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พระราชบญัญติั 
ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� 29 มนีาคม พ.ศ. 2535 

เป็นปีที� 47 ในรชักาลปัจจุบนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํ
หน้าที�รฐัสภา ดงัต่อไปนี� 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กําหนดหกสบิวนันับแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 
  (1) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2518 
  (2) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2521 
  (3) พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2522 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี� 
 “สิ �งแวดล้อม” หมายความว่า สิ�งต่างๆ ที�มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที�อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ�งเกิดขึ�นโดย
ธรรมชาตแิละสิ�งที�มนุษยไ์ดท้าํขึ�น 
 “คุณภาพสิ �งแวดลอ้ม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาต ิอนัไดแ้ก่ สตัว ์พชื และทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ และ
สิ�งที�มนุษยไ์ดท้าํขึ�น ทั �งนี� เพื�อประโยชน์ต่อการดาํรงชพีของประชาชนและความสมบรูณ์สบืไปของมนุษยชาต ิ
 “มาตรฐานคุณภาพสิ �งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพนํ�า อากาศ เสียง และสภาวะอื�นๆ ของ
สิ�งแวดลอ้ม ซึ�งกาํหนดเป็นเกณฑท์ั �วไปสาํหรบัการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ�งแวดลอ้ม 
 “มลพษิ” หมายความว่า ของเสยี วตัถุอนัตราย และมลสารอื�นๆ รวมทั �งกาก ตะกอน หรอืสิ�งตกคา้งจากสิ�งเหล่านั �น ที�
ถูกปล่อยทิ�งจากแหล่งกําเนิดมลพษิ หรือที�มีอยู่ในสิ�งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ�งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม หรอืภาวะที�เป็นพษิภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้และใหห้มายความรวมถงึรงัส ีความ
รอ้น แสง เสยีง กลิ�น ความสั �นสะเทอืน หรอืเหตุราํคาญอื�นๆ ที�เกดิหรอืถูกปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดมลพษิดว้ย 
 “ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที�สิ�งแวดล้อมเปลี�ยนแปลงหรือปนเปื� อนโดยมลพิษซึ�งทําให้คุณภาพของ
สิ�งแวดลอ้มเสื�อมโทรมลง เช่น มลพษิทางนํ�า มลพษิทางอากาศ มลพษิในดนิ 
 “แหล่งกําเนิดมลพษิ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ�งก่อสรา้ง ยานพาหนะ สถานที�ประกอบ
กจิการใดๆ หรอืสิ�งอื�นใด ซึ�งเป็นแหล่งที�มาของมลพษิ 
 “ของเสยี” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ�งปฏกิูล นํ�าเสยี อากาศเสยี มลสารหรอืวตัถุอนัตรายอื�นใด ซึ�งถูกปล่อยทิ�ง
หรอืมทีี�มาจากแหล่งกาํเนิดมลพษิ รวมทั �งกาก ตะกอน หรอืสิ�งตกคา้งจากสิ�งเหล่านั �น ที�อยู่ในสภาพของแขง็ ของเหลวหรอืก๊าซ 
 “นํ�าเสยี” หมายความว่า ของเสยีที�อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั �งมลสารที�ปะปนหรอืปนเปื�อนอยู่ในของเหลวนั �น 
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 “อากาศเสยี” หมายความว่า ของเสยีที�อยู่ในสภาพเป็นไอเสยี กลิ�นควนั ก๊าซ เขม่า ฝุ่ นละออง เถา้ถ่านหรอืมลสารอื�น
ที�มสีภาพละเอยีดบางเบาจนสามารถรวมตวัอยู่ในบรรยากาศได ้
 “วตัถุอนัตราย” หมายความว่า วตัถุระเบดิได ้วตัถุไวไฟ วตัถุออกซไิดซ ์และวตัถุเปอรอ์อกไซด ์วตัถุมพีษิ วตัถุที�ทาํ
ให้เกดิโรค วตัถุกมัมนัตรงัส ีวตัถุที�ก่อให้เกดิการเปลี�ยนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุที�ก่อใหเ้กดิการระคายเคอืง 
วตัถุอย่างอื�นไม่ว่าจะเป็นเคมภีณัฑ ์หรอืสิ�งอื�นใดที�อาจทาํใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิ�งแวดลอ้ม 
 “เหตุราํคาญ” หมายความว่า เหตุราํคาญตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสขุ 
 “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
 “อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
 “ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ เรอืตามกฎหมายว่าดว้ยเรอื
ไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศ 
 “ผูค้วบคุม” หมายความว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหท้าํการควบคุม ตรวจสอบ วเิคราะห ์ดาํเนินการ และบาํรุงรกัษาระบบ
บําบดันํ�าเสยี ระบบกําจดัของเสยีหรอือุปกรณ์ เครื�องมอืเครื�องใชส้าํหรบัการควบคุม บําบดั หรอืกําจดัมลพษิอื�นใด ซึ�งเจา้ของ
หรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิจดัสรา้งใหม้ขี ึ�นเพื�อการบําบดันํ�าเสยี กาํจดัของเสยีหรอืมลพษิอื�นใดดว้ยการลงทุนและเสยี
ค่าใชจ้่ายของตนเอง 
 “ผู้รบัจ้างใหบ้รกิาร” หมายความว่า ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้รบัจ้างทําการบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยี หรอื
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
 “เขตอนุรกัษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตสงวนเพื�อการท่องเที�ยวและเขตพื�นที�
คุม้ครองอย่างอื�นเพื�อสงวนและรกัษาสภาพธรรมชาตติามมทีี�กฎหมายกาํหนด 
 1 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ�น และ
หน่วยงานอื�นของรฐัที�มกีฎหมายจดัตั �ง 
 “เจา้พนกังานทอ้งถิ �น” หมายความว่า 
  (1) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (2) ประธานสขุาภบิาล สาํหรบัในเขตสขุาภบิาล 
  (3) ผูว้่าราชการจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
  (4) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (5) ปลดัเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (6) หวัหน้าผูบ้รหิารทอ้งถิ�นขององคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอย่างอื�น นอกเหนือจาก (1) ถงึ (5) ขา้งตน้ 
ที�ไดร้บัการประกาศกาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิ�นตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการนั �น สาํหรบัในเขตราชการสว่นทอ้งถิ�นนั �น 
 “เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ” หมายความว่า ผู้ซึ�งรฐัมนตรีแต่งตั �งให้ปฏิบตัิการเกี�ยวกบัการควบคุมมลพิษตาม
พระราชบญัญตันิี� 
 “พนกังานเจา้หน้าที �” หมายความว่า ผูซ้ึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งใหม้อีาํนาจหน้าที�ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม2 

 มาตรา 5 ในกรณีที�บทบญัญัติใดในพระราชบญัญัตินี�อ้างถึงจงัหวดัหรือกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที�ของผู้ว่า
ราชการจงัหวดั ใหห้มายความรวมถงึกรุงเทพมหานครหรอืใหเ้ป็นอาํนาจหน้าที�ของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี
ดว้ย 

 มาตรา 6 เพื�อประโยชน์ในการร่วมกนัส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มของชาต ิบุคคลอาจมสีทิธแิละหน้าที�
ดงัต่อไปนี� 

                                                
1 คาํวา่ “หน่วยงานของรฐั” เพิ�มโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 
2 คําว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ�งแวดล้อม” ในพระราชบญัญตันิี� แก้ไขเป็น “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม” โดย

มาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2545 
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  (1) การไดร้บัทราบขอ้มลูและข่าวสารจากทางราชการในเรื�องเกี�ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ�งแวดล้อม เว้นแต่ขอ้มูลหรอืข่าวสารที�ทางราชการถือว่าเป็นความลบัเกี�ยวขอ้งกบัการรกัษาความมั �นคงแห่งชาต ิหรอืเป็น
ความลบัเกี�ยวกบัสทิธสิ่วนบุคคล สทิธใินทรพัยส์นิ หรอืสทิธใินทางการค้าหรอืกจิการของบุคคลใดที�ไดร้บัความคุม้ครองตาม
กฎหมาย 
  (2) การไดร้บัชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าทดแทนจากรฐั ในกรณีที�ไดร้บัความเสยีหายจากภยนัตรายที�
เกดิจากการแพร่กระจายของมลพษิหรอืภาวะมลพษิ อนัมสีาเหตุมาจากกจิการหรอืโครงการใดที�รเิริ�ม สนบัสนุนหรอืดาํเนินการ
โดยสว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
  (3) การรอ้งเรยีนกล่าวโทษผูก้ระทาํผดิต่อเจา้พนกังานในกรณีที�ไดพ้บเหน็การกระทาํใดๆ อนัเป็นการ
ละเมดิ หรอืฝ่าฝืนกฎหมายเกี�ยวกบัการควบคุมมลพษิ หรอืการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  (4) การใหค้วามร่วมมอืและช่วยเหลอืเจา้พนักงานในการปฏบิตัหิน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
  (5) การปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี�หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มโดยเคร่งครดั 
 ทั �งนี� ตามพระราชบญัญตันิี�หรอืกฎหมายว่าดว้ยการนั �นบญัญตัไิว ้

 มาตรา 7 เพื�อเป็นการสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม ให้
องคก์รเอกชนซึ�งมฐีานะเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศที�มกีจิกรรมเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครอง
สิ�งแวดล้อม หรืออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และมิได้มีวตัถุประสงค์ในทางการเมอืง หรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดงักล่าว มีสทิธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ�งแวดล้อมและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติต่อ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม3 ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 8 องคก์รเอกชนที�ไดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา 7 แลว้ อาจไดร้บัการช่วยเหลอืหรอืไดร้บัการสนับสนุนจาก
ทางราชการในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) การจดัใหม้อีาสาสมคัรเพื�อช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของเจา้พนักงานตามพระราชบญัญตันิี�หรอื
ตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
  (2) การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื�อสร้างจิตสํานึกของสาธารณชนที�ถูกต้อง
เกี�ยวกบัการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  (3) การช่วยเหลอืประชาชนในพื�นที�ใดพื�นที�หนึ�ง รเิริ�มโครงการ หรอืกจิกรรมเพื�อคุม้ครองสิ�งแวดล้อม
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพื�นที�นั �น 
  (4) การศกึษาวจิยัเกี�ยวกบัการคุ้มครองสิ�งแวดล้อม และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และเสนอแนะ
ความคดิเหน็ต่อรฐับาลหรอืสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้ง 
  (5) การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รบัอนัตรายหรอืความเสยีหายจากภาวะ
มลพิษอนัเกิดจากการรั �วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษิ รวมทั �งเป็นผู้แทนในคดีที�มกีารฟ้องร้องต่อศาล เพื�อเรียกร้องค่า
สนิไหมทดแทน หรอืค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูท้ี�ไดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหายนั �นดว้ย 
 ในกรณีที�องคก์รเอกชนที�ไดจ้ดทะเบยีนประสบปัญหาหรอือุปสรรคในการดาํเนินกจิการตามวรรคหนึ�ง และรอ้งขอให้
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตชิ่วยเหลอืใหน้ายกรฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอีํานาจสั �ง
ใหค้วามช่วยเหลอืตามความเหมาะสม หรอืสั �งใหส้่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการช่วยเหลอืหรอือํานวยความ
สะดวกต่อไป 
 คณะกรรมการกองทุนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตอิาจพจิารณาจดัสรรเงนิทุนอุดหนุน 
หรอืเงนิกูใ้หแ้ก่องคก์รเอกชนที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ เพื�อสนบัสนุนกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ�งไดต้ามที�เหน็สมควร 

                                                
3 คาํวา่ “กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎีกา

แกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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 องคก์รเอกชนที�ไดจ้ดทะเบยีนแลว้อาจเสนอชื�อผูแ้ทนภาคเอกชน เพื�อใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตไิด ้
 ในกรณีที�องค์กรเอกชนใดที�ไดจ้ดทะเบยีนแล้วดําเนินกจิการโดยก่อความวุ่นวายหรือขดัต่อความสงบเรยีบร้อย
หรอืไม่เหมาะสม ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจสั �งเพกิถอนการจดทะเบยีนขององคก์รเอกชนนั �นได ้

 มาตรา 9 เมื�อมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุภยนัตรายต่อสาธารณชนอนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาตหิรอืภาวะมลพษิที�เกดิ
จากการแพร่กระจายของมลพษิ ซึ�งหากปล่อยไวเ้ช่นนั �นจะเป็นอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อชวีติ ร่างกายหรอืสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั �งตามที�
เหน็สมควรใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืบุคคลใด รวมทั �งบุคคลซึ�งไดร้บัหรอือาจได้รบัอนัตรายหรอืความเสยีหายดงักล่าว 
กระทําหรอืร่วมกนักระทาํการใดๆ อนัจะมผีลเป็นการควบคุม ระงบัหรอืบรรเทาผลรา้ยจากอนัตรายและความเสยีหายที�เกดิขึ�น
นั �นได้อย่างทนัท่วงท ีในกรณีที�ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อใหเ้กดิภาวะมลพษิดงักล่าว ให้นายกรฐัมนตรมีอีํานาจสั �งบุคคลนั �น
ไม่ใหก้ระทาํการใดอนัจะมผีลเป็นการเพิ�มความรุนแรงแก่ภาวะมลพษิในระหว่างที�มเีหตุภยนัตรายดงักล่าวดว้ย 
 อํานาจในการสั �งตามวรรคหนึ�ง นายกรฐัมนตรจีะมอบอาํนาจใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัปฏบิตัริาชการภายในเขตจงัหวดั
แทนนายกรฐัมนตรไีด ้โดยใหท้าํเป็นคาํสั �งและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 เมื�อนายกรฐัมนตรไีดส้ั �งตามวรรคหนึ�ง หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัในการปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรไีด้สั �งตาม
วรรคสองแลว้ ใหป้ระกาศคาํสั �งดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาโดยมชิกัชา้ 

 มาตรา 10 เพื�อเป็นการป้องกนัแกไ้ข ระงบัหรอืบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรอืเหตุภยนัตรายจากภาวะมลพษิตามมาตรา 
9 ใหร้ฐัมนตรกีาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัทาํแผนฉุกเฉินเพื�อแกไ้ขสถานการณ์ที�เกดิขึ�นไวล้่วงหน้า 

 มาตรา 11 ให้นายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม รกัษาการตาม
พระราชบญัญตันิี� ทั �งนี� ในสว่นที�เกี�ยวกบัอาํนาจหน้าที�ของตน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม มีอํานาจแต่งตั �งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและ
พนักงานเจ้าหน้าที� กบัออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตัินี� และกําหนดกจิการอื�นเพื�อ
ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 กฎกระทรวงนั �น เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1  
คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ 

 มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรฐัมนตรซีึ�งนายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที�หนึ�ง รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที�สอง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิาร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมไม่เกนิแปดคนซึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �งเป็นกรรมการ ในจํานวนนี�
จะต้องมผีูแ้ทนภาคเอกชนร่วมอยู่ดว้ยไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง และปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม4เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 การแต่งตั �งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั �งจากบุคคลซึ�งมีความรู้ ความเชี�ยวชาญ มีผลงานและ
ประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 มาตรา 13 คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอีาํนาจและหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

                                                
4 คาํวา่ “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ�งแวดลอ้ม” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราช

กฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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  (1) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิเพื�อขอความเหน็ชอบ
จากคณะรฐัมนตร ี
  (2) กาํหนดมาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 32 
  (3) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�รฐัมนตรเีสนอตามมาตรา 35 
  (4) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตาม
มาตรา 37 
  (5) เสนอแนะมาตรการดา้นการเงนิ การคลงั การภาษอีากรและการสง่เสรมิการลงทุนเพื�อปฏบิตัติาม
นโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตต่ิอคณะรฐัมนตร ี
  (6) เสนอแนะให้มกีารแก้ไขเพิ�มเติมหรอืปรบัปรุงกฎหมายเกี�ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มต่อคณะรฐัมนตร ี
  (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื�อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพษิหรอืภาวะมลพษิที�คณะกรรมการควบคุมมลพษิเสนอตามมาตรา 53(1) 
  (8) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิดที�รฐัมนตรเีสนอ
ตามมาตรา 55 
  (9) กาํกบัดแูลและเร่งรดัใหม้กีารตราพระราชกฤษฎกีา ออกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�น 
ประกาศ ระเบยีบและคําสั �งที�จําเป็น เพื�อใหก้ฎหมายเกี�ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มมคีวามเป็นระบบโดย
สมบรูณ์ 
  (10) เสนอความเห็นต่อนายกรฐัมนตรีเพื�อพิจารณาสั �งการในกรณีที�ปรากฏว่า ส่วนราชการหรือ
รฐัวสิาหกจิใด ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มอนัอาจทาํให้เกดิ
ความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 
  (11) กําหนดมาตรการเพื�อเสรมิสรา้งความร่วมมอืและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 
และเอกชนในเรื�องที�เกี�ยวกบัการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
  (12) กาํกบัการจดัการและบรหิารเงนิกองทุน 
  (13) เสนอรายงานเกี�ยวกบัสถานการณ์คุณภาพสิ�งแวดลอ้มของประเทศต่อคณะรฐัมนตรอีย่างน้อยปี
ละหนึ�งครั �ง 
  (14) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี�หรอืกฎหมายอื�นใหเ้ป็นอํานาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

 มาตรา 14 ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �งมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี แต่อาจไดร้บั
การแต่งตั �งใหม่ไดเ้ป็นระยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิอกีหนึ�งวาระ 
 ในกรณีที�มกีารแต่งตั �งกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ�มขึ�นในระหว่างที�กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งแต่งตั �งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่
ในตําแหน่ง ให้ผู้ที�ได้รับแต่งตั �งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ�มขึ�นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒทิี�ไดร้บัแต่งตั �งไวแ้ลว้ 

 มาตรา 15 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �ง
พน้จากตําแหน่งเมื�อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (4) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (5) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทาํโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
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  (6) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก เพราะไม่อาจปฏบิตัหิน้าที�ไดต้ามปกต ิหรอืมคีวามประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการหรอืธุรกจิใดๆ ที�อาจมผีลกระทบโดยตรงหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
 ในกรณีที�กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรฐัมนตรอีาจแต่งตั �งผูอ้ื�นเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
แทนได ้และใหผู้ท้ี�ไดร้บัแต่งตั �งใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิี�ตนแทน 

 มาตรา 16 ในการประชุมคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที�หนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานคนที�หนึ�งไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที� 2 เป็นประธานในที�ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการทั �งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชุม 

 มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการทั �งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

 มาตรา 18 คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิอาจแต่งตั �งคณะกรรมการผูช้าํนาญการ หรอืคณะอนุกรรมการ เพื�อ
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใดตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตจิะมอบหมายกไ็ด ้
 การประชุมคณะกรรมการผูช้าํนาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํ้ามาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 19 ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจเรียกให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ และบุคคลอื�น ส่ง
เอกสารการสํารวจผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อมและเอกสารหรอืข้อมูลที�เกี�ยวข้องของโครงการและแผนงานของส่วน
ราชการ รฐัวิสาหกิจหรือบุคคลนั �นมาพิจารณา ในการนี�อาจเรียกบุคคลที�เกี�ยวข้องมาชี�แจงด้วย หากเห็นว่าโครงการและ
แผนงานใดอาจจะทาํใหเ้กดิผลเสยีหายรา้ยแรงต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ใหเ้สนอมาตรการแกไ้ขต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไป 
 ในกรณีที�เอกสารหรอืขอ้มูลที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาตเิรยีกใหส้่งตามวรรคหนึ�ง เป็นเอกสารหรอืขอ้มูล
เกี�ยวกบัความลบัอนัมลีกัษณะเป็นสทิธบิตัรซึ�งไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยสทิธบิตัร ใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม
แห่งชาติกําหนดวิธีการและมาตรการที�เหมาะสมเพื�อป้องกันมิให้เอกสาร หรือข้อมูลเหล่านั �นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอื�นใด 
นอกจากนี�จะตอ้งใชเ้อกสารหรอืขอ้มลูนั �นเพยีงเพื�อวตัถุประสงคข์องมาตรานี�เท่านั �น 

 มาตรา 20 ในการปฏิบตัิการตามหน้าที� คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ชํานาญการ หรือ
คณะอนุกรรมการ อาจเชญิบุคคลใดมาใหข้อ้เทจ็จรงิ คําอธบิาย ความเหน็ หรอืคําแนะนําทางวชิาการไดเ้มื�อเหน็สมควร และ
อาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อเท็จจริง หรือเพื�อสํารวจกิจกรรมใดๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม 

 มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที�ตามพระราชบัญญัตินี� คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม5 กรมควบคุมมลพิษหรือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวดล้อม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เป็นผูป้ฏบิตักิารหรอืเตรยีมขอ้เสนอมายงัคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติเพื�อ
พจิารณาดาํเนินการต่อไปได ้

หมวด 2  
กองทุนสิ�งแวดลอ้ม 

 มาตรา 22 ใหจ้ดัตั �งกองทุนขึ�นกองทุนหนึ�งเรยีกว่า “กองทุนสิ�งแวดลอ้ม” ในกระทรวงการคลงัประกอบดว้ยเงนิและ
ทรพัยส์นิดงัต่อไปนี� 

                                                
5 คาํวา่ “สาํนกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดลอ้ม” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราช

กฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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  (1) เงนิกองทุนนํ�ามนัเชื�อเพลงิตามจาํนวนที�นายกรฐัมนตรกีาํหนด 
  (2) เงินที�โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื�อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตาม
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 
  (3) เงนิค่าบรกิารและค่าปรบัที�จดัเกบ็ตามพระราชบญัญตันิี� 
  (4) เงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็นคราวๆ 
  (5) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นที�ไดร้บัจากภาคเอกชนทั �งภายในและภายนอกประเทศ รฐับาลต่างประเทศ 
หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
  (6) เงนิจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที�เกดิจากกองทุนนี� 
  (7) เงนิอื�นๆ ที�ไดร้บัมาเพื�อดาํเนินการกองทุนนี� 
 ให้กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั เกบ็รกัษาเงนิและทรพัย์สนิของกองทุนสิ�งแวดล้อม และดําเนินการเบกิจ่าย
เงนิกองทุนสิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 23 เงนิกองทุนใหใ้ชจ้่ายเพื�อกจิการดงัต่อไปนี� 
  (1) ใหส้่วนราชการหรอืราชการส่วนท้องถิ�นสาํหรบัการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบดันํ�าเสยีรวม
หรอืระบบกําจดัของเสยีรวม รวมทั �งการจดัหาจดัซื�อ ที�ดนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมอืและเครื�องใชท้ี�จาํเป็นสาํหรบัการดําเนินงาน 
และบาํรุงรกัษาระบบดงักล่าวดว้ย 
  (2) ใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�นหรอืรฐัวสิาหกจิกูย้มื เพื�อจดัใหม้รีะบบบําบดัอากาศเสยีหรอืนํ�าเสยี ระบบ
กาํจดัของเสยีหรอือุปกรณ์อื�นใด สาํหรบัใชเ้ฉพาะในกจิการของราชการสว่นทอ้งถิ�นหรอืรฐัวสิาหกจินั �น 
  (3) ให้เอกชนกูย้มืในกรณีที�บุคคลนั �น มหีน้าที�ตามกฎหมายที�จะต้องจดัใหม้รีะบบบําบดัอากาศเสยี 
หรอืนํ�าเสยี ระบบกําจดัของเสยี หรอือุปกรณ์อื�นใด เพื�อการควบคุมบําบดัหรอืขจดัมลพษิที�เกดิจากกจิกรรมหรอืการดําเนิน
กจิการของตนเองหรอืบุคคลนั �นเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยี
ตามพระราชบญัญตันิี� 
  (4) เป็นเงนิช่วยเหลอืและอุดหนุนกจิการใดๆ ที�เกี�ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
ตามที�คณะกรรมการกองทุนเหน็สมควรและโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
  (5) เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุน 

 มาตรา 24 ให้มคีณะกรรมการกองทุนคณะหนึ�งประกอบด้วย ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมบญัชกีลาง อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง6 อธบิดกีรม
โรงงานอุตสาหกรรม อธบิดกีรมอุตสาหกรรมพื�นฐานและการเหมอืงแร่7 อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม และกรรมการผูท้รงคุณวุฒไิม่เกนิหา้คน ซึ�งคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตแิต่งตั �งเป็นกรรมการ และเลขาธกิาร
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้นําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

 มาตรา 25 ใหค้ณะกรรมการกองทุนมอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) พจิารณาจดัสรรเงนิกองทุนเพื�อใชต้ามกจิการที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 23 
  (2) กาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข ระเบยีบและวธิกีารขอจดัสรรหรอืขอกูย้มืเงนิกองทุน 

                                                
6 คาํวา่ “อธบิดกีรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอน

อาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
7 คาํวา่ “อธบิดกีรมทรพัยากรธรณ”ี ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมอุตสาหกรรมพื�นฐานและการเหมอืงแร”่ โดยมาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิห้

สอดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 



พระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ �งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

 

8 

  (3) กําหนดระเบยีบเกี�ยวกบัอํานาจหน้าที�และวธิดีําเนินงานของผูจ้ดัการกองทุนตามมาตรา 29 และ
มาตรา 30 ตลอดจนวธิกีารประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบญัชกีลางและผูจ้ดัการกองทุนตามมาตรา 29 และ
มาตรา 30 
  (4) วางระเบยีบการรบัเงนิและเบกิจ่ายเงนิกองทุน 
  (5) กาํหนดระยะเวลาชาํระคนืเงนิที�กูย้มืจากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรอื (3) รวมทั �งอตัราดอกเบี�ย
และหลกัประกนัตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
  (6) กําหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สําหรับการหกัเงินค่าบริการและค่าปรบัส่งเข้ากองทุนตาม 
มาตรา 93 
  (7) จัดทํารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที�
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตกิาํหนด 
  (8) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี� 
 การกําหนดระเบยีบตาม (2) (3) หรอื (4) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื�อปฏบิตัหิน้าที�ตาม (1) หรอื (5) 
ของคณะกรรมการกองทุนจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
 คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดตามที�
คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายกไ็ด ้

 มาตรา 26 ใหนํ้าความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบ้งัคบักบัการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการ
กองทุน และคณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการกองทุนแต่งตั �งโดยอนุโลม 

 มาตรา 27 ในการพจิารณาการจดัสรรเงนิกองทุนตามมาตรา 23(1) ใหค้ณะกรรมการกองทุนพจิารณาคาํขอจดัสรร
ในแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดล้อมในระดบัจงัหวดัตามมาตรา 39 เพื�อทําการก่อสร้างหรอืดําเนินการใหม้ี
ระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยี ซึ�งไดร้บัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิตามมาตรา 39 ใหแ้ลว้สว่นหนึ�ง หรอืราชการ
สว่นทอ้งถิ�นไดจ้ดัสรรเงนิรายไดข้องราชการสว่นทอ้งถิ�นสมทบดว้ยแลว้เป็นลาํดบัแรก 
 สดัส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ�นกบัเงินกองทุนที�คณะกรรมการ
กองทุนจะพจิารณาอนุมตัจิดัสรรใหต้ามวรรคหนึ�งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตกิาํหนด 

 มาตรา 28 การจดัสรรเงนิกองทุนใหร้าชการส่วนท้องถิ�น รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน ทําการกู้ยมืตามมาตรา 23(2) 
หรอื (3) ใหค้ณะกรรมการกองทุนพจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตกิาํหนด 
 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี� คณะกรรมการกองทุนโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิอาจจดัสรรเงนิกองทุนใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�น รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนรายหนึ�งรายใดกูย้มื
เงนิกองทุนได ้โดยมกีาํหนดระยะยาวเป็นพเิศษ และจะกาํหนดใหล้ดอตัราดอกเบี�ยหรอืยกเวน้ดอกเบี�ยตามที�เหน็สมควรกไ็ด ้

 มาตรา 29 ให้อธิบดกีรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั เป็นผู้จดัการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที�จดัสรรให้ส่วน
ราชการหรอืราชการสว่นทอ้งถิ�นสาํหรบัการลงทุนและดาํเนินงานระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมตามมาตรา 
23(1) และเงนิกองทุนในสว่นอื�นที�คณะกรรมการกองทุนจดัสรรนอกเหนือจากมาตรา 23(2) และ (3) 

 มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที�เห็นสมควรหรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผูจ้ดัการกองทุนในเงนิกองทุนส่วนที�จดัสรรใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�น รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน
กูย้มืตามมาตรา 23(2) หรอื (3) ได ้
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ�ง ให้ผู้จดัการกองทุนมหีน้าที�วเิคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนและด้าน
วชิาการ และใหม้อีํานาจทําสญัญาใหกู้ย้มืแทนคณะกรรมกองทุนในฐานะผูใ้หกู้ ้เกบ็รกัษาและจ่ายเงนิกองทุนส่วนนี�ใหผู้กู้ต้าม
เงื�อนไขในสญัญากูย้มื รวมทั �งตดิตามทวงถามและรบัเงนิที�ผูกู้ช้ําระคนืพรอ้มทั �งดอกเบี�ยส่งเขา้กองทุนและใหม้อีํานาจกําหนด
ระเบยีบเพื�อปฏบิตักิารในการใหกู้ย้มืเงนิไดโ้ดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกองทุน 
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 สญัญากูย้มืตามวรรคสองจะต้องมเีงื�อนไข ซึ�งเป็นสาระสาํคญัของสญัญากําหนดใหผู้กู้ม้หีน้าที�ต้องใชเ้งนิที�กูย้มืไป
เฉพาะเพื�อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมายของผูกู้ท้ ี�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี�หรอืตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
เท่านั �น 

 มาตรา 31 เงินกองทุนสิ�งแวดล้อมที�กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 22 ให้
กรมบญัชกีลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรพัยห์รอืฝากประจาํกบัสถาบนัการเงนิที�เป็นของรฐั 
 เงนิรายไดข้องกองทุนสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 22 ใหนํ้าสง่เขา้กองทุนสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใชใ้นกจิการตามที�บญัญตัไิวใ้น
มาตรา 23 โดยไม่ตอ้งนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

หมวด 3  
การคุ้มครองสิ�งแวดล้อม 

ส่วนที� 1  
มาตรฐานคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 มาตรา 32 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมี
อาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา กาํหนดมาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในเรื�องต่อไปนี� 
  (1) มาตรฐานคุณภาพนํ�าในแม่นํ�าลําคลอง หนอง บงึ ทะเลสาบ อ่างเกบ็นํ�า และแหล่งนํ�าสาธารณะ
อื�นๆ ที�อยู่ภายในผนืแผ่นดนิ โดยจาํแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์บรเิวณพื�นที�ลุ่มนํ�าในแต่ละพื�นที� 
  (2) มาตรฐานคุณภาพนํ�าทะเลชายฝั �งรวมทั �งบรเิวณพื�นที�ปากแม่นํ�า 
  (3) มาตรฐานคุณภาพนํ�าบาดาล 
  (4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั �วไป 
  (5) มาตรฐานระดบัเสยีงและความสั �นสะเทอืนโดยทั �วไป 
  (6) มาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในเรื�องอื�นๆ 
 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดล้อมตามวรรคหนึ�งจะต้องอาศยัหลกัวิชาการ กฎเกณฑ์และหลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรเ์ป็นพื�นฐาน และจะตอ้งคาํนึงถงึความเป็นไปไดเ้ชงิเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

 มาตรา 33 ในกรณีที�เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ�งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดล้อมที�กําหนดตามมาตรา 32 เป็นพเิศษ สําหรบัในเขตอนุรกัษ์หรอืเขตพื�นที�
คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 43 หรอืเขตพื�นที�ตามมาตรา 45 หรอืเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 

 มาตรา 34 ใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอีาํนาจปรบัปรุงแกไ้ขมาตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�ไดก้ําหนด
ไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละความเปลี�ยนแปลงในทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ 

ส่วนที� 2  
การวางแผนจดัการคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

 มาตรา 35 ให้รฐัมนตรีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติจดัทําแผนปฏบิตัิการเรยีกว่า 
“แผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดล้อม” เพื�อปฏิบตัิตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ�ง
กาํหนดขึ�นตามมาตรา 13(1) 
 แผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�ง ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 ให้ส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งมหีน้าที�ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�เพื�อปฏบิตักิารให้เป็นไปตามแผนจดัการคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม และเพื�อใหก้ารดําเนินการเป็นไปโดยบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กําหนด ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มมหีน้าที�ใหค้าํแนะนําแก่สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อจดัทาํแผนงานหรอืดาํเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ�งตามแผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มนั �น 
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 มาตรา 36 แผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 35 อาจจดัทาํเป็นแผนระยะสั �น ระยะกลาง หรอืระยะยาวได้
ตามความเหมาะสม และควรจะตอ้งประกอบดว้ยแผนงานและแนวทางการดาํเนินงานในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) การจดัการคุณภาพอากาศ นํ�า และคณุภาพสิ�งแวดลอ้มในเรื�องอื�นๆ 
  (2) การควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิด 
  (3) การอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้มธรรมชาต ิทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสิ�งแวดลอ้มศลิปกรรม 
  (4) การประมาณการเงนิงบประมาณแผ่นดนิและเงนิกองทุนที�จาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงานตามแผน 
  (5) การจดัองค์กรและระเบยีบการบรหิารงานเพื�อเสรมิสร้างความร่วมมอืและประสานงานระหว่าง
สว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งและระหว่างสว่นราชการกบัเอกชน รวมทั �งการกาํหนดอตัรากาํลงัพนกังานเจา้หน้าที�ที�จาํเป็นสาํหรบัการ
ดาํเนินงานตามแผน 
  (6) การตรากฎหมายและออกกฎขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิท้องถิ�น ระเบยีบ คําสั �งและประกาศที�จําเป็น
สาํหรบัการดาํเนินงานตามแผน 
  (7) การตรวจสอบ ติดตาม และวเิคราะห์คุณภาพสิ�งแวดล้อม เพื�อประโยชน์ในการประเมนิผลการ
ดาํเนินงานตามแผนและการบงัคบัใชก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 มาตรา 37 เมื�อไดป้ระกาศใชแ้ผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัใน
ทอ้งที�เขตพื�นที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 43 หรอืเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 มหีน้าที�จดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื�อการ
จดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตภิายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิ
วนั นับแต่วนัที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตไิดแ้จง้ใหจ้งัหวดันั �นจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั แต่ถ้ามเีหตุอนัสมควร คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตอิาจขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปไดอ้กีตามความ
เหมาะสม 
 การจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัสาํหรบัเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 
ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดันําแผนปฏบิตักิารเพื�อลดและขจดัมลพษิในเขตควบคุมมลพษิซึ�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นจดัทาํขึ�นตามมาตรา 
60 มารวมเป็นสว่นหนึ�งของแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัดว้ย 
 ในกรณีที�จงัหวดัใดไม่อยู่ในเขตพื�นที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 43 หรอืเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 แต่
ประสงคจ์ะดําเนินการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในเขตจงัหวดัของตน ผูว้่าราชการจงัหวดัของจงัหวดันั �นอาจจดัทาํ
แผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มเพื�อเสนอขอ
ความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตกิไ็ด ้

 มาตรา 38 แผนปฏิบัติการเพื�อการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมในระดับจังหวัดที�จะเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ�งแวดล้อมแห่งชาต ิจะต้องเป็นแผนปฏบิตักิารที�เสนอระบบการจดัการคุณภาพสิ�งแวดล้อมตามแนวทางที�กําหนดไวใ้นแผน
จดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มโดยคาํนึงถงึสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื�อนไขต่างๆในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม
ของจงัหวดันั �น และควรจะตอ้งมสีาระสาํคญัในเรื�องดงัต่อไปนี� 
  (1) แผนการควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิด 
  (2) แผนการจดัหาและให้ได้มาซึ�งที�ดิน วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมอื และเครื�องใช้ที�จําเป็นสําหรบัการ
ก่อสรา้ง ตดิตั �ง ปรบัปรุง ดดัแปลง ซ่อมแซม บาํรุงรกัษาและดาํเนินการระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม หรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมของ
สว่นราชการหรอืราชการสว่นทอ้งถิ�น 
  (3) แผนการจดัเกบ็ภาษอีากรและค่าบรกิารเพื�อการดาํเนินการ และบาํรุงรกัษาระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม
หรอืระบบการกาํจดัของเสยีรวมตาม (2) 
  (4) แผนการตรวจสอบ ตดิตาม และควบคุมการปล่อยทิ�งนํ�าเสยีและของเสยีอย่างอื�นจากแหล่งกําเนิด
มลพษิ 
  (5) แผนการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื�อป้องกนัและปราบปรามการละเมดิ และฝ่าฝืนกฎหมายเกี�ยวกบัการ
ควบคุมมลพษิ การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้มศลิปกรรม 
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 มาตรา 39 แผนปฏิบัติการเพื�อการจัดการคุณภาพสิ�งแวดล้อมในระดับจังหวัดที�จะได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตใินลําดบัแรก จะต้องเสนอประมาณการเงนิงบประมาณแผ่นดนิและเงนิกองทุน สาํหรบัการ
ก่อสรา้งหรอืดาํเนินการเพื�อใหม้รีะบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวม ตามมาตรา 38(2) ดว้ย ในกรณีที�จงัหวดัใด
ยงัไม่พร้อมที�จะดําเนินการเพื�อให้มรีะบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมอาจเสนอแผนการส่งเสรมิให้เอกชน
ลงทุนก่อสรา้งและดาํเนินการระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยี เพื�อใหบ้รกิารในเขตจงัหวดันั �นแทน 
 การจดัทําแผนปฏบิตัิการตามวรรคหนึ�งจะต้องมแีบบแปลนรายการละเอยีดและประมาณการราคาของโครงการ
ก่อสรา้ง ตดิตั �ง ปรบัปรุง ดดัแปลง ซ่อมแซม บาํรุงรกัษา รวมทั �งกระบวนการและวธิดีาํเนินการระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบ
การกาํจดัของเสยีรวมที�เสนอขอจดัสรรเงนิงบประมาณและเงนิกองทุนดงักล่าวประกอบคาํขอดว้ย 
 เพื�อประโยชน์ในการใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัซึ�งจะตอ้งมี
คําขอจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิตามวรรคหนึ�ง ใหส้าํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม มหีน้าที�
ในการรวบรวมและวเิคราะหแ์ผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เพื�อเสนอขอตั �งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มไวเ้พื�อการนี�โดยเฉพาะ 

 มาตรา 40 ในกรณีที�การจดัการคุณภาพสิ�งแวดล้อมเรื�องใดเรื�องหนึ�งจะต้องดําเนินการในพื�นที�ที�คาบเกี�ยวกนั
ระหว่างพื�นที�ของสองจงัหวดัขึ�นไปเนื�องจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของพื�นที�นั �นหรือเพื�อ
ประโยชน์ในการจดัการอย่างเป็นระบบตามหลกัการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิี�ถูกตอ้งและเหมาะสม 
ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัที�เกี�ยวขอ้งร่วมกนัจดัทาํแผนปฏบิตักิารตามมาตรา 37 

 มาตรา 41 ในกรณีที�จงัหวดัใดซึ�งมหีน้าที�ต้องจดัทําแผนปฏบิตักิารตามมาตรา 37 ไม่จดัทําหรอืไม่สามารถจดัทํา
ได ้หรอืจดัทาํเสนอแลว้แต่ไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ
พจิารณาสภาพปัญหาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มของจงัหวดันั �นว่ามคีวามรุนแรงถงึขนาดที�จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง
หรือไม่ หากเห็นว่าจําเป็น ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื�อออกคําสั �งให้กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เป็นผูจ้ดัทาํแผนปฏบิตักิารสาํหรบัจงัหวดันั �นแทน 

ส่วนที� 3  
เขตอนุรกัษ์และพื�นที�คุ้มครองสิ�งแวดล้อม 

 มาตรา 42 การคุ้มครองและจดัการพื�นที�ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า ให้เป็นไปตามแผน
จดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 35 และตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 

 มาตรา 43 ในกรณีที�ปรากฏว่าพื�นที�ใดมลีกัษณะเป็นพื�นที�ตน้นํ�าลําธารหรอืมรีะบบนิเวศน์ตามธรรมชาตทิี�แตกต่าง
จากพื�นที�อื�นโดยทั �วไป หรอืมรีะบบนิเวศน์ตามธรรมชาตทิี�อาจถูกทาํลายหรอือาจไดร้บัผลกระทบกระเทอืนจากกจิกรรมต่างๆ
ของมนุษยไ์ดโ้ดยง่าย หรอืเป็นพื�นที�ที�มคีุณค่าทางธรรมชาตหิรอืศลิปกรรมอนัควรแก่การอนุรกัษ์และพื�นที�ยงัมไิดถู้กประกาศ
กําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กาํหนดใหพ้ื�นที�นั �นเป็นเขตพื�นที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม 

 มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ใหก้ําหนดมาตรการคุม้ครองอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง
ดงัต่อไปนี�ไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 
  (1) กําหนดการใช้ประโยชน์ในที�ดินเพื�อรกัษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทอืนต่อระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาตหิรอืคุณค่าของสิ�งแวดลอ้มศลิปกรรม 
  (2) หา้มการกระทําหรอืกจิกรรมใดๆ ที�อาจเป็นอนัตรายหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางเปลี�ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ของพื�นที�นั �นจากลกัษณะตามธรรมชาตหิรอืเกดิผลกระทบต่อคุณค่าของสิ�งแวดลอ้มศลิปกรรม 
  (3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนที�จะ
ทาํการก่อสรา้งหรอืดาํเนินการในพื�นที�นั �น ใหม้หีน้าที�ตอ้งเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม8 

                                                
8 คาํวา่ “รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม” ทุกแห่ง แกไ้ขเป็น “รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม” โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 
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  (4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื�นที�นั �นรวมทั �งการกําหนดขอบเขตหน้าที�และความ
รบัผดิชอบของส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประโยชน์ในการร่วมมอืและประสานงานใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เพื�อ
รกัษาสภาพธรรมชาตหิรอืระบบนิเวศน์ตามธรรมชาตหิรอืคุณค่าของสิ�งแวดลอ้มศลิปกรรมในพื�นที�นั �น 
  (5) กาํหนดมาตรการคุม้ครองอื�นๆ ตามที�เหน็สมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื�นที�นั �น 

 มาตรา 45 ในพื�นที�ใดที�ไดม้กีารกําหนดใหเ้ป็นเขตอนุรกัษ์ เขตผงัเมอืงรวม เขตผงัเมอืงเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร 
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น หรอืเขตควบคุมมลพษิตามพระราชบญัญตันิี�ไวแ้ลว้ แต่ปรากฏว่ามสีภาพ
ปัญหาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มรุนแรงเขา้ขั �นวกิฤตซึ�งจาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยทนัทแีละส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งไม่มอีาํนาจ
ตามกฎหมายหรอืไม่สามารถที�จะทําการแกไ้ขปัญหาได ้ใหร้ฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรฐัมนตรขีออนุมตัเิขา้ดําเนินการเพื�อใชม้าตรการคุม้ครองอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่างตามมาตรา 44 ตาม
ความจาํเป็นและเหมาะสม เพื�อควบคุมและแกไ้ขปัญหาในพื�นที�นั �นได ้
 เมื�อได้รบัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรตีามวรรคหนึ�งแล้ว ให้รฐัมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื�นที� 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการคุม้ครองและกาํหนดระยะเวลาที�จะใชม้าตรการคุม้ครองดงักล่าวในพื�นที�นั �น 
 การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองใหก้ระทําได้เมื�อได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม
แห่งชาตแิละคณะรฐัมนตร ีโดยทาํเป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

9 ส่วนที� 4  
การจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 มาตรา 46 ในสว่นนี� เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้หน็เป็นอย่างอื�น 
 “การประเมนิผลกระทบสิ �งแวดลอ้ม” หมายความว่า กระบวนการศกึษาและประเมนิผลที�อาจเกดิขึ�นจากการดําเนิน
โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที�ร ัฐจะอนุญาตให้มีการดําเนินการที�อาจมีผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ�งแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนได้เสยีอื�นใดของประชาชนหรอืชุมชน ทั �ง
ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านกระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื�อกําหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว 
ผลการศกึษาเรยีกว่า รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
 “อนุญาต” หมายความว่า การที�เจ้าหน้าที�ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที�มีกฎหมาย
กําหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมก่อนกระทําการนั �น และใหห้มายความรวมถงึการออกใบอนุญาต การอนุมตั ิการจดทะเบยีน 
การขึ�นทะเบยีน การรบัแจง้ การใหป้ระทานบตัร และการใหอ้าชญาบตัรดว้ย 
 “ผูด้ําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการที�ต้องจดัทํารายงานการประเมนิผล
กระทบสิ�งแวดล้อมตามมาตรา 48 และให้หมายความรวมถึงผู้จดัการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรบัทรพัย์ส่วนกลางตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และผู้จ ัดสรรที�ดินหรือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสําหรับ
สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรที�ดนิดว้ย 

 มาตรา 47 ในกรณีที�มีการประเมินสิ�งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือกฎหมายอื�นใดไว้แล้ว การ
ประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มใหค้าํนึงถงึผลการประเมนิสิ�งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรด์งักล่าวดว้ย 

 มาตรา 48 เพื�อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม ให้รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมอีํานาจประกาศกําหนดให้โครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการใดของรฐัหรอืที�รฐัจะ
อนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ เป็นโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการที�มผีลกระทบสิ�งแวดล้อม หรอืที�อาจมผีลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนไดเ้สยีสาํคญัอื�นใดของประชาชนหรอืชุมชน
หรอืสิ�งแวดลอ้มอย่างรุนแรง ซึ�งผูด้าํเนินการหรอืผูข้ออนุญาตตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขในการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไป
ตามที�รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด โดยจะกําหนดใหแ้ตกต่างกนัตาม

                                                
9 ส่วนที� 4 มาตรา 46 ถงึมาตรา 51 ของหมวด 3 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสําคญัเกี�ยวกับ
รายละเอยีดโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการ สภาพสิ�งแวดล้อมปัจจุบนั การประเมนิทางเลอืกในการดําเนินการ การ
ประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�อาจเกดิขึ�นจากโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการทั �งทางตรงและทางออ้ม การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและการชดเชยเยยีวยา
ความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย 
 การจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มสาํหรบัโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการของรฐัหรอืที�รฐั
จะอนุญาตใหผู้ใ้ดดําเนินการที�อาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอื
ส่วนได้เสยีสําคญัอื�นใดของประชาชนหรอืชุมชนหรอืสิ�งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ดําเนินการหรอืผู้ขออนุญาตต้องประเมินผล
กระทบดา้นสุขภาพ และจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีและประชาชนและชุมชนที�เกี�ยวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื�อนไขที�รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตปิระกาศกําหนดเป็นการเพิ�มเตมิจากที�
ตอ้งดาํเนินการตามวรรคสองดว้ย 
 ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติเพื�อ
พจิารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ�งทุกรอบระยะเวลาหา้ปี หรอืในกรณีที�มคีวามจาํเป็นจะดาํเนินการใหเ้รว็กว่านั �นกไ็ด ้

 มาตรา 49 ในกรณีที�โครงการหรอืกจิการหรอืการดาํเนินการที�ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
ตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรอืกจิการหรอืการดาํเนินการของหน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัดาํเนินการร่วมกบัเอกชน
ที�ต้องเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตีามระเบยีบปฏบิตัขิองทางราชการ ใหห้น่วยงานของรฐัซึ�งเป็นผูร้บัผดิชอบ
โครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการนั �น จดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตั �งแต่ในระยะทําการศกึษาความ
เหมาะสมของโครงการหรอืกจิการหรือการดําเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติเพื�อเสนอความเห็น
ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตร ีในการพจิารณาเสนอความเหน็ของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตใิหม้คีวามเหน็
ของคณะกรรมการผูช้าํนาญการประกอบการพจิารณาดว้ย 
 ในการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�ง คณะรฐัมนตรอีาจขอใหบุ้คคลหรอืสถาบนั
ใดซึ�งมคีวามชาํนาญหรอืเชี�ยวชาญเกี�ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มทาํการศกึษาและเสนอรายงานหรอืความเหน็เพื�อ
ประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด ้
 กรณีโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการที�ตอ้งจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามมาตรา 48 
เป็นโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการของหน่วยงานของรฐัที�ไม่ต้องเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรหีรอืไม่
ต้องไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ใหห้น่วยงานของรฐัซึ�งเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการนั �นจดัทําและ
เสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 50 และมาตรา 51/1 
ดว้ยโดยอนุโลม 
 ในกรณีที�โครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการที�ต้องจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามวรรค
หนึ�งเป็นโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการดา้นการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกนัสาธารณภยั โรงพยาบาล 
หรอืที�อยู่อาศยั ที�มคีวามจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างที�รอผลการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม หน่วยงานของรฐัซึ�งเป็นผู้รบัผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนั �น อาจเสนอคณะรฐัมนตรีเพื�อ
พจิารณาอนุมตัิให้ดําเนินกระบวนการหรอืขั �นตอนเพื�อให้ได้มาซึ�งเอกชนที�จะเป็นผู้รบังานนั �นไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนาม
ผกูพนัในสญัญาหรอืใหส้ทิธกิบัเอกชนผูน้ั �นไม่ได ้

 มาตรา 50 ในกรณีที�โครงการหรอืกจิการหรอืการดาํเนินการที�ตอ้งจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
ตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการที�จะต้องได้รบัอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ�มการก่อสร้างหรอื
ดําเนินการ ใหผู้ด้ําเนินการหรอืผูข้ออนุญาตเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมต่อเจา้หน้าที�ซึ�งมอีํานาจอนุญาต
ตามกฎหมายนั �น และต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที�
คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที�แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทําเป็นรายงาน
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเบื�องตน้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�รฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา 48 วรรคสอง กไ็ด ้
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 ใหเ้จา้หน้าที�ซึ�งมอีํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั �งอนุญาตสาํหรบัโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการตาม
วรรคหนึ�งไว้จนกว่ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมจะได้รบัความเห็นชอบ หรือถือว่าได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ และได้รบัหนังสอืแจ้งผลการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมดงักล่าวจาก
สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มหรอืหน่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ
มอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที�แทน 
 ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที�คณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที�แทนตรวจสอบรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
ที�เสนอมา หากเหน็ว่ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มนั �นมไิดจ้ดัทาํใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�
กําหนดไวใ้นมาตรา 48 วรรคสอง หรอืวรรคสาม หรอืมเีอกสารไม่ครบถ้วน ใหส้าํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที�แทนแจ้งให้
ผูด้ําเนินการหรอืผูข้ออนุญาตที�เสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มทราบภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที�ไดร้บัรายงาน
การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มนั �น 
 ในกรณีที�สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มหรอืหน่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการ
สิ�งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายใหป้ฏบิตัิหน้าที�แทนเหน็ว่ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมได้จดัทําถูกต้องและมี
เอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มหรอืหน่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาตมิอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที�
แทนพจิารณาเสนอความเหน็เบื�องตน้เกี�ยวกบัรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั
นบัแต่วนัที�ไดร้บัรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มนั �น เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการพจิารณาต่อไป 
 ในการดําเนินการตามมาตรานี� สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาตอิาจมอบหมายให้หน่วยงานของรฐัแห่งอื�นปฏบิตัิหน้าที�แทนได้ เว้นแต่โครงการหรอื
กจิการหรอืการดําเนินการที�ต้องจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�ง เป็นโครงการหรอืกจิการหรอื
การดําเนินการที�อาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนได้เสยี
สาํคญัอื�นใดของประชาชนหรอืชุมชนหรอืสิ�งแวดลอ้มอย่างรุนแรง หรอืเป็นโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการตามมาตรา 
49 วรรคสี� ทั �งนี� ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตปิระกาศกาํหนด 
 ใหห้น่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที�แทนตามวรรคหา้ รายงานผล
การปฏบิตังิานและการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมของคณะกรรมการผูช้ํานาญการใหค้ณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตทิราบภายในระยะเวลา และตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตปิระกาศกาํหนด 

 มาตรา 51 ใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตแิต่งตั �งคณะกรรมการผูช้าํนาญการเพื�อทาํหน้าที�พจิารณารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งต้องประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒหิรอืผู้เชี�ยวชาญในสาขาวชิาการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และ
จะตอ้งมเีจา้หน้าที�ซึ�งมอีาํนาจอนุญาตในกจิการอนัเป็นสาระสาํคญัสาํหรบัการดาํเนินโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการนั �น
ตามกฎหมายร่วมเป็นกรรมการอยู่ดว้ย 
 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการแต่งตั �งกรรมการผูช้ํานาญการตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�คณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตปิระกาศกาํหนด 
 ให้นําความในมาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะกรรมการผูช้ํานาญการตามวรรคหนึ�งดว้ย
โดยอนุโลม 

 มาตรา 51/1 ใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
สี�สบิหา้วนันับแต่วนัที�ไดร้บัรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อมหรอืหน่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาตมิอบหมายใหป้ฏบิตัิหน้าที�แทน ถ้าคณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการมไิดพ้จิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าคณะกรรมการผูช้าํนาญการใหค้วามเหน็ชอบ 
 ในกรณีที�คณะกรรมการผูช้าํนาญการไม่ใหค้วามเหน็ชอบ ใหผู้ด้ําเนินการหรอืผูข้ออนุญาตแกไ้ขเพิ�มเตมิหรอืจดัทาํ
รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอยีด ประเดน็ หรอืหวัขอ้ที�คณะกรรมการผู้ชํานาญการ
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กําหนดภายในหนึ�งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที�ได้รบัแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ มิฉะนั �นให้ถือว่า
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิที�ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มใหม่ตามมาตรา 50 
 เมื�อผูด้ําเนินการหรอืผูข้ออนุญาตไดเ้สนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มซึ�งไดท้ําการแกไ้ขเพิ�มเตมิหรอื
ไดจ้ดัทําใหม่แลว้ ใหค้ณะกรรมการผูช้ํานาญการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�ได้รบัรายงานดงักล่าว ถ้า
คณะกรรมการผูช้าํนาญการมไิดพ้จิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าคณะกรรมการผูช้าํนาญการใหค้วาม
เหน็ชอบ 
 ในกรณีคณะกรรมการผูช้าํนาญการไม่ใหค้วามเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�เสนอตามวรรค
สาม ใหถ้อืว่าจบกระบวนการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม แต่ไม่ตดัสทิธทิี�ผูด้ําเนินการหรอืผูข้ออนุญาต
จะเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มใหม่ตามมาตรา 50 
 ในกรณีที�คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของคณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการใหเ้ป็นที�สดุ 

 มาตรา 51/2 เพื�อประโยชน์ในการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามมาตรา 49 มาตรา 50 
และมาตรา 51/1 ใหก้รรมการผูช้าํนาญการหรอืพนักงานเจา้หน้าที�ซึ�งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการมอีาํนาจ
ตรวจสถานที�ที�เป็นที�ตั �งของโครงการหรอืกจิการหรอืการดาํเนินการที�เสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มนั �นได ้โดย
ตอ้งกระทาํต่อหน้าหรอืดว้ยความยนิยอมของผูด้าํเนินการหรอืผูข้ออนุญาต 

 มาตรา 51/3 เมื�อคณะกรรมการผูช้าํนาญการใหค้วามเหน็ชอบ หรอืในกรณีที�ใหถ้อืว่าคณะกรรมการผูช้าํนาญการ
ใหค้วามเหน็ชอบตามมาตรา 51/1 แลว้ ใหเ้จา้หน้าที�ซึ�งมอีาํนาจอนุญาตตามกฎหมายนํามาตรการตามที�เสนอไวใ้นรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มไปกาํหนดเป็นเงื�อนไขในการสั �งอนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาต โดยใหถ้อืว่าเป็นเงื�อนไขที�กาํหนด
ตามกฎหมายในเรื�องนั �นดว้ย 
 ใหเ้จา้หน้าที�ซึ�งมอีาํนาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการในวรรคหนึ�งที�ผูด้ําเนินการหรอื
ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัทาํตามมาตรา 51/5 ไปกาํหนดเป็นเงื�อนไขในการสั �งอนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาตดว้ย 

 มาตรา 51/4 เพื�อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 49 และมาตรา 50 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตอิาจกาํหนดใหก้ารจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 48 ตอ้งจดัทาํ
หรอืไดร้บัการรบัรองจากผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
 การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบตัขิองผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการสั �งพกัใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 51/5 เพื�อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม ให้
ผู้ดําเนินการหรอืผูข้ออนุญาตที�ได้จดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมซึ�งได้รบัอนุญาตใหด้ําเนินการแล้ว จดัทํา
รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการที�กําหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที�ซึ�งมอีํานาจ
อนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ
ประกาศกาํหนด 
 ให้เจ้าหน้าที�ซึ�งมีอํานาจอนุญาตรวบรวมรายงานที�ได้รบัตามวรรคหนึ�งส่งให้สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มจงัหวดัในเขตทอ้งที�นั �น หรอืสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มสาํหรบัในเขตกรุงเทพ
มหานคร ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัรายงาน 
 ใหส้าํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มรวบรวมรายงานตามวรรคสอง และจดัทาํรายงาน
ผลการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวพรอ้มขอ้เสนอแนะและความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตอิย่างน้อยปีละ
หนึ�งครั �ง 
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 ในกรณีที�ปรากฏว่าผูด้าํเนินการหรอืผูข้ออนุญาตผูใ้ดหลกีเลี�ยงหรอืมไิดป้ฏบิตัติามมาตรการที�กําหนดไวใ้นรายงาน
การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มซึ�งเป็นเงื�อนไขในการสั �งอนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ใหส้าํนกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มเสนอแนะหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจอนุญาตใหม้กีารดาํเนินการทาง
กฎหมายเพื�อบงัคบัให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบตัิตามมาตรการที�ได้กําหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้ม ซึ�งเป็นเงื�อนไขในการสั �งอนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาตใหถู้กตอ้ง และใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าที�ผูม้อีาํนาจ
อนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการดําเนินการใหส้ํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมทราบภายใน
ระยะเวลาเกา้สบิวนั 

 มาตรา 51/6 รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดล้อมที�ได้รบัความเหน็จากคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบหรอืถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้ํานาญการสามารถนําไปใชเ้พื�อเสนอขอรบัความ
เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรหีรอืประกอบการพจิารณาอนุญาตตามกฎหมายไดเ้ป็นระยะเวลาหา้ปีนับแต่วนัที�สาํนักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มหรอืหน่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมายใหป้ฏบิตัิ
หน้าที�แทนไดม้หีนงัสอืแจง้ความเหน็ของคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตหิรอืความเหน็ชอบของคณะกรรมการผูช้าํนาญการ 
แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีที�ผูด้าํเนินการหรอืผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะนํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�ไดร้บัความเหน็จาก
คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบหรอืถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการแลว้ 
เพื�อเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเมื�อพ้นระยะเวลาตามที�
กาํหนดในวรรคหนึ�ง โครงการหรอืกจิการ หรอืการดาํเนินการที�จะดาํเนินการนั �นจะตอ้งไม่มกีารดดัแปลง ขยาย ต่อเตมิ เพิ�ม ลด 
หรอืเปลี�ยนแปลงที�จะมผีลกระทบหรอืทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มในพื�นที�และชุมชนเพิ�มขึ�นจากที�ระบุในรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�ไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบหรอืถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการ หรอืจะตอ้งไม่เป็นโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการที�อาจมผีลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนไดเ้สยีสาํคญัอื�นใดของประชาชนหรอืชุมชน
หรอืสิ�งแวดลอ้มอย่างรุนแรง และผูด้ําเนินการหรอืผูข้ออนุญาตตอ้งทบทวนมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้มใน
รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�ไดร้บัความเหน็หรอืไดร้บัความเหน็ชอบ เสนอใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ
หรอืคณะกรรมการผูช้าํนาญการพจิารณาใหม่ แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 51/7 ใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการไดร้บัเบี�ยประชุมตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการจะมอบหมายใหบุ้คคลหรอืสถาบนัใดได้ให้ความเหน็เพื�อประกอบการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มของคณะกรรมการผูช้าํนาญการโดยไดร้บัค่าตอบแทนตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎกีากไ็ด ้
 บุคคลซึ�งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามวรรคสองจะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที�หรอื
บุคลากรในสงักดัสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม หรอืหน่วยงานของรฐัตามที�คณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที�แทน แลว้แต่กรณี และมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตปิระกาศกาํหนด 
 รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที�คณะกรรมการผูช้าํนาญการจะมอบหมายใหบุ้คคลตามวรรคสองเป็นผูใ้ห้
ความเหน็ประกอบการพจิารณาไดจ้ะต้องเป็นรายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มสาํหรบัโครงการหรอืกจิการหรอืการ
ดําเนินการของรฐัหรอืที�รฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดดําเนินการที�อาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตคิุณภาพสิ�งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนได้เสยีสําคญัอื�นใดของประชาชนหรอืชุมชนหรอืสิ�งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรอืมคีวามยุ่งยาก
ซบัซ้อน หรอืมกีารใช้เทคโนโลยขี ั �นสูง หรอืต้องใช้ความรู้ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน ทั �งนี� ตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม
แห่งชาตปิระกาศกาํหนด 
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หมวด 4  
การควบคมุมลพิษ 

ส่วนที� 1  
คณะกรรมการควบคมุมลพิษ 

 มาตรา 52 เพื�อประโยชน์ในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี� ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�งเรียกว่า 
“คณะกรรมการควบคุมมลพษิ” ประกอบด้วยปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ อธบิดี
กรมการปกครอง อธบิดกีรมตํารวจ อธบิดกีรมการขนสง่ทางบก อธบิดกีรมเจา้ท่า อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง อธบิดกีรม
อุตสาหกรรมพื�นฐานและการเหมอืงแร่ อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม อธบิดกีรมอนามยั อธบิดกีรมวชิาการเกษตร อธบิดกีรม
ส่งเสรมิคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม เลขาธกิารสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ปลดักรุงเทพมหานคร 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคนซึ�งคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั �ง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ให้นําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมมลพษิโดยอนุโลม 

 มาตรา 53 ใหค้ณะกรรมการควบคุมมลพษิมอีาํนาจและหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) เสนอแผนปฏบิตัิการเพื�อป้องกนัหรือแก้ไขอนัตรายอนัเกิดจากการแพร่กระจายของมลพษิหรอื
ภาวะมลพษิต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
  (2) เสนอความเหน็เกี�ยวกบัการใหม้กีารดําเนินการแกไ้ขเพิ�มเตมิหรอืปรบัปรุงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั
การควบคุม ป้องกนั ลด หรอืขจดัมลพษิต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
  (3) เสนอความเห็นเกี�ยวกบัการกําหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชน
เกี�ยวกบัการควบคุมมลพษิและการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้มต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
  (4) เสนอแนะการกาํหนดอตัราค่าบรกิารสาํหรบัระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมของ
ทางราชการต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
  (5) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรใีนการกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิดตามมาตรา 55 
  (6) ใหค้ําแนะนําแก่รฐัมนตรใีนการกําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพษิที�จะต้องปฏบิตัติามมาตรา 
68 และมาตรา 69 
  (7) ใหค้าํแนะนําในการออกกฎกระทรวงกาํหนดชนิดและประเภทของของเสยีอนัตรายตามมาตรา 79 
  (8) ประสานงานระหว่างสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิและเอกชน เพื�อควบคุม ป้องกนั ลด หรอืขจดัมลพษิ 
  (9) จดัทาํรายงานเกี�ยวกบัสถานการณ์มลพษิเสนอต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตปีิละหนึ�งครั �ง 
  (10) พจิารณาวนิิจฉยัการคดัคา้นคาํสั �งของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิตามพระราชบญัญตันิี� 
  (11) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัินี�หรอืกฎหมายอื�น ให้เป็นอํานาจหน้าที�ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 
  (12) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมาย 
 คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใด ตามที�
คณะกรรมการควบคุมมลพษิจะมอบหมายกไ็ด ้

 มาตรา 54 ใหนํ้าความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบ้งัคบักบัการปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพษิและคณะอนุกรรมการที�คณะกรรมการควบคุมมลพษิแต่งตั �งโดยอนุโลม 
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ส่วนที� 2  
มาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหล่งกาํเนิด 

 มาตรา 55 ให้รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพษิและโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิมอีาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิด สาํหรบัควบคุมการ
ระบายนํ�าทิ�ง การปล่อยทิ�งอากาศเสยี การปล่อยทิ�งของเสยี หรอืมลพษิอื�นใดจากแหล่งกําเนิดออกสู่สิ�งแวดล้อม เพื�อรกัษา
คุณภาพสิ�งแวดลอ้มใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 56 ในกรณีที�มกีารกําหนดมาตรฐานเกี�ยวกบัการระบายนํ�าทิ�ง การปล่อยทิ�งอากาศเสยี การปล่อยทิ�งของ
เสยี หรอืมลพษิอื�นใดจากแหล่งกําเนิดออกสู่สิ�งแวดล้อมโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายอื�น และมาตรฐานดงักล่าวไม่ตํ�ากว่า
มาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนดตามมาตรา 55 ให้มาตรฐานดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัต่อไป
ตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายนั �น แต่ถ้ามาตรฐานดงักล่าวตํ�ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดที�รฐัมนตรปีระกาศ
กาํหนดตามมาตรา 55 ใหส้ว่นราชการที�มอีาํนาจตามกฎหมายนั �นแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิด 
ในกรณีที�มอีุปสรรคไม่อาจดาํเนินการเช่นว่านั �นได ้ใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตเิป็นผูช้ี�ขาด เมื�อมคีาํชี�ขาดเป็นประการ
ใดใหส้ว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการตามคาํชี�ขาดนั �น 

 มาตรา 57 ในกรณีที�มีกฎหมายอื�นบัญญัติให้อํานาจส่วนราชการใดกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกาํเนิดในเรื�องใดไว ้แต่สว่นราชการนั �นไม่ใชอ้าํนาจตามกฎหมายกาํหนดมาตรฐานดงักล่าว ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมอีํานาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษากาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแห่งกาํเนิดในเรื�องนั �นไดแ้ละใหถ้อืว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรื�องนั �นดว้ย 

 มาตรา 58 ในกรณีที�เหน็สมควรให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัมอีํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดที�กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซึ�ง
กาํหนดตามกฎหมายอื�นและมผีลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 เป็นพเิศษ สาํหรบัในเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 

ส่วนที� 3  
เขตควบคมุมลพิษ 

 มาตรา 59 ในกรณีที�ปรากฏว่าทอ้งที�ใดมปัีญหามลพษิซึ�งมแีนวโน้มที�จะรา้ยแรงถงึขนาดเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนหรอือาจก่อให้เกดิผลกระทบเสยีหายต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติมี
อาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากาํหนดใหท้อ้งที�นั �นเป็นเขตควบคุมมลพษิเพื�อดาํเนินการควบคุม ลด และขจดัมลพษิได ้

 มาตรา 60 เพื�อประโยชน์ในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื�อจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัตามมาตรา 37 
ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นในทอ้งที�ที�ไดป้ระกาศกําหนดใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 59 จดัทําแผนปฏบิตักิารเพื�อลดและ
ขจดัมลพษิในเขตควบคุมมลพษินั �นเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื�อรวมไวใ้นแผนปฏบิตักิารเพื�อการจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 
 การจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื�อลดและขจดัมลพษิใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี� 
  (1) ทาํการสาํรวจ และเกบ็ขอ้มลูเกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดมลพษิที�มอียู่ในเขตควบคุมมลพษินั �น 
  (2) จดัทําบญัชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหล่งกําเนิดมลพิษ ที�ได้ทําการ
สาํรวจและเกบ็ขอ้มลูตาม (1) 
  (3) ทําการศกึษา วเิคราะห์ และประเมนิสถานภาพมลพษิ รวมทั �งขอบเขตความรุนแรงของสภาพ
ปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม เพื�อกําหนดมาตรการที�เหมาะสมและจาํเป็นสาํหรบัการลดและขจดัมลพษิในเขต
ควบคุมมลพษินั �น 
 ในการจดัทําแผนปฏบิตัิการเพื�อลดและขจดัมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้เจ้า
พนกังานควบคุมมลพษิแนะนําและช่วยเหลอืตามความจาํเป็น 
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 มาตรา 61 แผนปฏบิตัิการเพื�อลดและขจดัมลพษิในเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 60 จะต้องเสนอประมาณการ
และคําขอจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิและเงนิกองทุนสําหรบัก่อสร้างหรอืดําเนินการเพื�อให้มรีะบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอื
ระบบกาํจดัของเสยีรวมของทางราชการที�จาํเป็น สาํหรบัการลดและขจดัมลพษิในเขตควบคุมมลพษินั �นดว้ย 

 มาตรา 62 ในกรณีที�จาํเป็นจะตอ้งจดัหาที�ดนิสาํหรบัใชเ้ป็นที�ตั �งระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวม
สาํหรบัเขตควบคุมมลพษิใด แต่ไม่สามารถจดัหาที�ดนิของรฐัได ้ใหด้ําเนินการจดัหาที�ดนิของเอกชนเพื�อพจิารณาคดัเลอืกเป็น
ที�ตั �ง ในกรณีที�มคี่าใชจ้่ายใหเ้สนอประมาณการและคาํขอจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิและเงนิกองทุนในแผนปฏบิตักิารระดบั
จงัหวดั 
 ในกรณีที�ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ�งได้ ให้กําหนดที�ดนิที�เหมาะสมเพื�อเสนอต่อรฐัมนตรใีห้ดําเนินการ
เวนคนืต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ์

 มาตรา 63 ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้าํกบัดแูลการดําเนินการของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 60 ในกรณีที�
เจ้าพนักงานทอ้งถิ�นไม่ดําเนินการภายในเวลาอนัสมควร ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัมอีํานาจดําเนินการแทนเมื�อไดร้บัแจง้ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ�นและคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตทิราบแลว้ 

ส่วนที� 4  
มลพิษทางอากาศและเสียง 

 มาตรา 64 ยานพาหนะที�จะนํามาใชจ้ะต้องไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิเกนิกว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิด
ตามมาตรา 55 

 มาตรา 65 ในกรณีที�พนักงานเจา้หน้าที�ตรวจพบว่าไดม้กีารใชย้านพาหนะโดยฝ่าฝืนตามมาตรา 64 ใหพ้นักงาน
เจา้หน้าที�มอีํานาจออกคําสั �งหา้มใชย้านพาหนะนั �นโดยเดด็ขาดหรอืจนกว่าจะไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิดที�กาํหนดตามมาตรา 55 

 มาตรา 66 ในการออกคาํสั �งหา้มใชย้านพาหนะตามมาตรา 65 ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ผูอ้อกคาํสั �งทําเครื�องหมายให้
เหน็ปรากฏเด่นชดัเป็นตวัอกัษรที�มขีอ้ความว่า “หา้มใชเ้ดด็ขาด” หรอื “หา้มใชช้ั �วคราว” หรอืเครื�องหมายอื�นใดซึ�งเป็นที�รูแ้ละ
เขา้ใจของประชาชนโดยทั �วไปว่ามคีวามหมายอย่างเดยีวกนัไว ้ณ สว่นใดสว่นหนึ�งของยานพาหนะนั �นดว้ย 
 การทําและการยกเลกิเครื�องหมายหา้มใชต้ามวรรคหนึ�ง หรอืการใชย้านพาหนะในขณะที�มเีครื�องหมายดงักล่าว ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 67 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามมาตรา 65 ใหพ้นักงานเจา้หน้าที�มอีํานาจสั �งใหย้านพาหนะหยุดเพื�อตรวจสอบ
หรอืเขา้ไปในยานพาหนะหรอืกระทาํการใดๆ ที�จาํเป็นเพื�อตรวจสอบเครื�องยนตแ์ละอุปกรณ์ของยานพาหนะนั �นได ้

 มาตรา 68 ให้รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพษิที�จะต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสยี รงัส ีหรอืมลพษิอื�นใดที�อยู่ในสภาพเป็นควนั 
ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่ น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกาํเนิดที�กาํหนดตามมาตรา 55 หรอืมาตรฐานที�สว่นราชการใดกาํหนดโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายอื�นและมาตรฐานนั �น
ยงัมผีลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 หรอืมาตรฐานที�ผูว้่าราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพเิศษสาํหรบัเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 58 
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิที�กําหนดตามวรรคหนึ�งมหีน้าที�ต้องติดตั �งหรือจดัให้มรีะบบบําบดั
อากาศเสยี อุปกรณ์หรอืเครื�องมอือื�นใดสําหรบัการควบคุม กําจดั ลด หรอืขจดัมลพษิซึ�งอาจมผีลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ตามที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิกําหนด เวน้แต่จะไดม้รีะบบ อุปกรณ์หรอืเครื�องมอืดงักล่าว ซึ�งเจา้พนักงานควบคุมมลพษิได้
ทําการตรวจสภาพและทดลองแลว้เหน็ว่ายงัใชก้ารไดอ้ยู่แลว้ เพื�อการนี�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิจะกาํหนดใหม้ผีูค้วบคุมการ
ดาํเนินงานระบบบาํบดัอากาศเสยี อุปกรณ์ หรอืเครื�องมอืดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
 ให้นําความในวรรคหนึ�งและวรรคสองมาใช้บงัคับกบัแหล่งกําเนิดมลพิษที�ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสยีงหรือความ
สั �นสะเทือนเกินว่าระดบัมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดที�กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที�ส่วนราชการใด
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กําหนดโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายอื�นและมาตรฐานนั �นยงัมผีลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 หรอืมาตรฐานที�ผูว้่าราชการจงัหวดั
กาํหนดเป็นพเิศษสาํหรบัเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 58 ดว้ยโดยอนุโลม 

ส่วนที� 5  
มลพิษทางนํ�า 

 มาตรา 69 ให้รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษที�จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ�าเสยีหรอืของเสยีลงสู่แหล่งนํ�าสาธารณะหรอืออกสู่
สิ�งแวดล้อมนอกเขตที�ตั �งแหล่งกําเนิดมลพษิไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดที�กําหนดตามมาตรา 55 หรอื
มาตรฐานที�สว่นราชการใดกาํหนดโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายอื�นและมาตรฐานยงัมผีลบงัคบัใชต้ามมาตรา 56 หรอืมาตรฐาน
ที�ผูว้่าราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพเิศษสาํหรบัเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 58 

 มาตรา 70 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิที�กําหนดตามมาตรา 69 มหีน้าที�ต้องก่อสรา้ง ตดิตั �งหรอื
จดัให้มรีะบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีตามที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิกําหนด เพื�อการนี� เจ้าพนักงานควบคุม
มลพษิจะกําหนดใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองมผีูค้วบคุมการดําเนินงานระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีที�กําหนดให้
ทาํการก่อสรา้ง ตดิตั �งหรอืจดัใหม้ขี ึ�นนั �นดว้ยกไ็ด ้
 ในกรณีที�แหล่งกาํเนิดมลพษิใดมรีะบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีอยู่แลว้ก่อนวนัที�มปีระกาศของรฐัมนตรี
ตามมาตรา 69 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื�อตรวจสอบ หากเจ้า
พนักงานควบคุมมลพษิเหน็ว่าระบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยีที�มอียู่แลว้นั �นยงัไม่สามารถทาํการบาํบดันํ�าเสยี หรอื
กาํจดัของเสยีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิดที�กาํหนดไว ้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิมี
หน้าที�ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรอืปรบัปรุงตามที�เจา้พนกังานควบคุมมลพษิกาํหนด 

 มาตรา 71 ในเขตควบคุมมลพษิใดหรอืเขตท้องที�ใดที�ทางราชการได้จดัให้มีระบบบําบดันํ�าเสยีรวม หรอืระบบ
กําจดัของเสยีรวมไวแ้ลว้ ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิตามมาตรา 70 วรรคหนึ�ง ซึ�งยงัมไิดท้ําการก่อสร้าง 
ตดิตั �งหรอืจดัใหม้รีะบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีตามที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิกําหนด หรอืไม่ประสงคท์ี�จะทํา
การก่อสรา้งหรอืจดัใหม้รีะบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีตามที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิกําหนดดงักล่าว มหีน้าที�
ต้องจดัส่งนํ�าเสยี หรอืของเสยีที�เกดิจากการดําเนินกจิการของตนไปทําการบําบดัหรอืกําจดัโดยระบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอื
ระบบกาํจดัของเสยีรวมที�มอียู่ภายในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งที�นั �น และมหีน้าที�ตอ้งเสยีค่าบรกิารตามอตัราที�กาํหนดโดย
พระราชบญัญตันิี�หรอืโดยกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 มาตรา 72 ในเขตควบคุมมลพษิใดหรอืเขตทอ้งที�ใดที�ทางราชการไดจ้ดัใหม้รีะบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดั
ของเสยีรวมไวแ้ล้ว ให้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิทุกประเภท เว้นแต่เจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพษิที�กําหนดตามมาตรา 70 มหีน้าที�ต้องจดัส่งนํ�าเสยีหรอืของเสยีที�เกดิจากแหล่งกําเนิดมลพษิของตนไปทาํการบําบดัหรอื
กําจดัโดยระบบบําบดันํ�าเสยีรวม หรอืระบบกําจดัของเสยีรวมที�มอียู่ภายในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งที�นั �น และมหีน้าที�
ต้องเสยีค่าบรกิารตามอตัราที�กําหนดโดยพระราชบญัญตันิี�หรอืโดยกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เว้นแต่แหล่งกําเนิดมลพษินั �น มี
ระบบบําบดันํ�าเสยี หรือระบบกําจดัของเสยีของตนเองอยู่แล้ว และสามารถทําการบําบดันํ�าเสยีหรือกําจดัของเสยีได้ตาม
มาตรฐานที�กาํหนดตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 73 หา้มมใิหผู้ใ้ดรบัจา้งเป็นผูค้วบคุมหรอืรบัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยี เวน้แต่จะไดร้บั
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
 การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนุญาต การควบคุมการปฏบิตังิานของผูไ้ดร้บัอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั �งพกัและการเพกิถอนการอนุญาตและการเสยีค่าธรรมเนียมการขอและการ
ออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหถ้อืว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิารเป็นผูร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้วบคุมดว้ย 
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 ในการรบัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันํ�าเสยีหรอืกาํจดัของเสยีของผูร้บัจา้งใหบ้รกิารตามวรรคหนึ�งจะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิ
กว่าอตัราที�กาํหนดในกฎกระทรวงมไิด ้

 มาตรา 74 ในเขตควบคุมมลพษิใดหรอืในเขตท้องที�ใดที�ทางราชการยงัมไิด้จดัให้มรีะบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรือ
ระบบกาํจดัของเสยีรวม แต่มผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันํ�าเสยีหรอืกาํจดัของเสยีอยู่ในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขต
ท้องที�นั �นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดส่งนํ� าเสียหรือของเสียจาก
แหล่งกําเนิดของตนไปใหผู้ร้บัจา้งใหบ้รกิารทําการบําบดัหรอืกําจดัตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�เจ้าพนักงานท้องถิ�น
กาํหนด โดยคาํแนะนําของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ 

 มาตรา 75 ในเขตควบคุมมลพษิใด หรอืเขตทอ้งที�ใดที�ทางราชการยงัมไิดจ้ดัใหม้รีะบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบ
กําจดัของเสยีรวมและไม่มผีูไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยีอยู่ในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขต
ทอ้งที�นั �น เจา้พนกังานทอ้งถิ�นโดยคาํแนะนําของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิอาจกาํหนดวธิกีารชั �วคราว สาํหรบัการบาํบดันํ�าเสยี
หรือกําจดัของเสยีซึ�งเกดิจากแหล่งกําเนิดมลพษิตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ได้ตามที�จําเป็นจนกว่าจะได้มกีารก่อสร้าง 
ตดิตั �ง และเปิดดาํเนินงานระบบบาํบดันํ�าเสยีรวม หรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งที�นั �น 
 วธิกีารชั �วคราวสาํหรบัการบาํบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยีตามวรรคหนึ�ง ใหห้มายความรวมถงึการเกบ็รวบรวม การ
ขนส่ง หรอืการจดัส่งนํ�าเสยีหรอืของเสยีดว้ยวธิกีารใดๆ ที�เหมาะสม ไปทําการบําบดัหรอืกาํจดัโดยระบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอื
ระบบกาํจดัของเสยีรวมของทางราชการที�อยู่ในเขตอื�นหรอือนุญาตใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดั
ของเสยีซึ�งรบัจา้งใหบ้รกิารอยู่ในเขตอื�นเขา้มาเปิดดําเนินการรบัจา้งใหบ้รกิารในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งที�นั �นเป็นการ
ชั �วคราว หรอือนุญาตใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารนั �นทาํการเกบ็รวบรวมนํ�าเสยีหรอืของเสยีเพื�อนําขนเคลื�อนยา้ยไปทํา
การบําบดัหรอืกําจดัโดยระบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีของผูน้ั �นซึ�งอยู่ในเขตทอ้งที�อื�นนอกเขตควบคุมมลพษิหรอื
เขตทอ้งที�นั �น 

 มาตรา 76 นํ�าเสยีที�ไดร้บัการบําบดัโดยระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมของทางราชการหรอืระบบบาํบดันํ�าเสยีของผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยี จะต้องมคีุณสมบตัติามมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกําเนิดที�
กําหนดตามมาตรา 55 หรอืมาตรฐานที�ส่วนราชการใดกําหนดโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายอื�นและมาตรฐานนั �นยงัมผีลใช้
บงัคบัตามมาตรา 56 หรอืมาตรฐานที�ผูว้่าราชการจงัหวดักาํหนดเป็นพเิศษสาํหรบัเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา 58 

 มาตรา 77 ใหส้ว่นราชการหรอืราชการสว่นทอ้งถิ�นซึ�งเป็นผูจ้ดัใหม้รีะบบบาํบดันํ�าเสยีรวม หรอืระบบกาํจดัของเสยี
รวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงนิรายได้ของราชการส่วนท้องถิ�น และเงินกองทุนตามพระราชบญัญัตินี� มีหน้าที�
ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมที�ส่วนราชการนั �นหรอืราชการส่วน
ทอ้งถิ�นนั �นจดัใหม้ขี ึ�น ในกรณีเช่นว่านี�ส่วนราชการหรอืราชการส่วนทอ้งถิ�นจะจา้งผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันํ�า
เสยีหรอืกาํจดัของเสยีตามพระราชบญัญตันิี� เป็นผูด้าํเนินงานและควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดั
ของเสยีรวมกไ็ด ้
 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสาํหรบัการจดัส่ง เกบ็รวบรวมและขนส่งนํ�าเสยีหรอืของเสยีจากแหล่งกําเนิดมลพษิมาสูร่ะบบ
บําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการ รวมทั �งขอ้กําหนด ขอ้หา้ม ขอ้จํากดั และเงื�อนไขต่างๆ สาํหรบั
การปล่อยทิ�ง และการระบายนํ�าเสยี หรอืของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งกาํเนิดมลพษิประเภทอื�นตามมาตรา 72 ลง
สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมของทางราชการ ใหก้าํหนดในกฎกระทรวง 

ส่วนที� 6  
มลพิษอื�นและของเสียอนัตราย 

 มาตรา 78 การเกบ็รวบรวม การขนส่ง และการจดัการด้วยประการใดๆ เพื�อบําบดัและขจดัขยะมูลฝอยและของ
เสยีอื�นที�อยู่ในสภาพเป็นของแขง็ การป้องกนัและควบคุมมลพษิที�เกดิจากหรอืมทีี�มาจากการทาํเหมอืงแร่ทั �งบนบกและในทะเล 
การป้องกนัและควบคุมมลพษิที�เกดิจากหรอืมทีี�มาจากการสาํรวจ และขุดเจาะนํ�ามนั ก๊าซธรรมชาตแิละสารไฮโดรคารบ์อนทุก
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ชนิดทั �งบนบกและในทะเล หรอืการป้องกนัและควบคุมมลพษิที�เกดิจากหรอืที�มมีาจากการปล่อยทิ�งนํ�ามนัและการทิ�งเทของเสยี
และวตัถุอื�นๆ จากเรอืเดนิทะเล เรอืบรรทุกนํ�ามนั และเรอืประเภทอื�น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 

 มาตรา 79 ในกรณีที�ไม่มกีฎหมายใดบญัญตัิไวโ้ดยเฉพาะ ให้รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
มลพษิ มอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสยีอนัตรายที�เกดิจากการผลติ การใช้สารเคม ีหรอืวตัถุ
อนัตรายในกระบวนการผลติทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกจิการอย่างอื�นใหอ้ยู่ในความควบคุม ในการนี�
ใหก้ําหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการและวธิกีารเพื�อควบคุมการเกบ็ รวบรวม การรกัษาความปลอดภยั การขนส่งเคลื�อนยา้ย การ
นําเขา้มาในราชอาณาจกัร การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร และการจดัการ บําบดั และกําจดัของเสยีอนัตรายดงักล่าวดว้ย
วธิกีารที�เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ส่วนที� 7  
การตรวจสอบและควบคมุ 

 มาตรา 80 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ ซึ�งมรีะบบบาํบดัอากาศเสยี อุปกรณ์ หรอืเครื�องมอืสาํหรบั
ควบคุมการปล่อยทิ�งอากาศเสยีหรอืมลพษิอื�น ระบบบําบดันํ�าเสยี หรอืระบบกาํจดัของเสยี ตามมาตรา 68 หรอืมาตรา 70 เป็น
ของตนเองมหีน้าที�ตอ้งเกบ็สถติแิละขอ้มลูซึ�งแสดงผลการทํางานของระบบหรอือุปกรณ์ และเครื�องมอืดงักล่าวในแต่ละวนั และ
จดัทําบนัทกึรายละเอยีดเป็นหลกัฐานไว ้ณ สถานที�ตั �งแหล่งกาํเนิดมลพษินั �น และจะต้องจดัทาํรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบ หรอือุปกรณ์และเครื�องมอืดงักล่าวเสนอต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที�ที�แหล่งกําเนิดมลพษินั �นตั �งอยู่อย่างน้อยเดอืน
ละหนึ�งครั �ง 
 การเกบ็สถิติ ขอ้มูล การจดัทําบนัทกึรายละเอยีดและรายงานให้ทําตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและแบบที�กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ในกรณีที�ระบบบําบดัอากาศเสยี ระบบบําบดันํ�าเสยี หรอืระบบกําจดัของเสยี หรอือุปกรณ์และเครื�องมอืดงักล่าวใน
วรรคหนึ�ง จะต้องมผีูค้วบคุมตามที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิกําหนด ใหผู้ค้วบคุมมหีน้าที�ดําเนินการตามที�กําหนดไวใ้นวรรค
หนึ�งแทนเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง 
 ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกาํจดัของเสยีมหีน้าที�ต้องดําเนินการเช่นเดยีวกบัเจา้ของหรอื
ผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิตามวรรคหนึ�ง 

 มาตรา 81 ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นรวบรวมรายงานที�ไดร้บัตามมาตรา 80 ส่งไปใหเ้จา้พนักงานควบคุมมลพษิซึ�งมี
อํานาจหน้าที�ในเขตท้องถิ�นนั �นเป็นประจําอย่างน้อยเดอืนละหนึ�งครั �งและจะทําความเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาของเจ้า
พนกังานควบคุมมลพษิเสนอไปพรอ้มกบัรายงานที�รวบรวมสง่ไปนั �นดว้ยกไ็ด ้

 มาตรา 82 เพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� ใหเ้จา้พนกังานควบคุมมลพษิมอีาํนาจดงัต่อไปนี� 
  (1) เขา้ไปในอาคาร สถานที�และเขตที�ตั �งของโรงงานอุตสาหกรรมหรอืแหล่งกําเนิดมลพษิ หรอืเขต
ที�ตั �งของระบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกําจดัของเสยีของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึ�นและพระอาทติยต์กหรอืใน
ระหว่างเวลาทําการเพื�อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบดันํ�าเสยี หรอืระบบกําจดัของเสยี ระบบบําบดัอากาศเสยี หรอื
อุปกรณ์และเครื�องมอืต่างๆ เพื�อควบคุมการปล่อยทิ�งอากาศเสยีหรอืมลพษิอื�น รวมทั �งตรวจบนัทกึรายละเอยีด สถติ ิหรอืขอ้มลู
เกี�ยวกับการทํางานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื�องมือดังกล่าว หรือเมื�อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตันิี� 
  (2) ออกคําสั �งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ใหบ้รกิารระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืกาํจดัของเสยี จดัการแกไ้ข เปลี�ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืซ่อมแซมระบบบาํบดัอากาศเสยี ระบบ
บาํบดันํ�าเสยี หรอืระบบกาํจดัของเสยี หรอือุปกรณ์และเครื�องมอืต่างๆ เพื�อควบคุมการปล่อยทิ�งอากาศเสยีหรอืมลพษิอื�น แต่ถา้
แหล่งกาํเนิดมลพษินั �นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใหแ้จง้ใหเ้จา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�
ต่อไป หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิมี
อาํนาจดาํเนินการตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี�ได ้
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  (3) ออกคําสั �งเป็นหนังสือสั �งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษซึ�งมิใช่โรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรอืมาตรา 92 ในกรณีแหล่งกาํเนิดมลพษินั �นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใหม้หีนงัสอืแจง้
ไปยงัเจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานใหอ้อกคําสั �งปรบัเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั �นโดยใหถ้อืว่า
เจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานเป็นเจา้พนักงานควบคุมมลพษิตามพระราชบญัญตันิี� หากเจา้พนักงานตามกฎหมาย
ว่าดว้ยโรงงานไม่ดําเนินการออกคําสั �งปรบัภายในระยะเวลาอนัสมควร ใหเ้จา้พนักงานควบคุมมลพษิมอีํานาจออกคําสั �งปรบั
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิที�เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั �นได ้
  (4) ออกคาํสั �งเป็นหนงัสอืสั �งใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันํ�าเสยี หรอืกาํจดัของเสยีหยดุ
หรอืปิดการดําเนินกจิการให้บริการบําบดันํ�าเสยีหรือกําจดัของเสยี หรอืสั �งเพกิถอนใบอนุญาต ในกรณีที�ผู้ได้รบัใบอนุญาต
รบัจ้างให้บรกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยีนั �น ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัินี� กฎกระทรวง 
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�น ระเบยีบ ประกาศหรอืเงื�อนไขที�ออก หรอืกําหนดตามความในพระราชบญัญตันิี� หรอืไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งของ
เจา้พนกังานควบคุมมลพษิซึ�งสั �งตามพระราชบญัญตันิี� 
  (5) ออกคาํสั �งเป็นหนงัสอืเพกิถอนการเป็นผูค้วบคุมตามมาตรา 68 หรอืมาตรา 70 ในกรณีที�ผูค้วบคมุ
นั �นฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี� กฎกระทรวง ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�น ระเบยีบ ประกาศ หรอืเงื�อนไขที�
ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี�  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั �งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ�งสั �งตาม
พระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 83 ในกรณีที�เหน็สมควรเพื�อประโยชน์ในการประสานการปฏบิตัริาชการระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เจา้
พนกังานควบคุมมลพษิอาจดาํเนินการดงัต่อไปนี� 
  (1) เสนอแนะการสั �งปิดหรอืพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตหรอืการสั �งใหห้ยุดใชห้รอืทาํประโยชน์ดว้ย
ประการใดๆ เกี�ยวกบัแหล่งกําเนิดมลพษิตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรอืมาตรา 78 ที�จงใจไม่ทําการบําบดัอากาศเสยี นํ�าเสยี
หรอืของเสยีอย่างอื�นและลกัลอบปล่อยทิ�งอากาศเสยี นํ�าเสยี หรอืของเสยีที�ยงัไม่ไดท้าํการบาํบดัออกสู่สิ�งแวดลอ้มภายนอกเขต
ที�ตั �งแหล่งกาํเนิดมลพษิ ต่อเจา้พนกังานผูม้อีาํนาจควบคุมดแูลแหล่งกาํเนิดมลพษินั �นตามกฎหมาย 
  (2) เสนอแนะให้มกีารดําเนินการทางกฎหมายเพื�อบงัคบัให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพษิตามมาตรา 71 หรอืมาตรา 72 จดัสง่นํ�าเสยีหรอืของเสยีไปทาํการบาํบดั หรอืกาํจดัตามพระราชบญัญตันิี� ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ�น 
  (3) ใหค้ําปรกึษาแนะนําแก่เจา้พนักงานทอ้งถิ�น หรอืส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัการดําเนินการ
และบํารุงรกัษาระบบบําบดันํ�าเสยีรวม หรือระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการซึ�งอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของเจ้า
พนกังานทอ้งถิ�น หรอืสว่นราชการนั �น 
 มาตรา 84 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� พนักงานเจา้หน้าที�และเจา้พนักงานควบคุมมลพษิตอ้งแสดง
บตัรประจาํตวัเมื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ 
 บตัรประจาํตวัของพนกังานเจา้หน้าที�และเจา้พนกังานควบคุมมลพษิใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 85 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี�ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานที�หรอืยานพาหนะ หรอืผูม้ ี
หน้าที�เกี�ยวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร และใหพ้นกังานเจา้หน้าที�และเจา้พนักงานควบคุมมลพษิเป็นเจา้พนกังานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 86 ในการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานเจ้าหน้าที�ตามมาตรา 65 และการปฏิบตัิหน้าที�ของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพษิตามมาตรา 82 (1) ใหท้ําต่อหน้าเจา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานที�หรอืยานพาหนะ ถ้าหาบุคคลดงักล่าวไม่ได ้ให้
ทาํต่อหน้าบุคคลอื�นอย่างน้อยสองคน ซึ�งพนกังานเจา้หน้าที�หรอืเจา้พนกังานควบคุมมลพษิไดข้อรอ้งใหม้าเป็นพยาน 

 มาตรา 87 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันํ�าเสยีหรอืกาํจดั
ของเสยี ผูค้วบคุม หรอืบุคคลอื�นใดซึ�งไม่พอใจคําสั �งของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิตามมาตรา 82(2) (3) (4) หรอื (5) มสีทิธิ
รอ้งคดัคา้นคาํสั �งนั �นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพษิภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คาํสั �งของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ 
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 ถา้ผูร้อ้งคดัคา้นไม่เหน็ดว้ยกบัการวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมมลพษิ ใหย้ื�นอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรภีายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมมลพษิ 
 คาํวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นที�สดุ 

ส่วนที� 8  
ค่าบริการและค่าปรบั 

 มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งที�ใดซึ�งไดจ้ดัใหม้กีารก่อสรา้งและดําเนินการระบบบําบดันํ�าเสยีรวม
หรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมของทางราชการโดยเงนิงบประมาณแผ่นดนิหรอืเงนิรายไดข้องราชการสว่นทอ้งถิ�น และเงนิกองทุน
ซึ�งจดัสรรตามพระราชบญัญตัินี�แล้ว ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
พจิารณากําหนดอตัราค่าบรกิารที�จะประกาศใชใ้นแต่ละเขตควบคุมมลพษิหรอืเขตทอ้งที�ที�เป็นที�ตั �งของระบบบําบดันํ�าเสยีรวม
หรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมดงักล่าว 
 การกาํหนดอตัราค่าบรกิารตามวรรคหนึ�งใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา 89 อตัราค่าบรกิารที�กําหนดตามมาตรา 88 สําหรบัการบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยีจากแหล่งกําเนิด
มลพษิตามมาตรา 71 และมาตรา 72 อาจกาํหนดใหม้อีตัราแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม 
 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิตามมาตรา 72 ประเภทบา้นเรอืนที�อยู่อาศยัซึ�งเป็นผูใ้ชร้ายย่อย มสีทิธิ
ได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าบรกิารตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 

 มาตรา 90 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิผูใ้ดหลกีเลี�ยงไม่จดัส่งนํ�าเสยีหรอืของเสยีไปทําการบาํบดั
โดยระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรอืมาตรา 72 และลกัลอบปล่อยทิ�งนํ�า
เสยีหรอืของเสยีนั �นออกสู่สิ�งแวดลอ้มภายนอกเขตที�ตั �งแหล่งกําเนิดมลพษิที�ตนเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง หรอืจดัส่งนํ�าเสยี
หรอืของเสยีไปทาํการบาํบดัโดยระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมของทางราชการ แต่ไม่ยอมชาํระค่าบรกิารที�
กําหนดโดยไม่มสีทิธไิดร้บัยกเวน้ตามมาตรา 89 วรรคสอง จะต้องเสยีค่าปรบัสี�เท่าของอตัราค่าบรกิารที�กําหนดตามมาตรา 88 
จนกว่าจะปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 91 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิซึ�งมรีะบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยีตามมาตรา 
70 ผูใ้ดลกัลอบปล่อยทิ�งนํ�าเสยีหรอืของเสยีลงสู่ระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกาํจดัของเสยีรวมของทางราชการ จะต้องเสยี
ค่าปรบัรายวนัในอตัราสี�เท่าของจํานวนเงนิค่าใชจ้่ายประจําวนัสําหรบัการเปิดเดนิเครื�องทํางานระบบบําบดันํ�าเสยีหรอืระบบ
กาํจดัของเสยีของตนตลอดเวลาที�ดาํเนินการเช่นว่านั �นและมหีน้าที�ตอ้งชดใชค้่าเสยีหายหากการปล่อยทิ�งนํ�าเสยีหรอืของเสยีนั �น
ก่อให้เกดิความชํารุดเสยีหายหรอืความบกพร่องแก่ระบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการดว้ย
ประการใดๆ 

 มาตรา 92 เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิตามมาตรา 68 หรอืมาตรา 70 ผู้ใดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์
และเครื�องมอืของตนที�มอียู่สาํหรบัการควบคุมมลพษิ อากาศ เสยีง และความสั �นสะเทอืน หรอืละเวน้ไม่ทาํการบาํบดันํ�าเสยีหรอื
กําจดัของเสยีโดยใชร้ะบบบําบดันํ�าเสยี หรอืระบบกําจดัของเสยีของตนที�มอียู่และลกัลอบปล่อยทิ�งมลพษินํ�าเสยีหรอืของเสยี
ดงักล่าวออกสู่สิ�งแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งกําเนิดมลพิษของตนจะต้องเสยีค่าปรบัรายวนัในอตัราสี�เท่าของจํานวนเงิน
ค่าใชจ้่ายประจาํวนัสาํหรบัการเปิดเดนิเครื�องทาํงานของอุปกรณ์ เครื�องมอื หรอืระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยีของ
ตนตลอดเวลาที�ดาํเนินการเช่นว่านั �น 

 มาตรา 93 ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ�นหรอืพนักงานเจา้หน้าที�ของส่วนราชการที�จดัใหม้รีะบบบําบดันํ�าเสยีรวม หรอื
ระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการ มอีํานาจหน้าที�จดัเกบ็ค่าบรกิาร ค่าปรบัและเรยีกร้องค่าเสยีหายตามที�บญัญตัไิวใ้น
ส่วนนี� ทั �งนี� เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของทางราชการที�ราชการส่วน
ทอ้งถิ�นหรอืสว่นราชการนั �นจดัใหม้ขี ึ�น 
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 ค่าบรกิารและค่าปรบัที�จดัเกบ็ไดต้ามวรรคหนึ�งใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําสง่คลงัเป็นงบประมาณแผ่นดนิ โดยใหนํ้ามา
หกัส่งเขา้กองทุนตามอตัราส่วนที�คณะกรรมการกองทุนกําหนด สาํหรบัส่วนที�เหลอืใหใ้ชเ้ป็นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการดําเนินการ
และบํารุงรกัษาระบบบําบดันํ�าเสยีรวมหรอืระบบกําจดัของเสยีรวมของราชการส่วนท้องถิ�นหรอืของส่วนราชการที�ได้จดัเกบ็
ค่าบรกิารและคา่ปรบันั �น 

หมวด 5  
มาตรการส่งเสริม 

 มาตรา 94 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิผูใ้ดซึ�งมหีน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี�หรอืตามกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวขอ้งที�จะตอ้งจดัใหม้รีะบบบาํบดัอากาศเสยี ระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยีอย่างอื�น รวมทั �งอุปกรณ์ เครื�องมอื 
เครื�องใช ้และวสัดุที�จําเป็นสาํหรบัแหล่งกําเนิดมลพษินั �น หรอืผูร้บัจา้งใหบ้รกิารซึ�งไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี� มสีทิธิ
ขอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืจากทางราชการไดด้งัต่อไปนี� 
  (1) การขอรบัความช่วยเหลอืด้านอากรขาเขา้สําหรบัการนําเขา้มาในราชอาณาจกัร ซึ�งเครื�องจกัร 
อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้หรอืวสัดุที�จาํเป็นซึ�งไม่สามารถจดัหาไดภ้ายในราชอาณาจกัร 
  (2) การขอรบัอนุญาตนําผูช้าํนาญการหรอืผูเ้ชี�ยวชาญชาวต่างประเทศเขา้มาปฏบิตัหิน้าที�เป็นผูต้ดิตั �ง 
ควบคุม หรอืดาํเนินงานระบบบาํบดัอากาศเสยี ระบบบาํบดันํ�าเสยีหรอืระบบกาํจดัของเสยี ในกรณีที�ไม่สามารถจดัหาและว่าจา้ง
บุคคลที�มคีุณสมบตัทิี�จะเป็นผูค้วบคุมเครื�องจกัร อุปกรณ์ เครื�องมอืหรอืเครื�องใชท้ี�นําเขา้มาในราชอาณาจกัรตาม (1) ไดภ้ายใน
ราชอาณาจักร รวมทั �งข้อยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั �นที�จะเกิดขึ�นเนื�องจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที�เป็นผู้ควบคุมใน
ราชอาณาจกัรดว้ย 
 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิที�ไม่มหีน้าที�ตามกฎหมายดงักล่าวในวรรคหนึ�ง แต่ประสงคท์ี�จะจดัใหม้ี
ระบบ อุปกรณ์ เครื�องมอืหรอืเครื�องใชข้องตนเองเพื�อทาํการบาํบดัอากาศเสยี นํ�าเสยี หรอืของเสยีอย่างอื�นที�เกดิจากกจิการหรอื
การดาํเนินการของตน มสีทิธทิี�จะขอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืจากทางราชการตามวรรคหนึ�งได ้

 มาตรา 95 คําขอรบัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืจากทางราชการตามมาตรา 94 ใหย้ื�นต่อคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้ม
แห่งชาตติามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตพิจิารณาคาํขอรบัการสง่เสรมิและช่วยเหลอืตามวรรคหนึ�งไดต้ามที�เหน็สมควร 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผู้ยื�นคําขอแต่ละราย และในกรณีที�คณะกรรมการ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาตเิหน็สมควรใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูย้ ื�นคําขอ ใหค้ณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตแินะนําใหส้่วนราชการที�
เกี�ยวขอ้งดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�ของสว่นราชการนั �นเพื�อใหก้ารสง่เสรมิหรอืใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูย้ ื�นคาํขอต่อไป 

หมวด 6  
ความรบัผิดทางแพ่ง 

 มาตรา 96 แหล่งกาํเนิดมลพษิใดก่อใหเ้กดิหรอืเป็นแหล่งกาํเนิดของการรั �วไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษิอนัเป็น
เหตุให้ผู้อื�นได้รบัอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพอนามยั หรือเป็นเหตุให้ทรพัย์สนิของผู้อื�นหรือของรฐัเสยีหายด้วย
ประการใดๆ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษินั �น มหีน้าที�ตอ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายเพื�อการ
นั �น ไม่ว่าการรั �วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั �นจะเกดิจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อของเจ้าของหรอืผู้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดมลพษิหรอืไม่กต็าม เวน้แต่ในกรณีที�พสิจูน์ไดว้่ามลพษิเช่นนั �นเกดิจาก 
  (1) เหตุสดุวสิยัหรอืการสงคราม 
  (2) การกระทาํตามคาํสั �งของรฐับาลหรอืเจา้พนกังานของรฐั 
  (3) การกระทําหรอืละเวน้การกระทําของผู้ที�ไดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหายเองหรอืของบุคคลอื�น 
ซึ�งมหีน้าที�รบัผดิชอบโดยตรงหรอืโดยออ้ม ในการรั �วไหลหรอืการแพร่กระจายของมลพษินั �น 
 ค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหาย ซึ�งเจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิมหีน้าที�ตอ้งรบัผดิตามวรรคหนึ�ง
หมายความรวมถงึค่าใชจ้่ายทั �งหมดที�ทางราชการตอ้งรบัภาระจ่ายจรงิในการขจดัมลพษิที�เกดิขึ�นนั �นดว้ย 



พระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ �งแวดลอ้มแห่งชาต ิ

 

26 

 มาตรา 97 ผูใ้ดกระทําหรอืละเวน้การกระทําดว้ยประการใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการทําลายหรอืทําให้
สูญหายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตซิึ�งเป็นของรฐั หรอืเป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ มหีน้าที�ต้องรบัผดิชอบชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่รฐัตามมลูค่าทั �งหมดของทรพัยากรธรรมชาตทิี�ถูกทาํลาย สญูหาย หรอืเสยีหายไปนั �น 

หมวด 7  
บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 98 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสั �งที�ออกตามมาตรา 9 หรอืขดัขวางการกระทําใดๆ ตามคําสั �งดงักล่าว 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 ในกรณีที�ผูฝ่้าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งดงักล่าวหรอืขดัขวางการกระทาํใดๆ ตามคําสั �งดงักล่าว เป็นผูซ้ึ�งก่อใหเ้กดิ
อนัตราย หรอืความเสยีหายจากภาวะมลพษิ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 99 ผูใ้ดบุกรุกหรอืครอบครองที�ดนิของรฐัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืเขา้ไปกระทาํดว้ยประการใดๆ อนั
เป็นการทําลาย ทําใหส้ญูหาย หรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืศลิปกรรมอนัควรแก่การอนุรกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิมลพษิ
อนัมผีลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ในเขตพื�นที�คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มที�กาํหนดตามมาตรา 43 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหา้
ปี หรอืปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 100 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดในกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 44 หรอืตามประกาศของ
รฐัมนตรตีามมาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 101 ผูใ้ดแพร่หรอืไขขา่วที�ไม่เป็นความจรงิเกี�ยวกบัอนัตรายจากแหล่งกาํเนิดมลพษิใด โดยมเีจตนาที�จะ
ทําลายชื�อเสยีงหรอืความไวว้างใจของสาธารณชนต่อการดําเนินกจิการโดยชอบดว้ยกฎหมายของแหล่งกําเนิดมลพษินั �น ต้อง
ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ� งกระทําโดยการประกาศโฆษณาหรือออกข่าวทางหนังสือพิมพ์ 
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ หรอืสื�อมวลชนอย่างอื�น ผูก้ระทาํผดิดงักล่าวตอ้งระวางโทษาจาํคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิ
หา้แสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 11 มาตรา 101/1 ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดก่อสร้างหรือดําเนินโครงการหรือกิจการก่อนที�รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามมาตรา 48 จะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูช้ํานาญการ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งลา้นบาท และปรบัอกีไม่เกนิวนัละหนึ�งแสนบาทตลอดระยะเวลาที�ไม่ไดป้ฏบิตัใิห้
ถูกตอ้งหรอืหยุดการกระทาํนั �น 

 ถ้าการกระทําความผดิตามวรรคหนึ�งเป็นการก่อสรา้งหรอืดําเนินการในโครงการหรอืกจิการหรอืการดําเนินการใดที�
อาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ�งแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วนได้เสยีสําคญัอื�นใดของ
ประชาชนหรอืชุมชนหรอืสิ�งแวดลอ้มอย่างรุนแรง ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษหนกักว่าโทษที�กฎหมายบญัญตัใินวรรคหนึ�งกึ�งหนึ�ง 

 11 มาตรา 101/2 ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการที�กําหนดไว้ใน
รายงานการประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้มตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ�ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งลา้นบาท 

 มาตรา 102 ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั �งห้ามใชย้านพาหนะของพนักงานเจา้หน้าที�ตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกนิหา้พนับาท 

 มาตรา 103 ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามคําสั �งของพนักงานเจ้าหน้าที�ตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึ�ง
เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 104 เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิผูใ้ดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 71 หรอืผู้ใดไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา 72 หรอืขอ้กาํหนดของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามมาตรา 74 หรอืมาตรา 75 วรรคหนึ�ง หรอืกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 
80 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

                                                
11 มาตรา 101/1 และมาตรา 101/2 บญัญตัเิพิ�มโดย มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 
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 มาตรา 105 ผูใ้ดรบัจา้งเป็นผูค้วบคุมหรอืรบัจา้งใหบ้รกิารบาํบดันํ�าเสยีหรอืกาํจดัของเสยีโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาต
ตามมาตรา 73 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 106 เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิ ผู้ควบคุม หรอืผู้รบัจ้างให้บรกิารบําบดันํ�าเสยีหรือ
กาํจดัของเสยีผูใ้ดไม่จดัเกบ็สถติ ิขอ้มลู หรอืไม่ทาํบนัทกึหรอืรายงานตามมาตรา 80 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งเดอืน หรอื
ปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รบัจ้างให้บริการผู้ใดทําบนัทึกหรือรายงานใดที�ตนมีหน้าที�ต้องทําตามพระราช 
บญัญตันิี�โดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 108 ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิในการปฏบิตัหิน้าที�ตามมาตรา 
82(1) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 109 ผูร้บัจา้งใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืของเสยีผูใ้ดที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิมคีาํสั �งใหห้ยุดหรอืปิด
การดําเนินกจิการใหบ้รกิารบําบดันํ�าเสยีหรอืกําจดัของเสยีตามมาตรา 82(4) หรอืผูค้วบคุมผูใ้ดที�เจา้พนักงานควบคุมมลพษิมี
คําสั �งใหเ้พกิถอนการเป็นผูค้วบคุมมลพษิตามมาตรา 82(5) ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสั �งของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิ หรอื
ฝ่าฝืนดาํเนินกจิการต่อไป ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 110 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพษิผูใ้ดจา้งบุคคลที�ถูกเพกิถอนการเป็นผูค้วบคุมแลว้ ให้
ควบคุมการทาํงานของระบบบาํบดัอากาศเสยี ระบบบาํบดันํ�าเสยี หรอืระบบกาํจดัของเสยี ซึ�งตนมหีน้าที�ตามกฎหมายที�จะตอ้ง
จดัใหม้ตีามพระราชบญัญตันิี� ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื�นบาท 

 12 มาตรา 110/1 ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจแต่งตั �งคณะกรรมการเปรยีบเทยีบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมภิาค
ไดต้ามความเหมาะสม 
 คณะกรรมการเปรยีบเทยีบแต่ละคณะใหม้จีํานวนสามคน และต้องแต่งตั �งจากผูแ้ทนสาํนักงานอยัการสงูสุด ผูแ้ทน
สาํนักงานตํารวจแห่งชาต ิและผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม โดยมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
แต่เมื�อพน้จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตั �งอกีได ้
 การพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวธิพีจิารณาของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ ใหเ้ป็นไปตามที�รฐัมนตรี
ประกาศกาํหนด 

 12 มาตรา 110/2 บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตัินี�ที�มโีทษปรบัสถานเดยีวหรอืเป็นความผดิที�มโีทษปรบัหรอื
จาํคุกไม่เกนิสองปี ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบมอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้
 ในกรณีที�พนักงานสอบสวน เจา้พนักงานควบคุมมลพษิ หรอืพนักงานเจา้หน้าที�พบว่าบุคคลใดกระทาํความผดิตาม
วรรคหนึ�ง และบุคคลนั �นยนิยอมให้เปรยีบเทยีบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที� 
แลว้แต่กรณี สง่เรื�องใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�บุคคลนั �นแสดงความยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 
 เมื�อผูต้้องหาไดช้าํระค่าปรบัตามจาํนวนที�เปรยีบเทยีบภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�มกีารเปรยีบเทยีบแลว้ ใหถ้อืว่า
คดเีลกิกนัตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 13 มาตรา 111  ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผดิเป็นนิตบิุคคล ถา้การกระทาํความผดิของนิตบิุคคลนั �นเกดิจากการสั �งการ
หรอืการกระทําของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ�งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั �น หรอืในกรณีที�บุคคล
ดงักล่าวมหีน้าที�ตอ้งสั �งการหรอืกระทําการและละเวน้ไม่สั �งการหรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตุใหน้ิตบิุคคลนั �นกระทาํความผดิ ผู้
นั �นตอ้งรบัโทษตามที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �น ๆ ดว้ย 

                                                
12 มาตรา 110/1 และมาตรา 110/2 บญัญตัเิพิ�มโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 
13 มาตรา 111 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 3(28) แห่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคล พ.ศ. 2560 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 112 ในระหว่างที�ยงัมไิดแ้ต่งตั �งคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาตติามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตันิี� 
ให้คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาติซึ�งได้รบัแต่งตั �งอยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั ยงัคงอยู่ในตําแหน่งเพื�อปฏบิตัิ
หน้าที�ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที�ไดแ้ต่งตั �งขึ�นใหม่จะเขา้รบัหน้าที� 

 มาตรา 113 บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั �งซึ�งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2518 ที�ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที�พระราชบญัญตันิี�มผีลใชบ้งัคบั
ให้คงใช้บงัคบัต่อไปเท่าที�ไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตินี� ทั �งนี� จนกว่าจะได้มกีารออกกฎกระทรวง ข้อบงัคบั ระเบยีบ 
ประกาศ หรอืคาํสั �งตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 114 ให้ผู้ที�ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้มสีทิธทิํารายงานเกี�ยวกบัการศกึษาและมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบกระเทอืนต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อมอยู่แล้วตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2518 เป็นผูม้สีทิธทิํารายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อมตามพระราชบญัญตันิี�ไดต่้อไป ทั �งนี� จนกว่ารฐัมนตรจีะกําหนดใหผู้้นั �นมา
ดาํเนินการขออนุญาตตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 115 บรรดารายงานเกี�ยวกบัการศกึษาและมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบกระเทอืนต่อคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มสาํหรบัโครงการหรอืกจิการใดตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2518 ที�ได้
ยื�นไวก้่อนวนัที�พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั และยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของสาํนกังานคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแหง่ชาต ิให้
ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ต่อไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษา
คุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ทั �งนี� โดยให้อํานาจหน้าที�ของสํานักงานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อมแห่งชาต ิในการ
พจิารณาดาํเนินการดงักล่าว เป็นอาํนาจหน้าที�ของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ปันยารชุน 
นายกรฐัมนตร ี

 

อตัราค่าธรรมเนียม 

14 1. คาํขอรบัใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิาํรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ฉบบัละ 40 บาท 
15 2. ใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิาํรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ปีละ 4,000 บาท 

3. คาํขอรบัใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม ฉบบัละ 40 บาท 
4. ใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม ปีละ 4,000 บาท 
5. คาํขอรบัใบอนุญาตเป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร ฉบบัละ 40 บาท 
6. ใบอนุญาตเป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร ปีละ 4,000 บาท 

16 7. การต่ออายุใบอนุญาต ครั �งละเท่ากบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 
 

                                                
14 1. ของอตัราค่าธรรมเนียม ยกเลกิโดย มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 
15 2. ของอตัราค่าธรรมเนียม ความเดมิถกูยกเลกิโดย มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
16 7. ของอตัราค่าธรรมเนียม บญัญตัเิพิ�มโดย มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 



พระราชบญัญตั ิ

 

29 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี� คอื โดยที �กฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม
แห่งชาตทิี �ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่มมีาตรการควบคุมและแกไ้ขปัญหาสิ �งแวดลอ้มไดอ้ย่างพอเพยีงสมควรปรบัปรุงใหม่โดย 
 (1) สง่เสรมิประชาชนและองคก์รเอกชนใหม้สีว่นร่วมในการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม 
 (2) จดัระบบการบรหิารงานดา้นสิ �งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม 
 (3) กาํหนดอาํนาจหน้าที �ของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และราชการสว่นทอ้งถิ �นใหเ้กดิการประสานงาน และมหีน้าที �
ร่วมกนัในการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ �งแวดลอ้มและกาํหนดแนวทางปฏบิตัใินสว่นที �ไม่มหีน่วยงานใดรบัผดิชอบโดยตรง 
 (4) กาํหนดมาตรการควบคุมมลพษิดว้ยการจดัใหม้รีะบบบําบดัอากาศเสยี ระบบบาํบดันํ�าเสยี ระบบกาํจดัของเสยี 
และเครื �องมอืหรอือุปกรณ์ต่างๆ เพื �อแกไ้ขปัญหาเกี �ยวกบัมลพษิ 
 (5) กาํหนดหน้าที �ความรบัผดิชอบของผูท้ี �เกี �ยวขอ้งกบัการก่อใหเ้กดิมลพษิใหเ้ป็นไปโดยชดัเจน 
 (6) กําหนดใหม้มีาตรการส่งเสรมิดา้นกองทุนและความช่วยเหลอืดา้นต่างๆ เพื �อเป็นการจงูใจใหม้กีารยอมรบัที �จะ
ปฏบิตัหิน้าที �ในการรกัษาคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที � 37 วนัที � 4 เมษายน 2535 
 
 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี�  คอื โดยที �พระราชบญัญตัิส่งเสรมิแล รกัษาคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 บญัญตัใิหก้ารจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ �งแวดลอ้มสาํหรบัโครงการหรอืกจิการที �อาจก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั �งทางด้านคุณภาพสิ �งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เป็นตามที �กําหนดใน
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ �งแวดลอ้ม อนัเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัมาตรา 58 และมาตรา 278 ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยซึ �งบญัญตัใิหม้กีารจดัทาํกฎหมายที �จําเป็นเพื �อกําหนดใหก้ารดาํเนินการใดของรฐัหรอืที �รฐัจะอนุญาตให้
ผูใ้ดดําเนินการ ถ้าการนั �นอาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชวีติ หรอืส่วน
ไดเ้สยีสาํคญัอื �นใดของประชาชนหรอืชุมชนหรอืสิ �งแวดลอ้มอย่างรุนแรง ตอ้งดาํเนินการใหม้กีารศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ �งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรอืชุมชน และจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีและประชาชน
และชุมชนที �เกี �ยวขอ้งก่อน เพื �อนํามาประกอบการพจิารณาดําเนินการหรอือนุญาตตามกฎหมาย ประกอบกบักระบวนการและ
ขั �นตอนการจดัทํา การเสนอ และการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ �งแวดล้อมตามที �กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าวเป็นหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิี �ไดใ้ชบ้งัคบัเป็นเวลานานแลว้ และในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ที �เปลี �ยนแปลงไป 
สมควรปรบัปรุงบทบญัญตัิเกี �ยวกบัการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ �งแวดล้อมและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ �งแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และเพื �อใหม้มีาตรฐานอนัเป็นที �ยอมรบัและไดร้บั
ความเชื �อมั �นจากทุกภาคส่วนในการดํารงไวซ้ึ �งการรกัษาคุณภาพสิ �งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตคิวบคู่ไปกบัการพฒันา
ประเทศอย่างสมดุล จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที � 27 ก วนัที � 19 เมษายน 2561 
 


