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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

 ก.	ประวัติ	ความเป็นมาและสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*
	 	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 

พ.ศ.	....	มีผู้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	รวม	๒	ฉบับ	คือ
	 	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	 

พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย	คณะรัฐมนตรี	 (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์	 	 เวชชาชีวะ	 เป็นนายกรัฐมนตรี)	ต่อประธาน 
สภาผูแ้ทนราษฎร	เมือ่วนัที	่๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๓	และไดบ้รรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	 
ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๙	กันยายน	๒๕๕๓

	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย	 
นายสาธติ		ปติเุตชะ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคประชาธปิตัย	์กบัคณะ	ตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	
เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	 
ปีที่	๓	ครั้งที่	๒๐	(สมัยสามัญทั่วไป)	เมื่อวันพุธที่	๗	เมษายน	๒๕๕๓

	 	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๒๘	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	
เมื่อวันพุธที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓	 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 พ.ศ.	 ....	
(คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ)	 และร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 
พ.ศ.	....	(นายสาธิต		ปิตุเตชะ	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ)	และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น	จำนวน	 
๓๖	 คนเพื่อพิจารณา	 กำหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของ 
คณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

	 	 แตก่อ่นทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	จะไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้นวาระทีส่อง		
และลงมตใินวาระทีส่ามนัน้		ในวนัที	่	๑๐		พฤษภาคม		๒๕๕๔		ไดม้พีระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร 

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๔

ร่างพระราชบัญญัติ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสุขภาพ พ.ศ. ....
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ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ	พ.ศ.	....

อันเป็นผลทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดดังกล่าวสิ้นสุดลง	 ร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้จึงยังคงค้างอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

	 	 ในการนี	้	ถา้คณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภ่ายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปยนืยนัรา่งกฎหมายฉบบันี ้
เพื่อจะให้เป็นกฎหมายต่อไปก็ให้ร้องขอภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไป	 เพื่อให้รัฐสภามีมติเห็นชอบ	 แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ร้องขอภายในกำหนดเวลา 
ดงักลา่วรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้ปน็อนัตกไป		ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕๓

ข.	 หลักการและ เหตุผลประกอบร่ างพระราชบัญญัติองค์การอิสร ะ	
ด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	พ.ศ.	....	

หลักการ
		ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ

เหตุผล
		โดยที่มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ได้บัญญัติให้การดำเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนในชมุชน	และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่น	รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และสุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาต ิ
หรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	สมควรตรากฎหมายเพื่อกำหนด 
หลกัเกณฑใ์นการจดัตัง้และการใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	จงึจำเปน็ 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
   ๑) บทนิยาม
     “องค์การอิสระ”	หมายความว่า	องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	

และสุขภาพ
     “องค์การเอกชน”	หมายความว่า	คณะบุคคล	องค์กร	หรือองค์การที่มีวัตถุประสงค์ 

และดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์	 การจัดการ	 การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	
หรือความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรือด้านการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
หรือด้านการป้องกัน	 สร้างเสริมหรือคุ้มครองสุขภาพ	 สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิต	 ซึ่งมีผลงาน 
ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นที่ประจักษ์	และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

     “สถาบันอุดมศึกษา”	หมายความว่า	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการ 
การศึกษาระดับปริญญาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ
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     “โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง” 
หมายความว่า	 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ทั้งนี้	 ตามที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

     “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	
ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ

     “ประธานกรรมการ”	หมายความวา่	ประธานกรรมการองคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ

     “กรรมการ”	 หมายความว่า	 กรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากร	
ธรรมชาติ	และสุขภาพ

     “สำนักงาน”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ

     “เลขาธิการ”	 หมายความว่า	 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ

     “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 ๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย
		 	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๔)

 ๓) องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
		 	 ๓.๑)	 กำหนดให้มีองค์การอิสระขึ้นองค์การหนึ่งเรียกว่า	“องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ”	ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 
และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ	 
ซึ่งดำเนินการในรูปของคณะกรรมการตามมาตรา	๖	หรือตามข้อ	๓.๒)	และองค์การอิสระองค์กรนี้เป็น 
องค์กรที่สะท้อนปัญหาในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง 
รุนแรง	มิใช่องค์กรเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด	(มาตรา	๕)

		 	 ๓.๒)	 กำหนดให้มี	“คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ”	 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกจากผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ 
สุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ด้านสุขภาพ	มีจำนวน	๑๓	คน	ประกอบด้วย

		 	 		 	 (๑)		ประธานกรรมการซึ่งกรรมการตาม	(๒)	และ	(๓)	เลือกกันเอง
		 	 		 	 (๒)		กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนองค์การเอกชนจำนวน	 ๖	 คน	 โดย 

มาจากด้านสิ่งแวดล้อม	๔	คน	และด้านสุขภาพ	๒	คน
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ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ	พ.ศ.	....

		 	 		 	 (๓)		กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาจำนวน	 ๖	 คน	
โดยมาจากด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และด้านสุขภาพ	ด้านละ	๒	คน

		 	 		 	 องค์การเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการต้อง
มีระยะเวลาการดำเนินงานหรือจัดการการศึกษามาไม่น้อยกว่า	๓	ปีในวันที่สมัคร	(มาตรา	๖)

		 	 ๓.๓)	 ให้มี “คณะกรรมการจัดการการคัดเลือก” จำนวน	 ๑๔	 คน	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งเลือกกันเองให้ได้จำนวน	๓	คน	จากด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	
และด้านสุขภาพ	 ด้านละ	 ๑	 คน	 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา	 ซึ่งเลือกกันเองให้ได้จำนวน	 ๓	 คน	
จากดา้นสิง่แวดลอ้ม	ดา้นทรพัยากรธรรมชาต	ิและดา้นสขุภาพ	ดา้นละ	๑	คน	ผูแ้ทนภาครฐัจำนวน	๖	คน 
และผู้แทนองค์กรตามรัฐธรรมนูญจำนวน	๒	คน	(มาตรา	๘)

		 	 ๓.๔)	 กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกกรรมการองค์การอิสระด้าน 
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ดังนี้

		 	 		 	 (๑)		ให้คณะกรรมการจัดการการคัดเลือก	 กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการรับสมัคร	 
การตรวจสอบคุณสมบัติขององค์การเอกชน	 สถาบันอุดมศึกษา	 และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ 
จากองค์การเอกชน	 และสถาบันอุดมศึกษา	 รวมทั้งวิธีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการให้ 
แล้วเสร็จภายใน	 ๑๐	 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการจัดการการคัดเลือกได้เลือกประธานกรรมการ 
จัดการการคัดเลือก	 โดยการกำหนดวิธีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการ	 ให้คำนึงถึงสัดส่วน 
ขององค์การเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาคและส่วนกลาง	 รวมทั้งความเท่าเทียม 
ทางเพศ

		 	 		 	 (๒)		ให้คณะกรรมการจัดการการคัดเลือกประกาศรับสมัครการเสนอชื่อผู้แทนของ 
องค์การเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเป็นเวลา	 ๑๕	 วัน	 โดยให้องค์การเอกชนเสนอรายชื่อบุคคล 
ในนามขององค์การได้ไม่เกิน	๓	ชื่อต่อองค์การ	โดยมาจากด้านสิ่งแวดล้อม	หรือด้านสุขภาพ	เพื่อมา 
คัดเลือกผู้ซึ่งเหมาะสมเป็นกรรมการในแต่ละด้าน	และร่วมปฏิบัติงานในองค์การอิสระ	และให้สถาบัน 
อดุมศกึษาเสนอรายชือ่บคุคลในนามของสถาบนัอดุมศกึษาจากบคุคลซึง่เปน็หรอืเคยเปน็ขา้ราชการหรอื 
พนกังานของสถาบนัอดุมศกึษา	หรอืปฏบิตัหินา้ทีห่รอืเคยปฏบิตัหินา้ทีใ่นสถาบนัอดุมศกึษาไดไ้มเ่กนิ	๓	ชือ่ 
ตอ่สถาบนัอดุมศกึษา	โดยมาจากดา้นสิง่แวดลอ้ม	ดา้นทรพัยากรธรรมชาต	ิหรอืดา้นสขุภาพ	เพือ่มาคดัเลอืก 
ผู้ซึ่งเหมาะสมเป็นกรรมการในแต่ละด้าน	และร่วมปฏิบัติงานในองค์การอิสระ

		 	 		 	 (๓)		ใหค้ณะกรรมการจดัการการคดัเลอืกประกาศรายชือ่บคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่ 
จากองค์การเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาตาม	 (๒)	 เป็นเวลา	๑๕	วันนับแต่วันครบกำหนดรับสมัคร 
รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติองค์การเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา	 พร้อมทั้งตรวจสอบ 
คุณสมบัติบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อตาม	 (๒)	 และประกาศรายชื่อของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ 
และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วันนับแต่วันครบกำหนดรับสมัคร	ในกรณีที่ 
องคก์ารเอกชนหรอืสถาบนัอดุมศกึษาตาม	(๒)	ไมเ่หน็ดว้ยกบัผลการตรวจสอบคณุสมบตัดิงักลา่ว	ใหม้สีทิธ ิ
ยืน่คำรอ้งคดัคา้นตอ่คณะกรรมการจดัการการคดัเลอืกภายในระยะเวลา	๗	วนั	นบัแตว่นัทีม่กีารประกาศ 
รายชื่อของบุคคลซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ	และให้คณะกรรมการจัดการการคัดเลือกพิจารณา 
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คำร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน	๓	วันนับจากวันที่ได้รับคำร้อง	คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการ 
การคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด

		 	 		 	 (๔)		ให้คณะกรรมการจัดการการคัดเลือกดำเนินการให้มีการจัดประชุมผู้ซึ่งผ่าน 
การตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว	เพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้ซึ่งเหมาะสมเป็นกรรมการให้ครบตามจำนวนที่ 
กำหนดในแตล่ะดา้นภายใน	๑๕	วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาตาม	(๓)	โดยใหบ้คุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่ 
มีสิทธิเลือกบุคคลซึ่งอยู่ด้านเดียวกันกับตนได้คนละ	๑	ชื่อ

		 	 		 	 (๕)		ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน	 ๔	 คนแรกของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากด้าน 
สิง่แวดลอ้ม	และ	๒	คนแรกจากดา้นสขุภาพ	ขององคก์ารเอกชน	และผูไ้ดร้บัคะแนนสงูสดุจำนวน	๒	คน 
แรกจากดา้นสิง่แวดลอ้ม	ดา้นทรพัยากรธรรมชาต	ิและดา้นสขุภาพ	ของสถาบนัอดุมศกึษา	รวม	๑๒	คน 
เปน็กรรมการ	ทัง้นี	้ใหบ้คุคลผูไ้ดร้บัคะแนนลำดบัรองลงไปจำนวน	๕	คนแรกหรอืเทา่ทีม่ขีองแตล่ะดา้น 
เป็นผู้ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อสำรองของแต่ละด้านนั้น	 โดยให้ขึ้นบัญชีไว้จนกว่าจะมีการ 
คัดเลือกกรรมการใหม่

		 	 		 	 (๖)		ให้คณะกรรมการจัดการการคัดเลือกดำเนินการให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
มาประชุมภายใน	๑๕	วันหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการตาม	(๕)	เพื่อเลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่งเป็น 
ประธานกรรมการ	 เมื่อได้ประธานกรรมการแล้ว	 ให้บุคคลในบัญชีรายชื่อสำรองของด้านเดียวกันกับ 
ประธานกรรมการนั้น	ซึ่งได้รับคะแนนในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นกรรมการแทน

		 	 		 	 (๗)		ให้ประธานกรรมการจัดการการคัดเลือกเสนอรายชื่อคณะกรรมการต่อ 
นายกรัฐมนตรีภายใน	 ๗	 วันภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการตาม	 (๖)	 เพื่อประกาศรายชื่อใน 
ราชกิจจานุเบกษา	(มาตรา	๙)

		 	 ๓.๕)	 อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการองคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสุขภาพ 

			 		 	 มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

		 	 		 	 (๑)	กำหนดนโยบายและกำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสำนักงาน
		 	 		 	 (๒)	ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และองค์กรตามข้อ	๔.๓)		ให้มี

ส่วนร่วมในกระบวนการให้ความเห็นของคณะกรรมการ
		 	 		 	 (๓)	สง่เสรมิใหม้กีารศกึษาดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสขุภาพ 

ที่จำเป็นกับการให้ความเห็นของคณะกรรมการ
		 	 		 	 (๔)	เสนอแนะตอ่คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตใินการกำหนดประเภทโครงการ 

หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
		 	 		 	 (๕)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๑๓)
		 	 		 	 (๖)	แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการทีป่ระกอบดว้ยกรรมการ	หรอืบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่ 

ตามข้อ	๓.๔)	(๓)	ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ	หรือบุคคลใดซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย 
กำหนด	ทัง้ในจงัหวดัหรอืระดบัภาค	หรอืเปน็รายสาขา	หรอืประเภทโครงการหรอืกจิกรรม	เพือ่ทำหนา้ที ่
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ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ	พ.ศ.	....

ให้ความเห็นประกอบต่อโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	หรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	(มาตรา	๑๖)

		 	 		 	 (๗)	เชิญข้าราชการ	พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระหรือ 
องค์กรอื่น	 หรือบุคคลอื่นใด	 มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น	 หรือขอให้จัดส่งเอกสาร	
ข้อมูลหลักฐาน	 หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร	 
การขอให้จัดส่งเอกสาร	 ข้อมูลหลักฐาน	 หรือพยานหลักฐานดังกล่าว	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ 
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	สิทธิในทรัพย์สิน	หรือสิทธิในทางการค้าหรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความ 
คุ้มครองตามกฎหมาย	(มาตรา	๑๘)

 ๔) การให้ความเห็นขององค์การอิสระ
		 	 ๔.๑)	 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดส่งรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้องค์การ 
อสิระใหค้วามเหน็ประกอบตอ่เจา้หนา้ทีซ่ึง่มอีำนาจอนญุาตตามกฎหมายกอ่นการอนญุาตใหด้ำเนนิการ 
ดังกล่าว	และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายทราบด้วย	(มาตรา	๑๙)

		 	 ๔.๒)	 ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่สำนักงาน 
ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 ในกรณีที่คณะกรรมการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ 
ถอืวา่องคก์ารอสิระไดใ้หค้วามเหน็ประกอบแลว้	และใหเ้จา้หนา้ทีซ่ึง่มอีำนาจอนญุาตตามกฎหมายหรอื 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ในขั้นตอนต่อไปตามที่เห็นสมควร	(มาตรา	๒๐)

		 	 ๔.๓)	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นตามข้อ	 ๔.๒)	 ให้คณะกรรมการ 
เปดิโอกาสใหอ้งคก์ารเอกชน	สถาบนัอดุมศกึษา	และนติบิคุคลหรอืคณะบคุคลซึง่มผีูแ้ทนองคก์ารเอกชน 
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาร่วมดำเนินการอยู่ในนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น	 ให้ความเห็นประกอบ 
ตอ่โครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงดว้ย	การใหค้วามเหน็ดงักลา่ว	
อาจเป็นการให้ความเห็นจากองค์การเอกชนแต่ละองค์การ	หรือจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน 
หรอืจากนติบิคุคลหรอืคณะบคุคลซึง่มผีูแ้ทนองคก์ารเอกชนและผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษารว่มดำเนนิการ 
อยู่ในนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น	(มาตรา	๒๑)

		 	 ๔.๔)	 เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ	 ๔.๒)	 เป็นไปอย่างรอบคอบ	 รัดกุม	 และสามารถ 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอาจเข้าร่วม 
สังเกตการณ์	หรือเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	หรือให้ข้อสังเกตในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง 
รุนแรงจัดให้มีขึ้นได้	(มาตรา	๒๒)
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		 	 ๔.๕)	 เมื่อองค์การอิสระให้ความเห็นประกอบแล้ว	หรือกรณีที่ถือว่าองค์การอิสระได้ให้ 
ความเห็นประกอบแล้ว	ให้สำนักงานส่งความเห็นขององค์การอิสระให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต 
ตามกฎหมาย	เพือ่นำไปประกอบการพจิารณาอนญุาตโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ 
ชมุชนอยา่งรนุแรงตอ่ไป	ในกรณทีีโ่ครงการหรอืกจิกรรมดงักลา่วเปน็โครงการหรอืกจิกรรมของหนว่ยงาน 
ของรัฐ	 หรือโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐร่วมงานหรือดำเนินการร่วมกับเอกชน	 
ซึง่ตอ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตีามระเบยีบปฏบิตัขิองทางราชการ	ใหส้ำนกังานจดัสง่ 
ความเหน็ใหส้ำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป	(มาตรา	๒๓)

 ๕) สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ

   ๕.๑)	 ให้มี	 “สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ”	 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บรหิารราชการแผน่ดนิ	และไมเ่ปน็รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ	 โดยมีเลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสำนักงาน	และกิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 
แต่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าว	(มาตรา	๒๔)

		 	 ๕.๒)	 ในการกำกับดูแลสำนักงาน	 ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อกำหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	
การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	การคลัง	การพัสดุ	และการดำเนินการ	ดังต่อไปนี้

		 	 		 	 (๑)		การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงาน	และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
	 	 		 	 (๒)		การกำหนดตำแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 และค่าตอบแทนอื่นของพนักงานและ 

ลูกจ้างของสำนักงาน
	 	 		 	 (๓)		การกำหนดคุณสมบัติ	การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การเลื่อนตำแหน่ง	

การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม	สมรรถภาพ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
วินัยและการลงโทษทางวินัย	 การออกจากตำแหน่ง	 การอุทธรณ์และร้องทุกข์สำหรับพนักงานของ 
สำนักงาน	และวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสำนักงาน

	 	 		 	 (๔)		การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน
	 	 		 	 (๕)		การมอบอำนาจของเลขาธิการให้รองเลขาธิการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ 

สำนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนและการรักษาการแทน	(มาตรา	๒๕)	 	 	
		 	 ๕.๓)	 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ	
และให้มีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔88

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ	พ.ศ.	....

		 	 		 	 (๑)		รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
		 	 		 	 (๒)		สำรวจ	ศึกษา	และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวกับการศึกษาและประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
		 	 		 	 (๓)		จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอิสระ
		 	 		 	 (๔)		จั ด ให้มีทะ เบี ยนองค์กรต่ า ง 	ๆ 	ตามข้อ 	๔ .๓ ) 	ทะ เบี ยนผู้ เชี่ ยวชาญ	

นักวิชาการ	 หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 
หรือสุขภาพ

		 	 		 	 (๕)		ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	หรือองค์กรอื่น	ๆ	
		 	 		 	 (๖)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการ 

มอบหมาย	(มาตรา	๒๖)
		 	 ๕.๔)	 ให้มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสุขภาพคนหนึ่ง	 ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง	 และรับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงาน	 ขึ้นตรงต่อ 
คณะกรรมการ	โดยใหม้รีองเลขาธกิารตามจำนวนทีค่ณะกรรมการกำหนดเปน็ผูช้ว่ย	สัง่และปฏบิตังิาน
ตามที่เลขาธิการมอบหมาย	(มาตรา	๓๑)

		 	 ๕.๕)	 อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	มีดังนี้

		 	 		 	 (๑)		บริหารกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	นโยบาย	 มติ	 ข้อบังคับ	
ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ

		 	 		 	 (๒)	จัดทำแผนงานหลัก	แผนการดำเนินงาน	แผนการเงินและงบประมาณประจำปี
ของสำนักงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

		 	 		 	 (๓)		ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	การเงิน	การงบประมาณ	การพัสดุ	 
และการบริหารด้านอื่นของสำนักงาน	ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

		 	 		 	 (๔)		วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย	
นโยบาย	มติ	ข้อบังคับ	ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ

		 	 		 	 (๕)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	(มาตรา	๓๔)	

 ๖) ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา
		 	 ให้องค์การอิสระจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี	 ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด 

แผนงานและผลการปฏิบัติหน้าที่	 ตลอดจนอุปสรรคและแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน	๑๘๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	 โดยคณะรัฐมนตรี	สภาผู้แทนราษฎร	
และวุฒิสภา	อาจขอให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการชี้แจงการดำเนินงานเป็นหนังสือหรือขอให ้
มาชี้แจงด้วยวาจาได้	 (มาตรา	 ๓๖)	 และการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	 
ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคำขอต่อรัฐมนตรีเพ่ือดำเนินการต่อไป	(มาตรา	๓๗) 
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   ๗) บทเฉพาะกาล
		 	 ๗.๑)	 ในวาระเริ่มแรก	ให้คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ 

ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการประสานงานการใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระในโครงการ 
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	พ.ศ.	๒๕๕๓	ลงวันที่	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	
๒๕๕๓	ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการภายใน	๙๐	วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	(มาตรา	๓๘)

		 	 ๗.๒)	 บรรดาการดำเนินการใด	 ๆ	ที่องค์การอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ 
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	พ.ศ.	๒๕๕๓	ลงวันที่	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ได้กระทำไป 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม	 
การให้ความเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่อยู่ระหว่าง 
การพจิารณาขององคก์ารอสิระซึง่จดัตัง้ขึน้ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการประสานงานการ
ใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระในโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง	
พ.ศ.	๒๕๕๓	ลงวันที่	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก่อนมีการจัดตั้งองค์การอิสระตามพระราชบัญญัตินี้	 
ให้องค์การอิสระตามระเบียบนั้นดำเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการให้ความเห็น	(มาตรา	๓๙)

		 	 ๗.๓)	 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ 
องคก์ารอสิระ	จนกวา่สำนกังานจะไดร้บัเงนิอดุหนนุทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเปน็รายปี	 
(มาตรา	๔๐)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 
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