงเอกสาร ตามมาตรา ๑๖ (๑) เพื่อใหกรรมการ ใหความเห็น  
ใหกรรมการดําเนินการสงรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการผูชํานาญการ คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานเจาของโครงการ หรือกิจกรรมนั้น กอนดําเนิน
โครงการ 

ประชาชนผูอาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมสามารถเขาชื่อกัน เพื่อ
เสนอใหกรรมการพิจารณาใหความเห็น กอนที่จะมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น หลักเกณฑการ
เขาชื่อใหเปนไปตามประกาศของกรรมการ 

 

มาตรา ๒๕ ในการจัดทํารายงานความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใด ใหกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อมาประกอบพิจารณา  

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหเปนไปตามที่กรรมการ 
กําหนด  

 



งานเวทีสานเสวนา 
“รัฐ กับ ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

 
 

 19 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการผูชํานาญการ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี 
ตองนํารายงานความเห็นของกรรมการองคการอิสระฯ มาประกอบการพิจารณาการดําเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น และตองสงผลการพิจารณารายงาน กลับมายังคณะกรรมการองคการอิสระฯ ดวย ทั้งใน
กรณีที่เห็นดวยและไมเห็นดวย โดยกรรมการองคการอิสระฯ ตองเผยแพรความเห็นทั้งหมดตอสาธารณะ  

 
มาตรา ๒๗ ใหประธานกรรมการองคการอิสระฯ มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ โดยความ

เห็นชอบของกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
มาตรา ๒๘  ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไม

มีสิทธิเขาประชุม 
 

มาตรา ๒๙ ใหประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน เปนผูปฏิบัติงานประจําเต็ม
เวลาโดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน และคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมทั้งประโยชน
ตอบแทนอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่กรรมการ  กําหนด 

ใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่กรรมการ แตงตั้งไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและ
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เบี้ยเล้ียงคาอานรายงาน และอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่กรรมการฯ 
กําหนด 

 
มาตรา ๓๐ กรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ตองรายงานผลการดําเนินการแกรัฐสภา และ

สาธารณชนไดรับทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

**************** 
 มาตรา ๓๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงวตัถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ถูกเรียกหรือถูกสั่งให
สงตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 มาตรา ๓๒  ผูใดตอสูหรือขดัขวางการปฏบิัติหนาที่ตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิ
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
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หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

**************** 
มาตรา ๓๓ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีการตั้งคณะกรรมการ

สรรหากรรมการองคการอิสระฯ  
มาตรา ๓๔ ใหมีการแตงตั้งกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๘ ภายในหนึ่ง

รอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา  ๓๕  ในวาระเริ่มแรก  ใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทําหนาที่ สํานักงาน 

คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม และใหอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทําหนาที่
เลขาธิการสํานักงาน จนกวาจะมีการจัดตั้งสํานักงาน แตใหแยกสวนของสํานักงานไวโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๓๖ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม  เพื่อเปนหนวยงานของ
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
……………………… 
(…………………….) 
นายกรัฐมนตร ี
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหมีองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมทําหนาที่ใหความเห็นตอการดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหดํารงอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ   หรือคุณภาพชีวิต    โดยไดกําหนดใหอํานาจหนาที่อ่ืนของคณะกรรมการองคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การคัดเลือก การถอดถอน 
สํานักงานองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม และการดําเนินงานขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สมควรดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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