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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกขึ้นเปนองคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“กาซเรือนกระจก” หมายความวา บรรดากาซอันเปนสวนประกอบหนึ่งของบรรยากาศทั้งที่มีอยู
ตามธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งดูดซึมและปลอยซ้ํารังสีอินฟราเรด
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“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอันเปนผล
จากกิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนองคประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยออม และที่เพิ่มเติม
จากความแปรปรวนของสภาวะอากาศทางธรรมชาติที่สังเกตไดในชวงระยะเวลาเดียวกัน
“กลไกการพัฒนาที่สะอาด” หมายความวา กลไกการพัฒนาที่สะอาดตามพิธีสารเกียวโต
ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทําขึ้น ณ เมืองเกียวโต
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
“คณะกรรมการแหงชาติ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
“โครงการ” หมายความวา โครงการหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปน โครงการที่ลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
“โครงการที่ไดรับคํารับรอง” หมายความวา โครงการที่ไดรับคํารับรองวาเปนโครงการที่มีสวนชวย
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
“องคการ” หมายความวา องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการ
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่องคการ
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางองคการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให รัฐ มนตรีว าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมรั กษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “อบก.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา“Thailand Greenhouse
Gas Management Organization (Public Organization)” เรียกโดยยอวา “TGO”
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มาตรา ๖ ใหองคการมีที่ตั้งของสํานักงานแหงใหญอยูใ นกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
ใกลเคียง และอาจตั้งสํานักงานสาขาไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) วิเคราะห กลั่น กรอง และทําความเห็น เกี่ยวกับการใหคํารับรองโครงการ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง
(๒) สงเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดรับการรับรอง
(๓) เปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก
(๔) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ไดรับคํารับรอง และการขายปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ไดรับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแหงชาติและคณะกรรมการกําหนด
(๕) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(๖) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการกาซเรือนกระจก
(๗) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มาตรา ๘ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๗ ให อ งค ก ารมี อํ า นาจและหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือกอตั้งทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพัน สินทรัพย ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการขององคการ
(๓) จัดใหมีหรือใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก
(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) มอบหมายให บุ คคลหรื อหนว ยงานซึ่ ง เป น ผู ชํ านาญการหรื อ เชี่ ยวชาญทํา การศึก ษา
วิเคราะหขอเสนอโครงการ และเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
(๖) ดําเนิน การอื่น ใดที่ จํา เปน หรื อตอ เนื่ องเพื่อ ใหบ รรลุวัต ถุป ระสงค ขององคการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนิน การอื่น ใดตามที่คณะรัฐ มนตรี คณะกรรมการแหงชาติ หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย
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หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการ ประกอบดวย
(๑) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น รวมทั้งจาก
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ สิทธิประโยชน หรือรายไดจากการ
ดําเนินกิจการ
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากทรัพยสินขององคการ
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๓) จะตองไมกระทําในลักษณะที่ทําใหองคการขาดความเปน
อิสระหรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่องคการจัดใหมบี ริการใดอันอยูในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
องคการ ใหองคการมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการจากกิจการนั้น
ไดตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่องคการตองดําเนินการพิจารณาคําขอเปนโครงการที่ไดรับคํารับรอง
ใหองคการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการวิเคราะห การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการ รวมทั้งการ
ใหบริการอื่นใด ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
คาธรรมเนียมที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง ใหองคการกันเงินคาธรรมเนียมจํานวนหนึ่งแยกเปนบัญชี
ตางหากจากบัญชีการบริหารงานองคการ เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุน การดําเนิน งานดานการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศของหน วยงานของรัฐ หรือเอกชน ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ และอั ตราที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๒ บรรดารายไดขององคการไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสมควร องคการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได
ขององคการตามจํานวนที่เห็นสมควรสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายไดของแผนดิน
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มาตรา ๑๓ ใหทรัพยสินซึ่งองคการไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดขององคการเปน
กรรมสิทธิ์ขององคการ
ใหองค การมี อํานาจในการปกครอง ดูแล บํ ารุงรักษา ใช จําหน าย และจั ดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินขององคการ
มาตรา ๑๔ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ การใชจายเงินขององคการ ใหใชจายไปเพื่อกิจการขององคการ
โดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการ ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงทางดานการบริหาร
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสี่คน ไดแก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(๓) กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ านวนไม เกิ นห าคน ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต งตั้ งจากผู แทนของ
สวนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงเปนที่ประจักษ
ในดานการบริหารธุรกิจ พลังงาน ปาไม วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือการอุตสาหกรรม
ให ผู อํ า นวยการเป น กรรมการและเลขานุ ก ารโดยตํ า แหน ง และให ผู อํ า นวยการแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูท รงคุ ณวุฒิ รวมทั้ งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณ วุฒิเ พื่อดํ ารง
ตําแหนงแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๘ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
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มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคขององคการ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
องคการ
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งองคการจําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพัน
หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับองคการ
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยู
ในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
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ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งแทนก็ได
และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปขององคการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายในการบริหารงานขององคการ
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาและการใหคํารับรองโครงการ
(๓) ใหคํารับรองการเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อประโยชนในการขาย
ปริมาณกาซเรือนกระจก
(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินการ
(๕) ติดตามประเมินผลโครงการที่ไดรับคํารับรอง รวมทั้งการขายปริมาณกาซเรือนกระจก
(๖) อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปขององคการ
(๗) จัดตั้งและยุบเลิกสํานักงานสาขา ในกรณีที่มีความจําเปนและเห็นสมควรเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ และกําหนดวิธีการบริหารงานของสํานักงานสาขาดังกลาว
(๘) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน และถอดถอนผูอํานวยการ
(๙) ออกระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของ
องคการ การประสานระหวางองคการกับสํานักงานสาขา การจัดแบงสวนงานขององคการและขอบเขต
อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว การบริหารงานบุคคล เงินเดือนและคาจางผูปฏิบัติงานขององคการ
การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การงบประมาณ การบัญชี การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
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การตรวจสอบภายใน การสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ การมอบใหผูอื่น
รัก ษาการแทนหรือ ปฏิ บั ติก ารแทนผูอํ านวยการ และการจั ดสวั สดิ การและสิ ทธิ ประโยชน อื่น แก
คณะกรรมการที่ ป รึก ษาคณะกรรมการ ผู อํ านวยการ คณะอนุก รรมการ คณะทํ า งาน ที่ ปรึ ก ษา
คณะทํางาน เจาหนาที่ และลูกจางขององคการ
(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ
หรือที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการแหงชาติมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๙) ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมน อยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่อง
ที่คณะกรรมการพิ จารณา จะสมควรอยูใ นที่ประชุม หรือจะมี ม ติใ นการประชุม เรื่องนั้น ไดหรือไม
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมหี นึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน และที่ ป รึ ก ษาคณะทํ า งาน
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษาคณะทํางาน จะตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการ ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ใหคณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๒๔ ใหองคการมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโส
ตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ผูปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
องคการตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการให อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๕
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการขององคการใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค
ขององคการ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย ประกาศ และมติของคณะกรรมการแหงชาติ
และคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวน แตผูดํารงตําแหนง
ผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคการรวมทั้งรายงานการเงิน
และการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานขององคการใหมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อ
เปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือของคณะกรรมการแหงชาติ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ นโยบาย
และมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนขององคการ เพื่อการนี้
ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันองคการ เวนแตคณะกรรมการใหสัตยาบัน
มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานขององคการ
มาตรา ๓๒ ผูปฏิบัติงานขององคการมีสามประเภท คือ
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณ
ขององคการ
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(๒) ที่ปรึกษาหรือ ผูเชี่ยวชาญ ไดแ ก ผูซึ่งองคการจางใหปฏิบั ติหนาที่เปน ที่ปรึกษาหรื อ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานขององคการเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ
(๕) ไมเปน ขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศซึ่งองคการจําเปนตองจางหรือแตงตั้ง
ตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะการดําเนินงานขององคการ
มาตรา ๓๔ เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการบริหารงานขององคการ รัฐมนตรีอาจขอใหขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางในองคการเปนการชั่วคราวได
ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ
เปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับระยะเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในองคการสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
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บํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่น ทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดังกลาว แลวแตกรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานในองคการ ใหเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหน งและรับเงิน เดือ นในสวนราชการหรือหนวยงาน
เดิมไมต่ํากวาตําแหนงและเงินเดือนเดิมตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติ
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการ
มาตรา ๓๖ การบั ญ ชี ข ององค ก าร ให จั ดทํ า ตามหลั กสากล ตามแบบและหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององคการ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมี ผูป ฏิบัติ งานขององค การทํา หนา ที่เ ปน ผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ให องคก ารจัด ทํา งบดุล งบการเงิน และบั ญชี ทํา การส งผู สอบบั ญชี ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินขององคการ โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอ
ตอคณะกรรมการ
เพื่ อการนี้ ให ผู สอบบั ญชี มี อํ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบั ญชี และเอกสารหลั กฐานต าง ๆ
ขององคการ สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคลอื่น และเรียกใหสง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ขององคการเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๘ ให องค การทํ ารายงานประจํ าป เสนอรั ฐมนตรี ทุ กสิ้ นป งบประมาณ รายงานนี้
ใหกลาวถึงผลงานขององคการในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
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มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานขององคการใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับผิดชอบและความเชื่อถือ แกสาธารณชนในกิจการของ
องคการ ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหองคการจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมิน ผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงานองคกรหรือ
คณะบุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลการดําเนินการโดยมีการคัดเลือกหรือ
แตงตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก ารจะต อ งแสดงข อ เท็ จ จริ ง ให ป รากฏในด า น
ประสิทธิผล ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกร และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการ
จะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนครั้งคราวตามมาตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการใหเปนไปตาม
กฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
และมติของคณะกรรมการแหงชาติที่เกี่ยวกับองคการ เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหองคการชี้แจง
แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําขององคการที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการ
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการแหงชาติ ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการขององคการได
หมวด ๗
การพิจารณาใหคํารับรองวาเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
มาตรา ๔๑ โครงการที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหคํารับรองตองเปนโครงการที่มีความเหมาะสม
และมีประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนตองเปนโครงการที่สงผลใหเกิดการลด
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การปลดปล อยก าซเรื อนกระจกในประเทศ และส งเสริ มการพั ฒนาของประเทศอย างยั่ งยื น ทั้ งนี้
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๒ ผูใดประสงคขอคํารับรอง ใหยื่นคําขอตอองคการ ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการยื่น ขอคํารับรอง ผูยื่นคําขอจะตองเสนอรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนมาพรอมกับคําขอ และหากเปนโครงการที่เขาขายจะตองมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูยื่นคําขอจะตองเสนอรายงาน
การวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาพรอมกับคําขอดวย
มาตรา ๔๓ ใหองคการพิจารณาคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของ หากเห็นวาคําขอไมถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ใหองคการแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายในกําหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่องคการเห็นวาคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมาถูกตองครบถวนหรือไดมกี ารแกไข
เพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนแลว ใหองคการเสนอคําขอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหความเห็น
มาตรา ๔๔ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาวาขอเสนอโครงการขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ที่อยู ใ นความรับผิ ดชอบหรือไม และเสนอความเห็น กลับ มายังองคก ารภายในกํ าหนดเวลาตามที่
คณะกรรมการกําหนด
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหองคการพิจารณาคําขอและเอกสารที่เกี่ยวของรวมถึง
ความเห็น ของหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ไดรับคืน มาแลว เสนอความเห็น ตอคณะกรรมการภายใน
กําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนดวาควรจะใหคํารับรองหรือไมใหคํารับรอง
มาตรา ๔๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาวาจะใหหรือไมใหคํารับรองโครงการตามขอเสนอ
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมทั้งรายงาน
ความเห็นขององคการ
เมื่อคณะกรรมการมีผลการพิจารณาเปนประการใดแลว ใหแจ งผลให ผูยื่ นคําขอทราบภายใน
กําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
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ในกรณีที่คณะกรรมการใหคํารับรองโครงการใดแลว ใหองคการแจงตอผูมีอํานาจหนาที่
ในการออกหนังสือใหคํารับรอง เพื่อดําเนินการออกหนังสือใหคํารับรองแกผูยื่นคําขอตอไป และให
รายงานตอคณะกรรมการแหงชาติเพื่อทราบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๖ ในวาระเริ่ม แรก ใหมีคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
ประกอบดวยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงเปน ที่ประจักษใ นดานการบริหารธุรกิจ ดานพลังงาน ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และดานการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม เป นกรรมการและเลขานุ การ ผูอํ านวยการ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ ใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวา
จะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกิน หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา ๔๖ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสรรหา ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารมีความเปน กลาง
ทางการเมือง และมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) กรรมการสรรหาโดยตําแหนง จํานวนสามคน ซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงในสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ
(๓) กรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานขององคการ และมีความเปนกลางทางการเมือง โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมิใ ชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงิน เดือนประจํารวมอยูดวย
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งคน
ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่สรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิชุดแรก และดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและแตงตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว
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ใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตงตั้งเจาหนาที่
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามความจําเปน
มาตรา ๔๘ ใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่ผูอํานวยการ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทําหนาที่รองผูอํานวยการ
และเจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เจาหนาที่ไปจนกวา
จะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งตองไมเกิน หนึ่งรอ ยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันปญหาสภาวการณโลกรอน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบเปนวงกวางมากขึ้น โดยสวนหนึ่ง
เปนผลสืบเนื่องมาจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก การปรับตัวตอผลกระทบและการลดกาซเรือนกระจก
จึงเปนเรื่องจําเปนของประเทศ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการที่จะนําไปสูการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
และโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดบรรลุผลตามความมุงหมายตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพ
ในการแขงขันของภาคเอกชนและภาคสวนที่เกี่ยวของใหดําเนินโครงการที่มีสวนชวยลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
สมควรจัด ตั้งองคก ารบริหารจัด การกาซเรือนกระจกขึ้น เปน องคก ารมหาชนตามกฎหมายวาดว ยองคก าร
มหาชน เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการดังกลาวมีความเปนเอกภาพและคลองตัวในการดําเนินงาน รวมทั้ง
เป น ศูน ย ก ลางในการประสานความร ว มมือ ระหว า งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคก ารระหวา งประเทศ
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

