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พระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
เป็ นปี ที 47 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทํา
หน้าทีรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
(2) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2521
(3) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี
“สิงแวดล้อม” หมายความว่า สิงต่ า งๆ ทีมีล ัก ษณะทางกายภาพและชีว ภาพทีอยู่ร อบตัวมนุ ษย์ซึงเกิด ขึนโดย
ธรรมชาติและสิงทีมนุษย์ได้ทาํ ขึน
“คุณภาพสิงแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และ
สิงทีมนุษย์ได้ทาํ ขึน ทังนี เพือประโยชน์ต่อการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สบื ไปของมนุษยชาติ
“มาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อม” หมายความว่ า ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ า อากาศ เสีย ง และสภาวะอืนๆ ของ
สิงแวดล้อม ซึงกําหนดเป็ นเกณฑ์ทวไปสํ
ั าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิงแวดล้อม
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอนั ตราย และมลสารอืนๆ รวมทังกาก ตะกอน หรือสิงตกค้างจากสิงเหล่านัน ที
ถูกปล่อยทิงจากแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือทีมีอยู่ในสิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึงก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิงแวดล้อม หรือภาวะทีเป็ นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความ
ร้อน แสง เสียง กลิน ความสันสะเทือน หรือเหตุราํ คาญอืนๆ ทีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดมลพิษด้วย
“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะทีสิงแวดล้อ มเปลียนแปลงหรือ ปนเปื อนโดยมลพิษซึงทํา ให้คุณภาพของ
สิงแวดล้อมเสือมโทรมลง เช่น มลพิษทางนํา มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
“แหล่งกําเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิงก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานทีประกอบ
กิจการใดๆ หรือสิงอืนใด ซึงเป็ นแหล่งทีมาของมลพิษ
“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล นําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอนั ตรายอืนใด ซึงถูกปล่อยทิง
หรือมีทมาจากแหล่
ี
งกําเนิดมลพิษ รวมทังกาก ตะกอน หรือสิงตกค้างจากสิงเหล่านัน ทีอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
“นําเสีย” หมายความว่า ของเสียทีอยู่ในสภาพเป็ นของเหลว รวมทังมลสารทีปะปนหรือปนเปื อนอยู่ในของเหลวนัน
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“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียทีอยู่ในสภาพเป็ นไอเสีย กลินควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่ นละออง เถ้าถ่านหรือมลสารอืน
ทีมีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้
“วัตถุอนั ตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมพี ษิ วัตถุททํี า
ให้เกิดโรค วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุทก่ี อให้เกิดการเปลียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกดั กร่อน วัตถุทก่ี อให้เกิดการระคายเคือง
วัตถุอย่างอืนไม่ว่าจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ หรือสิงอืนใดทีอาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิงแวดล้อม
“เหตุราํ คาญ” หมายความว่า เหตุราํ คาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือ
ไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
“ผูค้ วบคุม” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ทาํ การควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบ
บําบัดนําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้สาํ หรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอืนใด ซึงเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจัดสร้างให้มขี นเพื
ึ อการบําบัดนําเสีย กําจัดของเสียหรือมลพิษอืนใดด้วยการลงทุนและเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง
“ผู้รบั จ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้รบั จ้างทําการบําบัดนํ าเสียหรือกําจัดของเสีย หรือ
ตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
“เขตอนุ รกั ษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า เขตสงวนเพือการท่องเทียวและเขตพืนที
คุม้ ครองอย่างอืนเพือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามมีทกฎหมายกํ
ี
าหนด
1 “หน่ ว ยงานของรัฐ” หมายความว่ า ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์ก ารมหาชน องค์ก รปกครอง ส่ว นท้อ งถิน และ
หน่วยงานอืนของรัฐทีมีกฎหมายจัดตัง
“เจ้าพนักงานท้องถิน” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผูว้ ่าราชการจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผูบ้ ริหารท้องถินขององค์การปกครองท้องถินอย่างอืน นอกเหนือจาก (1) ถึง (5) ข้างต้น
ทีได้รบั การประกาศกําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถินตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน สําหรับในเขตราชการส่วนท้องถินนัน
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึงรัฐมนตรีแต่ งตังให้ปฏิบตั ิการเกียวกับการควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า ผูซ้ งรั
ึ ฐมนตรีแต่งตังให้มอี าํ นาจหน้าทีปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม2
มาตรา 5 ในกรณีทีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินีอ้างถึงจังหวัดหรือกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้ าทีของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็ นอํานาจหน้าทีของผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ด้วย
มาตรา 6 เพือประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสทิ ธิและหน้าที
ดังต่อไปนี
1

คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” เพิมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
คําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม” โดย
มาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
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(1) การได้รบั ทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรืองเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดล้อม เว้นแต่ขอ้ มูลหรือข่าวสารทีทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกียวข้องกับการรักษาความมันคงแห่งชาติ หรือเป็ น
ความลับเกียวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สนิ หรือสิทธิในทางการค้าหรือกิจการของบุคคลใดทีได้รบั ความคุม้ ครองตาม
กฎหมาย
(2) การได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีทได้
ี รบั ความเสียหายจากภยันตรายที
เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดทีริเริม สนับสนุนหรือดําเนินการ
โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผูก้ ระทําผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีทได้
ี พบเห็นการกระทําใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิด หรือฝ่ าฝืนกฎหมายเกียวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(4) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าทีทีเกียวข้องกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
(5) การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินีหรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดล้อมโดยเคร่งครัด
ทังนี ตามพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อกฎหมายว่าด้วยการนันบัญญัตไิ ว้
มาตรา 7 เพือเป็ นการสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ให้
องค์กรเอกชนซึงมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศทีมีกจิ กรรมเกียวข้องโดยตรงกับการคุม้ ครอง
สิงแวดล้อม หรืออนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวตั ถุ ประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกล่าว มีสทิ ธิขอจดทะเบียนเป็ นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิงแวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม3 ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 องค์กรเอกชนทีได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รบั การช่วยเหลือหรือได้รบั การสนับสนุ นจาก
ทางราชการในเรืองดังต่อไปนี
(1) การจัดให้มอี าสาสมัครเพือช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตนิ ีหรือ
ตามกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพือสร้างจิตสํานึกของสาธารณชนทีถูกต้อง
เกียวกับการคุม้ ครองสิงแวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การช่วยเหลือประชาชนในพืนทีใดพืนทีหนึง ริเริมโครงการ หรือกิจกรรมเพือคุม้ ครองสิงแวดล้อม
และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืนทีนัน
(4) การศึกษาวิจยั เกียวกับการคุ้มครองสิงแวดล้อม และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการทีเกียวข้อง
(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รบั อันตรายหรือความเสียหายจากภาวะ
มลพิษอันเกิดจากการรัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทังเป็ นผู้แทนในคดีทีมีการฟ้ องร้องต่ อศาล เพือเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผทู้ ได้
ี รบั อันตรายหรือความเสียหายนันด้วย
ในกรณีทองค์
ี กรเอกชนทีได้จดทะเบียนประสบปั ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึง และร้องขอให้
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอี ํานาจสัง
ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือสังให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทีเกียวข้องดําเนินการช่วยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกต่อไป
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน
หรือเงินกูใ้ ห้แก่องค์กรเอกชนทีได้จดทะเบียนแล้ว เพือสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงได้ตามทีเห็นสมควร
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติ

องค์กรเอกชนทีได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชือผูแ้ ทนภาคเอกชน เพือให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาแต่งตังเป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติได้
ในกรณีทีองค์กรเอกชนใดทีได้จดทะเบียนแล้วดําเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือไม่เหมาะสม ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจสังเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนันได้
มาตรา 9 เมือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนืองมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษทีเกิด
จากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึงหากปล่อยไว้เช่นนันจะเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน หรือ ก่ อ ความเสีย หายต่ อ ทรัพ ย์ส ิน ของประชาชนหรือ ของรัฐ เป็ น อัน มาก ให้น ายกรัฐ มนตรีมีอํา นาจสังตามที
เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทังบุคคลซึงได้รบั หรืออาจได้รบั อันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว
กระทําหรือร่วมกันกระทําการใดๆ อันจะมีผลเป็ นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายทีเกิดขึน
นันได้อย่างทันท่วงที ในกรณีททราบว่
ี
าบุคคลใดเป็ นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมอี ํานาจสังบุคคลนัน
ไม่ให้กระทําการใดอันจะมีผลเป็ นการเพิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างทีมีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย
อํานาจในการสังตามวรรคหนึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดปฏิบตั ริ าชการภายในเขตจังหวัด
แทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทาํ เป็ นคําสังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือนายกรัฐมนตรีได้สงตามวรรคหนึ
ั
ง หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดในการปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สงตาม
ั
วรรคสองแล้ว ให้ประกาศคําสังดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชกั ช้า
มาตรา 10 เพือเป็ นการป้ องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา
9 ให้รฐั มนตรีกาํ หนดมาตรการป้ องกันและจัดทําแผนฉุกเฉินเพือแก้ไขสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนไว้ล่วงหน้า
มาตรา 11 ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ทังนี ในส่วนทีเกียวกับอํานาจหน้าทีของตน
รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีอํา นาจแต่ งตังเจ้าพนัก งานควบคุมมลพิษและ
พนักงานเจ้าหน้าที กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี และกําหนดกิจการอืนเพือ
ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา 12 ให้มีค ณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้ว ย นายกรัฐ มนตรีเ ป็ น ประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรีซงนายกรั
ึ
ฐมนตรีมอบหมายเป็ นรองประธานกรรมการคนทีหนึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม เป็ นรองประธานกรรมการคนทีสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ เลขาธิก ารคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุ น ผู้อํา นวยการสํา นั ก
งบประมาณ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ กียวกับสิงแวดล้อมไม่เกินแปดคนซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังเป็ นกรรมการ ในจํานวนนี
จะต้องมีผแู้ ทนภาคเอกชนร่วมอยู่ดว้ ยไม่น้อยกว่ากึงหนึง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม4เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
การแต่ ง ตังกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิใ ห้พิจ ารณาแต่ ง ตังจากบุ ค คลซึงมีค วามรู้ ความเชียวชาญ มีผ ลงานและ
ประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
มาตรา 13 คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอี าํ นาจและหน้าทีดังต่อไปนี
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คําว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราช
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พระราชบัญญัติ
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(1) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ เพือขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี
(2) กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมตามมาตรา 32
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมทีรัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ตาม
มาตรา 37
(5) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนเพือปฏิบตั ติ าม
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
(6) เสนอแนะให้มกี ารแก้ไขเพิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิงแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี
(7) พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบในแผนปฏิบ ัติก ารเพือป้ อ งกัน หรือ แก้ไ ขอัน ตรายอัน เกิด จากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษทีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53(1)
(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีรัฐมนตรีเสนอ
ตามมาตรา 55
(9) กํากับดูแลและเร่งรัดให้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน
ประกาศ ระเบียบและคําสังทีจําเป็ น เพือให้กฎหมายเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมมีความเป็ นระบบโดย
สมบูรณ์
(10) เสนอความเห็นต่ อนายกรัฐมนตรีเพือพิจารณาสังการในกรณีทีปรากฏว่า ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจใด ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกียวกับการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมอันอาจทําให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(11) กําหนดมาตรการเพือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนในเรืองทีเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
(12) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(13) เสนอรายงานเกียวกับสถานการณ์คุณภาพสิงแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปี
ละหนึงครัง
(14) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ีหรือกฎหมายอืนให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา 14 ให้คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งคณะรั
ึ
ฐมนตรีแต่งตังมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสามปี แต่อาจได้รบั
การแต่งตังใหม่ได้เป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึงวาระ
ในกรณีทมีี การแต่งตังกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พิมขึนในระหว่างทีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งแต่
ึ งตังไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในตํ า แหน่ ง ให้ผู้ทีได้ร ับแต่ งตังให้เ ป็ น กรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒิเพิมขึนอยู่ในตํา แหน่ ง เท่า กับวาระทีเหลือ อยู่ข องกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ได้
ี รบั แต่งตังไว้แล้ว
มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งคณะรั
ึ
ฐมนตรีแต่ งตัง
พ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติ

(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสือมเสียหรือมี
ส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ทีอาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพสิงแวดล้อม
ในกรณีทกรรมการผู
ี
ท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตังผูอ้ นเป็
ื นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
แทนได้ และให้ผทู้ ได้
ี รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ ตนแทน
ี
มาตรา 16 ในการประชุมคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าทีได้ ให้รองประธานกรรมการคนทีหนึงเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานคนทีหนึงไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการคนที 2 เป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการทังสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ น
ประธานในทีประชุม
มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มเี สียงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา 18 คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ อาจแต่งตังคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพือ
พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึงอย่างใดตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติจะมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการและคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 19 ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจเรียกให้ส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอืน ส่ง
เอกสารการสํารวจผลกระทบต่ อคุณภาพสิงแวดล้อมและเอกสารหรือข้อมูลทีเกียวข้องของโครงการและแผนงานของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนันมาพิจารณา ในการนีอาจเรียกบุคคลทีเกียวข้องมาชีแจงด้วย หากเห็นว่าโครงการและ
แผนงานใดอาจจะทําให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ให้เสนอมาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในกรณีทเอกสารหรื
ี
อข้อมูลทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติเรียกให้ส่งตามวรรคหนึง เป็ นเอกสารหรือข้อมูล
เกียวกับความลับอันมีลกั ษณะเป็ นสิทธิบตั รซึงได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อม
แห่ ง ชาติกํา หนดวิธีก ารและมาตรการทีเหมาะสมเพือป้ อ งกัน มิใ ห้เ อกสาร หรือ ข้อ มูล เหล่ า นันถู ก เผยแพร่ สู่บุ ค คลอืนใด
นอกจากนีจะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนันเพียงเพือวัตถุประสงค์ของมาตรานีเท่านัน
มาตรา 20 ในการปฏิบตั ิการตามหน้าที คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ชํานาญการ หรือ
คณะอนุ กรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการได้เมือเห็นสมควร และ
อาจขอความร่ วมมือจากบุ คคลใดเพือให้ได้มาซึงข้อ เท็จจริง หรือ เพือสํา รวจกิจกรรมใดๆ ทีอาจมีผ ลกระทบต่ อ คุณภาพ
สิงแวดล้อม
มาตรา 21 ในการปฏิบ ัติห น้ า ทีตามพระราชบัญ ญัตินี คณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่ ง ชาติอ าจมอบหมายให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม5 กรมควบคุมมลพิษหรือกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติเพือ
พิจารณาดําเนินการต่อไปได้
หมวด 2
กองทุนสิ งแวดล้อม
มาตรา 22 ให้จดั ตังกองทุนขึนกองทุนหนึงเรียกว่า “กองทุนสิงแวดล้อม” ในกระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี
5

คําว่า “สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ
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(1) เงินกองทุนนํามันเชือเพลิงตามจํานวนทีนายกรัฐมนตรีกาํ หนด
(2) เงิน ทีโอนมาจากเงิน ทุ น หมุ น เวีย นเพือการพัฒ นาสภาพแวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2535
(3) เงินค่าบริการและค่าปรับทีจัดเก็บตามพระราชบัญญัตนิ ี
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราวๆ
(5) เงินหรือทรัพย์สนิ อืนทีได้รบั จากภาคเอกชนทังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดจากกองทุนนี
(7) เงินอืนๆ ทีได้รบั มาเพือดําเนินการกองทุนนี
ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนสิงแวดล้อม และดําเนินการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 23 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพือกิจการดังต่อไปนี
(1) ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทังการจัดหาจัดซือ ทีดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือและเครืองใช้ทจํี าเป็ นสําหรับการดําเนินงาน
และบํารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย
(2) ให้ราชการส่วนท้องถินหรือรัฐวิสาหกิจกูย้ มื เพือจัดให้มรี ะบบบําบัดอากาศเสียหรือนําเสีย ระบบ
กําจัดของเสียหรืออุปกรณ์อนใด
ื สําหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถินหรือรัฐวิสาหกิจนัน
(3) ให้เอกชนกูย้ มื ในกรณีทบุี คคลนัน มีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้องจัดให้มรี ะบบบําบัดอากาศเสีย
หรือนํ าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อนใด
ื เพือการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษทีเกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนิน
กิจการของตนเองหรือบุคคลนันเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสีย
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
(4) เป็ นเงินช่วยเหลือและอุดหนุ นกิจการใดๆ ทีเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
ตามทีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
(5) เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา 24 ให้มคี ณะกรรมการกองทุนคณะหนึงประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง6 อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่7 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิงแวดล้อม และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่เกินห้าคน ซึงคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตังเป็ นกรรมการ และเลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ นํ า ความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้ บ ัง คับ กับ การดํ า รงตํ า แหน่ ง ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิใ น
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพือใช้ตามกิจการทีกําหนดไว้ในมาตรา 23
(2) กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข ระเบียบและวิธกี ารขอจัดสรรหรือขอกูย้ มื เงินกองทุน
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คําว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
7 คําว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” ในพระราชบัญญัตน
ิ ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่” โดยมาตรา 114 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้
สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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(3) กําหนดระเบียบเกียวกับอํานาจหน้าทีและวิธดี ําเนินงานของผูจ้ ดั การกองทุนตามมาตรา 29 และ
มาตรา 30 ตลอดจนวิธกี ารประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลางและผูจ้ ดั การกองทุนตามมาตรา 29 และ
มาตรา 30
(4) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
(5) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินทีกูย้ มื จากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรือ (3) รวมทังอัตราดอกเบีย
และหลักประกันตามความจําเป็ นและเหมาะสม
(6) กํา หนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สําหรับการหักเงิน ค่า บริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุนตาม
มาตรา 93
(7) จัด ทํา รายงานการรับจ่ายเงิน ของกองทุน เสนอต่ อคณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่งชาติ ตามที
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติกาํ หนด
(8) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี
การกําหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ (4) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือปฏิบตั หิ น้าทีตาม (1) หรือ (5)
ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการกองทุ น อาจแต่ ง ตังคณะอนุ ก รรมการเพือพิจ ารณาและปฏิบ ัติ ก ารอย่ า งหนึ งอย่ า งใดตามที
คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้
มาตรา 26 ให้นําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการ
กองทุน และคณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการกองทุนแต่งตังโดยอนุโลม
มาตรา 27 ในการพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 23(1) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาคําขอจัดสรร
ในแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา 39 เพือทําการก่อสร้างหรือดําเนินการให้มี
ระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึงได้รบั การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา 39 ให้แล้วส่วนหนึง หรือราชการ
ส่วนท้องถินได้จดั สรรเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถินสมทบด้วยแล้วเป็ นลําดับแรก
สัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถินกับเงินกองทุนทีคณะกรรมการ
กองทุนจะพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรให้ตามวรรคหนึงให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการสิ
ี
งแวดล้อมแห่งชาติกาํ หนด
มาตรา 28 การจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทําการกู้ยมื ตามมาตรา 23(2)
หรือ (3) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติกาํ หนด
เพือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึงรายใดกูย้ มื
เงินกองทุนได้ โดยมีกาํ หนดระยะยาวเป็ นพิเศษ และจะกําหนดให้ลดอัตราดอกเบียหรือยกเว้นดอกเบียตามทีเห็นสมควรก็ได้
มาตรา 29 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็ นผู้จดั การกองทุนในเงินกองทุนส่วนทีจัดสรรให้ส่วน
ราชการหรือราชการส่วนท้องถินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา
23(1) และเงินกองทุนในส่วนอืนทีคณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา 23(2) และ (3)
มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุ น อาจมอบหมายให้ส ถาบัน การเงิน ของรัฐ ทีเห็น สมควรหรือ บรรษัท เงิน ทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนในเงินกองทุนส่วนทีจัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
กูย้ มื ตามมาตรา 23(2) หรือ (3) ได้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึง ให้ผู้จดั การกองทุนมีหน้าทีวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในด้านการลงทุนและด้าน
วิชาการ และให้มอี ํานาจทําสัญญาให้กยู้ มื แทนคณะกรรมกองทุนในฐานะผูใ้ ห้กู้ เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนนีให้ผกู้ ตู้ าม
เงือนไขในสัญญากูย้ มื รวมทังติดตามทวงถามและรับเงินทีผูก้ ชู้ ําระคืนพร้อมทังดอกเบียส่งเข้ากองทุนและให้มอี ํานาจกําหนด
ระเบียบเพือปฏิบตั กิ ารในการให้กยู้ มื เงินได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
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สัญญากูย้ มื ตามวรรคสองจะต้องมีเงือนไข ซึงเป็ นสาระสําคัญของสัญญากําหนดให้ผกู้ มู้ หี น้าทีต้องใช้เงินทีกูย้ มื ไป
เฉพาะเพือประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎหมายของผูก้ ทู้ กํี าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ีหรือตามกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
เท่านัน
มาตรา 31 เงิ น กองทุ น สิงแวดล้ อ มที กรมบัญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง เก็ บ รัก ษาไว้ ต ามมาตรา 22 ให้
กรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจํากับสถาบันการเงินทีเป็ นของรัฐ
เงินรายได้ของกองทุนสิงแวดล้อมตามมาตรา 22 ให้นําส่งเข้ากองทุนสิงแวดล้อม เพือใช้ในกิจการตามทีบัญญัตไิ ว้ใน
มาตรา 23 โดยไม่ตอ้ งนําส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
หมวด 3
การคุ้มครองสิ งแวดล้อม
ส่วนที 1
มาตรฐานคุณภาพสิ งแวดล้อม
มาตรา 32 เพือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมในเรืองต่อไปนี
(1) มาตรฐานคุณภาพนํ าในแม่นําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ า และแหล่งนํ าสาธารณะ
อืนๆ ทีอยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพืนทีลุ่มนําในแต่ละพืนที
(2) มาตรฐานคุณภาพนําทะเลชายฝั งรวมทังบริเวณพืนทีปากแม่นํา
(3) มาตรฐานคุณภาพนําบาดาล
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัวไป
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสันสะเทือนโดยทัวไป
(6) มาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมในเรืองอืนๆ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมตามวรรคหนึงจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์และหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นพืนฐาน และจะต้องคํานึงถึงความเป็ นไปได้เชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีทเกี
ี ยวข้องด้วย
มาตรา 33 ในกรณี ทีเห็น สมควร ให้ค ณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่ ง ชาติมีอํา นาจกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิงแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมทีกําหนดตามมาตรา 32 เป็ นพิเศษ สําหรับในเขตอนุ รกั ษ์หรือเขตพืนที
คุม้ ครองสิงแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตพืนทีตามมาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59
มาตรา 34 ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอี าํ นาจปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมทีได้กําหนด
ไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความเปลียนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
ส่วนที 2
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ งแวดล้อม
มาตรา 35 ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติจดั ทําแผนปฏิบตั ิการเรียกว่า
“แผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม” เพือปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ ซึง
กําหนดขึนตามมาตรา 13(1)
แผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมตามวรรคหนึง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ส่วนราชการทีเกียวข้องมีหน้าทีดําเนินการตามอํานาจหน้าทีเพือปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามแผนจัดการคุณภาพ
สิงแวดล้อม และเพือให้การดําเนินการเป็ นไปโดยบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนด ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมมีหน้าทีให้คาํ แนะนําแก่สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจทีเกียวข้อง เพือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึงตามแผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมนัน
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มาตรา 36 แผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมตามมาตรา 35 อาจจัดทําเป็ นแผนระยะสัน ระยะกลาง หรือระยะยาวได้
ตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานในเรืองดังต่อไปนี
(1) การจัดการคุณภาพอากาศ นํา และคุณภาพสิงแวดล้อมในเรืองอืนๆ
(2) การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
(3) การอนุรกั ษ์สงแวดล้
ิ
อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิงแวดล้อมศิลปกรรม
(4) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนทีจําเป็ นสําหรับการดําเนินงานตามแผน
(5) การจัดองค์กรและระเบียบการบริหารงานเพือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการทีเกียวข้องและระหว่างส่วนราชการกับเอกชน รวมทังการกําหนดอัตรากําลังพนักงานเจ้าหน้าทีทีจําเป็ นสําหรับการ
ดําเนินงานตามแผน
(6) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิน ระเบียบ คําสังและประกาศทีจําเป็ น
สําหรับการดําเนินงานตามแผน
(7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้อม เพือประโยชน์ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้อง
มาตรา 37 เมือได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดใน
ท้องทีเขตพืนทีคุม้ ครองสิงแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหน้าทีจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือการ
จัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึงร้อยยีสิบ
วัน นับแต่วนั ทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จงั หวัดนันจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด แต่ถ้ามีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อกี ตามความ
เหมาะสม
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59
ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดนําแผนปฏิบตั กิ ารเพือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึงเจ้าพนักงานท้องถินจัดทําขึนตามมาตรา
60 มารวมเป็ นส่วนหนึงของแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย
ในกรณีทจัี งหวัดใดไม่อยู่ในเขตพืนทีคุม้ ครองสิงแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 แต่
ประสงค์จะดําเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผูว้ ่าราชการจังหวัดของจังหวัดนันอาจจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมเพือเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติกไ็ ด้
มาตรา 38 แผนปฏิบ ัติก ารเพือการจัด การคุ ณ ภาพสิงแวดล้อ มในระดับ จัง หวัด ทีจะเสนอต่ อ คณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารทีเสนอระบบการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมตามแนวทางทีกําหนดไว้ในแผน
จัดการคุณภาพสิงแวดล้อมโดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปั ญหาและเงือนไขต่างๆในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม
ของจังหวัดนัน และควรจะต้องมีสาระสําคัญในเรืองดังต่อไปนี
(1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
(2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึงทีดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือ และเครืองใช้ทจํี าเป็ นสําหรับ การ
ก่อสร้าง ติดตัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดนําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิน
(3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพือการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนําเสียรวม
หรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (2)
(4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิงนําเสียและของเสียอย่างอืนจากแหล่งกําเนิด
มลพิษ
(5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพือป้ องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่ าฝืนกฎหมายเกียวกับการ
ควบคุมมลพิษ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมศิลปกรรม
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มาตรา 39 แผนปฏิบ ัติก ารเพือการจัด การคุ ณ ภาพสิงแวดล้อ มในระดับ จัง หวัด ทีจะได้ร ับ การพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติในลําดับแรก จะต้องเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน สําหรับการ
ก่อสร้างหรือดําเนินการเพือให้มรี ะบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ตามมาตรา 38(2) ด้วย ในกรณีทจัี งหวัดใด
ยังไม่พร้อมทีจะดําเนินการเพือให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมอาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชน
ลงทุนก่อสร้างและดําเนินการระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพือให้บริการในเขตจังหวัดนันแทน
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการตามวรรคหนึงจะต้องมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการราคาของโครงการ
ก่อสร้าง ติดตัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รวมทังกระบวนการและวิธดี าํ เนินการระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบ
การกําจัดของเสียรวมทีเสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล่าวประกอบคําขอด้วย
เพือประโยชน์ในการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดซึงจะต้องมี
คําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรคหนึง ให้สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีหน้าที
ในการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัด เพือเสนอขอตังเป็ นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไว้เพือการนีโดยเฉพาะ
มาตรา 40 ในกรณีทีการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมเรืองใดเรืองหนึงจะต้องดําเนินการในพืนทีทีคาบเกียวกัน
ระหว่างพืนทีของสองจังหวัดขึนไปเนืองจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือ ระบบนิ เวศน์ ตามธรรมชาติของพืนทีนันหรือ เพือ
ประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็ นระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทถูี กต้องและเหมาะสม
ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดทีเกียวข้องร่วมกันจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 37
มาตรา 41 ในกรณีทจัี งหวัดใดซึงมีหน้าทีต้องจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 37 ไม่จดั ทําหรือไม่สามารถจัดทํา
ได้ หรือจัดทําเสนอแล้วแต่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณาสภาพปั ญหาคุณภาพสิงแวดล้อมของจังหวัดนันว่ามีความรุนแรงถึงขนาดทีจําเป็ นจะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง
หรือ ไม่ หากเห็น ว่ า จํ า เป็ น ให้ค ณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่ ง ชาติเ สนอต่ อ นายกรัฐ มนตรี เพือออกคํ า สังให้ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารสําหรับจังหวัดนันแทน
ส่วนที 3
เขตอนุรกั ษ์และพืนทีคุ้มครองสิ งแวดล้อม
มาตรา 42 การคุ้มครองและจัดการพืนทีในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ให้เป็ นไปตามแผน
จัดการคุณภาพสิงแวดล้อมตามมาตรา 35 และตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
มาตรา 43 ในกรณีทปรากฏว่
ี
าพืนทีใดมีลกั ษณะเป็ นพืนทีต้นนําลําธารหรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติทแตกต่
ี
าง
จากพืนทีอืนโดยทัวไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติทอาจถู
ี
กทําลายหรืออาจได้รบั ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุ ษย์ได้โดยง่าย หรือเป็ นพืนทีทีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุ รกั ษ์และพืนทียังมิได้ถูกประกาศ
กํา หนดให้เ ป็ น เขตอนุ ร ัก ษ์ ให้ร ัฐ มนตรีโ ดยคําแนะนํ า ของคณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่งชาติ มีอํา นาจออกกฎกระทรวง
กําหนดให้พนที
ื นันเป็ นเขตพืนทีคุม้ ครองสิงแวดล้อม
มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้กําหนดมาตรการคุม้ ครองอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนีไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(1) กําหนดการใช้ประโยชน์ในทีดินเพือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิงแวดล้อมศิลปกรรม
(2) ห้ามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ทีอาจเป็ นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลียนแปลง
ระบบนิเวศน์ของพืนทีนันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิงแวดล้อมศิลปกรรม
(3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีจะ
ทําการก่อสร้างหรือดําเนินการในพืนทีนัน ให้มหี น้าทีต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม8
8

คําว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม” ทุกแห่ง แก้ไขเป็ น “รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม” โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
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(4) กํ า หนดวิธีจ ัด การโดยเฉพาะสํ า หรับ พืนทีนั นรวมทังการกํ า หนดขอบเขตหน้ า ทีและความ
รับผิดชอบของส่วนราชการทีเกียวข้องเพือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เพือ
รักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิงแวดล้อมศิลปกรรมในพืนทีนัน
(5) กําหนดมาตรการคุม้ ครองอืนๆ ตามทีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพืนทีนัน
มาตรา 45 ในพืนทีใดทีได้มกี ารกําหนดให้เป็ นเขตอนุรกั ษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตนิ ีไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพ
ปั ญหาคุณภาพสิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขันวิกฤตซึงจําเป็ นจะต้องได้รบั การแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการทีเกียวข้องไม่มอี าํ นาจ
ตามกฎหมายหรือไม่สามารถทีจะทําการแก้ไขปั ญหาได้ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุ มตั เิ ข้าดําเนินการเพือใช้มาตรการคุม้ ครองอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสม เพือควบคุมและแก้ไขปั ญหาในพืนทีนันได้
เมือได้รบั อนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึงแล้ว ให้รฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนดเขตพืนที
รายละเอียดเกียวกับมาตรการคุม้ ครองและกําหนดระยะเวลาทีจะใช้มาตรการคุม้ ครองดังกล่าวในพืนทีนัน
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระทําได้เมือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิงแวดล้อม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที 4
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม
9

มาตรา 46 ในส่วนนี เว้นแต่ขอ้ ความจะแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอืน
“การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลทีอาจเกิดขึนจากการดําเนิน
โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที รั ฐ จะอนุ ญ าตให้ มี ก ารดํ า เนิ น การที อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียอืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทัง
ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือกําหนดมาตรการป้ องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
“อนุ ญาต” หมายความว่ า การทีเจ้า หน้ า ทีของหน่ วยงานของรัฐ ยิน ยอมให้บุ คคลใดกระทํา การใดทีมีกฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมก่อนกระทําการนัน และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุ มตั ิ การจดทะเบียน
การขึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผูด้ ําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิงแวดล้อมตามมาตรา 48 และให้หมายความรวมถึงผู้จดั การของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย์ส่วนกลางตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยอาคารชุ ด และผู้ จ ัด สรรทีดิน หรือ คณะกรรมการหมู่ บ้ า นจัด สรรของนิ ติบุ ค คลหมู่ บ้ า นจัด สรรสํา หรับ
สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีดินด้วย
มาตรา 47 ในกรณี ทีมีก ารประเมิน สิงแวดล้อ มระดับยุ ทธศาสตร์ตามระเบีย บหรือ กฎหมายอืนใดไว้แ ล้ว การ
ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมให้คาํ นึงถึงผลการประเมินสิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดงั กล่าวด้วย
มาตรา 48 เพือประโยชน์ ใ นการส่ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิงแวดล้อ ม ให้ร ัฐ มนตรี โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอี ํานาจประกาศกําหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือทีรัฐจะ
อนุ ญาตให้ผู้ใดดําเนินการ เป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทีมีผลกระทบสิงแวดล้อม หรือทีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอืนใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึงผูด้ าํ เนินการหรือผูข้ ออนุญาตต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามวรรคหนึง ให้เป็ นไป
ตามทีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด โดยจะกําหนดให้แตกต่างกันตาม
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ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการก็ได้ และอย่างน้ อยต้องประกอบด้วยสาระสําคัญเกียวกับ
รายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ สภาพสิงแวดล้อมปั จจุบนั การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การ
ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทังทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม และมาตรการป้ องกันแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและการชดเชยเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของรัฐหรือทีรัฐ
จะอนุ ญาตให้ผใู้ ดดําเนินการทีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือ
ส่วนได้เสียสําคัญอืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุ ญาตต้องประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนทีเกียวข้อง ตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือนไขทีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนดเป็ นการเพิมเติมจากที
ต้องดําเนินการตามวรรคสองด้วย
ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติเพือ
พิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึงทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีทมีี ความจําเป็ นจะดําเนินการให้เร็วกว่านันก็ได้
มาตรา 49 ในกรณีทโครงการหรื
ี
อกิจการหรือการดําเนินการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
ตามมาตรา 48 เป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการร่วมกับเอกชน
ทีต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบตั ขิ องทางราชการ ให้หน่ วยงานของรัฐซึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนัน จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตังแต่ในระยะทําการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติเพือเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติให้มคี วามเห็น
ของคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการประกอบการพิจารณาด้วย
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามวรรคหนึง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบัน
ใดซึงมีความชํานาญหรือเชียวชาญเกียวกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพือ
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามมาตรา 48
เป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการของหน่ วยงานของรัฐทีไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่
ต้องได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย ให้หน่ วยงานของรัฐซึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนันจัดทําและ
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดไว้ในมาตรา 50 และมาตรา 51/1
ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีทโครงการหรื
ี
อกิจการหรือการดําเนินการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามวรรค
หนึงเป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้ องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล
หรือทีอยู่อาศัย ทีมีความจําเป็ นเร่งด่วนเพือประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างทีรอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิงแวดล้อม หน่ วยงานของรัฐซึงเป็ นผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนัน อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ
พิจารณาอนุ มตั ิให้ดําเนินกระบวนการหรือขันตอนเพือให้ได้มาซึงเอกชนทีจะเป็ นผู้รบั งานนันไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนาม
ผูกพันในสัญญาหรือให้สทิ ธิกบั เอกชนผูน้ นไม่
ั ได้
มาตรา 50 ในกรณีทโครงการหรื
ี
อกิจการหรือการดําเนินการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
ตามมาตรา 48 เป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทีจะต้องได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายก่อนเริมการก่อสร้างหรือ
ดําเนินการ ให้ผดู้ ําเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมต่อเจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุ ญาต
ตามกฎหมายนัน และต่ อ สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้อ มหรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ตามที
คณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่ ง ชาติมอบหมายให้ป ฏิบตั ิหน้ า ทีแทน ในการเสนอรายงานดัง กล่ า วอาจจัด ทํา เป็ น รายงาน
ผลกระทบสิงแวดล้อมเบืองต้นตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา 48 วรรคสอง ก็ได้
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ให้เจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจอนุ ญาตตามกฎหมายรอการสังอนุ ญาตสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการตาม
วรรคหนึงไว้จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะได้รบั ความเห็นชอบ หรือถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ และได้รบั หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมดังกล่าวจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหรือหน่ วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีแทน
ให้สํา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหรือ หน่ วยงานของรัฐ ตามทีคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีแทนตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและเอกสารทีเกียวข้อง
ทีเสนอมา หากเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมนันมิได้จดั ทําให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขที
กําหนดไว้ในมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อ มหรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อ มแห่ ง ชาติม อบหมายให้ป ฏิบ ัติห น้ า ทีแทนแจ้ง ให้
ผูด้ ําเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตทีเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั รายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมนัน
ในกรณีทสํี านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหรือหน่ วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีแทนเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้จดั ทําถูกต้องและมี
เอกสารครบถ้ว น หรือ ได้มีก ารแก้ไ ขเพิมเติม ให้ถู ก ต้อ งและครบถ้ว นตามวรรคสามแล้ว ให้สํา นัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหรือหน่ วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที
แทนพิจารณาเสนอความเห็นเบืองต้นเกียวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีได้รบั รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมนัน เพือเสนอให้คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณาต่อไป
ในการดําเนินการตามมาตรานี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้หน่ วยงานของรัฐแห่งอืนปฏิบตั ิหน้าทีแทนได้ เว้นแต่โครงการหรือ
กิจการหรือการดําเนินการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามวรรคหนึง เป็ นโครงการหรือกิจการหรือ
การดําเนินการทีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือเป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการตามมาตรา
49 วรรคสี ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
ให้หน่วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีแทนตามวรรคห้า รายงานผล
การปฏิบตั งิ านและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของคณะกรรมการผูช้ ํานาญการให้คณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติทราบภายในระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตังคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการเพือทําหน้าทีพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผู้เชียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และ
จะต้องมีเจ้าหน้าทีซึงมีอาํ นาจอนุญาตในกิจการอันเป็ นสาระสําคัญสําหรับการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการนัน
ตามกฎหมายร่วมเป็ นกรรมการอยู่ดว้ ย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการแต่งตังกรรมการผูช้ ํานาญการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
ให้นําความในมาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะกรรมการผูช้ ํานาญการตามวรรคหนึงด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน
สีสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมหรือหน่ วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าทีแทน ถ้าคณะกรรมการ
ผูช้ าํ นาญการมิได้พจิ ารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการให้ความเห็นชอบ
ในกรณีทคณะกรรมการผู
ี
ช้ าํ นาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผดู้ ําเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตแก้ไขเพิมเติมหรือจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อทีคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
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กําหนดภายในหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ มิฉะนันให้ถือว่า
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุ ญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการ
พิจ ารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อ ม แต่ ไ ม่ ตัด สิท ธิทีผู้ดํา เนิ น การหรือ ผู้ข ออนุ ญ าตจะเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมใหม่ตามมาตรา 50
เมือผูด้ ําเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมซึงได้ทําการแก้ไขเพิมเติมหรือ
ได้จดั ทําใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั รายงานดังกล่าว ถ้า
คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการมิได้พจิ ารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการให้ความ
เห็นชอบ
ในกรณีคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเสนอตามวรรค
สาม ให้ถอื ว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม แต่ไม่ตดั สิทธิทผูี ด้ ําเนินการหรือผูข้ ออนุญาต
จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมใหม่ตามมาตรา 50
ในกรณีทีคณะกรรมการผู้ชํา นาญการให้ค วามเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของคณะกรรมการ
ผูช้ าํ นาญการให้เป็ นทีสุด
มาตรา 51/2 เพือประโยชน์ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามมาตรา 49 มาตรา 50
และมาตรา 51/1 ให้กรรมการผูช้ าํ นาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการมีอาํ นาจ
ตรวจสถานทีทีเป็ นทีตังของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทีเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมนันได้ โดย
ต้องกระทําต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผูด้ าํ เนินการหรือผูข้ ออนุญาต
มาตรา 51/3 เมือคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีทให้
ี ถอื ว่าคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการ
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีซึงมีอาํ นาจอนุญาตตามกฎหมายนํามาตรการตามทีเสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมไปกําหนดเป็ นเงือนไขในการสังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถอื ว่าเป็ นเงือนไขทีกําหนด
ตามกฎหมายในเรืองนันด้วย
ให้เจ้าหน้าทีซึงมีอาํ นาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการในวรรคหนึงทีผูด้ ําเนินการหรือ
ผูข้ ออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา 51/5 ไปกําหนดเป็ นเงือนไขในการสังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย
มาตรา 51/4 เพือประโยชน์ ใ นการปฏิบ ัติ ต ามมาตรา 49 และมาตรา 50 รัฐ มนตรีโ ดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติอาจกําหนดให้การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามมาตรา 48 ต้องจัดทํา
หรือได้รบั การรับรองจากผูร้ บั ใบอนุญาตเป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
การขอและการออกใบอนุ ญาต คุณสมบัตขิ องผูร้ บั ใบอนุ ญาตเป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม
การต่ ออายุใบอนุ ญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาต และการสังพักใช้และการเพิกถอนใบอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51/5 เพือประโยชน์ ใ นการติด ตามตรวจสอบและพัฒ นาระบบการประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อ ม ให้
ผู้ดําเนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตทีได้จดั ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมซึงได้รบั อนุ ญาตให้ดําเนินการแล้ว จัดทํา
รายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตรการทีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าทีซึงมีอํานาจ
อนุ ญาตอย่างน้อยปี ละหนึงครังตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศกําหนด
ให้เจ้าหน้ าทีซึงมีอํานาจอนุ ญาตรวบรวมรายงานทีได้รบั ตามวรรคหนึงส่งให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องทีนัน หรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมสําหรับในเขตกรุงเทพ
มหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ได้รบั รายงาน
ให้สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมรวบรวมรายงานตามวรรคสอง และจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปี ละ
หนึงครัง
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ในกรณีทปรากฏว่
ี
าผูด้ าํ เนินการหรือผูข้ ออนุ ญาตผูใ้ ดหลีกเลียงหรือมิได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีกําหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมซึงเป็ นเงือนไขในการสังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้สาํ นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีผูม้ อี ํานาจอนุญาตให้มกี ารดําเนินการทาง
กฎหมายเพือบังคับให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุ ญาตปฏิบตั ิตามมาตรการทีได้กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิงแวดล้อม ซึงเป็ นเงือนไขในการสังอนุ ญาตหรือต่ออายุใบอนุ ญาตให้ถูกต้อง และให้หน่ วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีผูม้ อี าํ นาจ
อนุ ญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทราบภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน
มาตรา 51/6 รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
หรือได้รบั ความเห็นชอบหรือถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ ํานาญการสามารถนําไปใช้เพือเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุ ญาตตามกฎหมายได้เป็ นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ทีสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้าทีแทนได้มหี นังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการ
แล้วแต่กรณี
ในกรณีทผูี ด้ าํ เนินการหรือผูข้ ออนุญาตประสงค์จะนํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีได้รบั ความเห็นจาก
คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รบั ความเห็นชอบหรือถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการแล้ว
เพือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือประกอบการพิจารณาอนุ ญาตตามกฎหมายเมือพ้นระยะเวลาตามที
กําหนดในวรรคหนึง โครงการหรือกิจการ หรือการดําเนินการทีจะดําเนินการนันจะต้องไม่มกี ารดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิม ลด
หรือเปลียนแปลงทีจะมีผลกระทบหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อสิงแวดล้อมในพืนทีและชุมชนเพิมขึนจากทีระบุในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รบั ความเห็นชอบหรือถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการ หรือจะต้องไม่เป็ นโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการทีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอืนใดของประชาชนหรือชุมชน
หรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง และผูด้ ําเนินการหรือผูข้ ออนุญาตต้องทบทวนมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีได้รบั ความเห็นหรือได้รบั ความเห็นชอบ เสนอให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณาใหม่ แล้วแต่กรณี
มาตรา 51/7 ให้คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการได้รบั เบียประชุมตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการพิจ ารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อ มตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการจะมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดได้ให้ความเห็นเพือประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิงแวดล้อมของคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการโดยได้รบั ค่าตอบแทนตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาก็ได้
บุคคลซึงได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการตามวรรคสองจะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีหรือ
บุคลากรในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือหน่ วยงานของรัฐตามทีคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีแทน แล้วแต่กรณี และมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด
รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีคณะกรรมการผูช้ าํ นาญการจะมอบหมายให้บุคคลตามวรรคสองเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นประกอบการพิจารณาได้จะต้องเป็ นรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการหรือการ
ดําเนินการของรัฐหรือทีรัฐจะอนุ ญาตให้ผใู้ ดดําเนินการทีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน หรือมีการใช้เทคโนโลยีขนสู
ั ง หรือต้องใช้ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้าน ทังนี ตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อม
แห่งชาติประกาศกําหนด
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หมวด 4
การควบคุมมลพิ ษ
ส่วนที 1
คณะกรรมการควบคุมมลพิ ษ
มาตรา 52 เพือประโยชน์ ใ นการควบคุ ม มลพิษ ตามพระราชบัญ ญัตินี ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ งเรีย กว่ า
“คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเป็ นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคนซึงคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติแต่ งตัง เป็ นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ให้นํ า ความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บ ัง คับ กับ การดํา รงตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการผู้ท รงคุ ณวุฒิใ น
คณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม
มาตรา 53 ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอาํ นาจและหน้าทีดังต่อไปนี
(1) เสนอแผนปฏิบตั ิการเพือป้ องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือ
ภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
(2) เสนอความเห็นเกียวกับการให้มกี ารดําเนินการแก้ไขเพิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข้องกับ
การควบคุม ป้ องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
(3) เสนอความเห็นเกียวกับการกําหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชน
เกียวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
(4) เสนอแนะการกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ
(5) ให้คาํ แนะนําแก่รฐั มนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดตามมาตรา 55
(6) ให้คําแนะนําแก่รฐั มนตรีในการกําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา
68 และมาตรา 69
(7) ให้คาํ แนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา 79
(8) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพือควบคุม ป้ องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
(9) จัดทํารายงานเกียวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึงครัง
(10) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านคําสังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตนิ ี
(11) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีหรือกฎหมายอืน ให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
(12) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุ ม มลพิษ อาจตังคณะอนุ ก รรมการเพือพิจ ารณาและปฏิบ ัติก ารอย่ า งหนึ งอย่ า งใด ตามที
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได้
มาตรา 54 ให้นําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตังโดยอนุโลม
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติ
ส่วนที 2
มาตรฐานควบคุมมลพิ ษจากแหล่งกําเนิ ด

มาตรา 55 ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด สําหรับควบคุมการ
ระบายนํ าทิง การปล่อยทิงอากาศเสีย การปล่อยทิงของเสีย หรือมลพิษอืนใดจากแหล่งกําเนิดออกสู่สงแวดล้
ิ
อม เพือรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิงแวดล้อมตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 56 ในกรณีทมีี การกําหนดมาตรฐานเกียวกับการระบายนําทิง การปล่อยทิงอากาศเสีย การปล่อยทิงของ
เสีย หรือมลพิษอืนใดจากแหล่งกําเนิดออกสู่สงแวดล้
ิ
อมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืน และมาตรฐานดังกล่าวไม่ตํากว่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 55 ให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บงั คับต่อไป
ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายนัน แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวตํากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา 55 ให้สว่ นราชการทีมีอาํ นาจตามกฎหมายนันแก้ไขให้เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ในกรณีทมีี อุปสรรคไม่อาจดําเนินการเช่นว่านันได้ ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติเป็ นผูช้ ขาด
ี เมือมีคาํ ชีขาดเป็ นประการ
ใดให้สว่ นราชการทีเกียวข้องดําเนินการตามคําชีขาดนัน
มาตรา 57 ในกรณี ทีมีก ฎหมายอืนบัญ ญัติ ใ ห้ อํ า นาจส่ ว นราชการใดกํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม มลพิษ จาก
แหล่งกําเนิดในเรืองใดไว้ แต่สว่ นราชการนันไม่ใช้อาํ นาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมอี ํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแห่งกําเนิดในเรืองนันได้และให้ถอื ว่าเป็ นมาตรฐานตามกฎหมายในเรืองนันด้วย
มาตรา 58 ในกรณีทเห็
ี นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีกําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซึง
กําหนดตามกฎหมายอืนและมีผลใช้บงั คับตามมาตรา 56 เป็ นพิเศษ สําหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59
ส่วนที 3
เขตควบคุมมลพิษ
มาตรา 59 ในกรณีทปรากฏว่
ี
าท้องทีใดมีปัญหามลพิษซึงมีแนวโน้มทีจะร้ายแรงถึงขนาดเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ทอ้ งทีนันเป็ นเขตควบคุมมลพิษเพือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้
มาตรา 60 เพือประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา 37
ให้เจ้าพนักงานท้องถินในท้องทีทีได้ประกาศกําหนดให้เป็ นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนันเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพือรวมไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารเพือการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือลดและขจัดมลพิษให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
(1) ทําการสํารวจ และเก็บข้อมูลเกียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษทีมีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนัน
(2) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหล่งกําเนิดมลพิษ ทีได้ทําการ
สํารวจและเก็บข้อมูลตาม (1)
(3) ทําการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทังขอบเขตความรุนแรงของสภาพ
ปั ญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม เพือกําหนดมาตรการทีเหมาะสมและจําเป็ นสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษนัน
ในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพือลดและขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถินตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและช่วยเหลือตามความจําเป็ น
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มาตรา 61 แผนปฏิบตั ิการเพือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 60 จะต้องเสนอประมาณการ
และคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนสําหรับก่อสร้างหรือดําเนินการเพือให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการทีจําเป็ น สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนันด้วย
มาตรา 62 ในกรณีทจํี าเป็ นจะต้องจัดหาทีดินสําหรับใช้เป็ นทีตังระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
สําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต่ไม่สามารถจัดหาทีดินของรัฐได้ ให้ดําเนินการจัดหาทีดินของเอกชนเพือพิจารณาคัดเลือกเป็ น
ทีตัง ในกรณีทมีี ค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบตั กิ ารระดับ
จังหวัด
ในกรณีทไม่
ี สามารถดําเนินการตามวรรคหนึงได้ ให้กําหนดทีดินทีเหมาะสมเพือเสนอต่อรัฐมนตรีให้ดําเนินการ
เวนคืนต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 63 ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูก้ าํ กับดูแลการดําเนินการของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 60 ในกรณีที
เจ้าพนักงานท้องถินไม่ดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการแทนเมือได้รบั แจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถินและคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติทราบแล้ว
ส่วนที 4
มลพิ ษทางอากาศและเสียง
มาตรา 64 ยานพาหนะทีจะนํ ามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด
ตามมาตรา 55
มาตรา 65 ในกรณีทพนั
ี กงานเจ้าหน้าทีตรวจพบว่าได้มกี ารใช้ยานพาหนะโดยฝ่ าฝื นตามมาตรา 64 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีมีอํานาจออกคําสังห้ามใช้ยานพาหนะนันโดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีกําหนดตามมาตรา 55
มาตรา 66 ในการออกคําสังห้ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผูอ้ อกคําสังทําเครืองหมายให้
เห็นปรากฏเด่นชัดเป็ นตัวอักษรทีมีขอ้ ความว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชวคราว”
ั
หรือเครืองหมายอืนใดซึงเป็ นทีรูแ้ ละ
เข้าใจของประชาชนโดยทัวไปว่ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึงของยานพาหนะนันด้วย
การทําและการยกเลิกเครืองหมายห้ามใช้ตามวรรคหนึง หรือการใช้ยานพาหนะในขณะทีมีเครืองหมายดังกล่าว ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 67 ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอํานาจสังให้ยานพาหนะหยุดเพือตรวจสอบ
หรือเข้าไปในยานพาหนะหรือกระทําการใดๆ ทีจําเป็ นเพือตรวจสอบเครืองยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนันได้
มาตรา 68 ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุ เ บกษา
กําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอืนใดทีอยู่ในสภาพเป็ นควัน
ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่ น ละออง เถ้าถ่ าน หรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่บ รรยากาศไม่เ กินมาตรฐานควบคุมมลพิษ จาก
แหล่งกําเนิดทีกําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานทีส่วนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืนและมาตรฐานนัน
ยังมีผลใช้บงั คับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานทีผูว้ ่าราชการจังหวัดกําหนดเป็ นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทีกําหนดตามวรรคหนึงมีหน้ าทีต้องติดตังหรือจัดให้มรี ะบบบําบัด
อากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครืองมืออืนใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ตามทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เว้นแต่จะได้มรี ะบบ อุปกรณ์หรือเครืองมือดังกล่าว ซึงเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้
ทําการตรวจสภาพและทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่แล้ว เพือการนีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดให้มผี คู้ วบคุมการ
ดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครืองมือดังกล่าวด้วยก็ได้
ให้นําความในวรรคหนึงและวรรคสองมาใช้บงั คับกับแหล่ งกํา เนิ ดมลพิษทีปล่ อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความ
สันสะเทือนเกินว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีกําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานทีส่วนราชการใด
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กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืนและมาตรฐานนันยังมีผลใช้บงั คับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานทีผูว้ ่าราชการจังหวัด
กําหนดเป็ นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 ด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที 5
มลพิ ษทางนํา
มาตรา 69 ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุ เ บกษา
กําหนดประเภทของแหล่งกําเนิดมลพิษทีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งนํ าสาธารณะหรือ ออกสู่
สิงแวดล้อมนอกเขตทีตังแหล่งกําเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีกําหนดตามมาตรา 55 หรือ
มาตรฐานทีส่วนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืนและมาตรฐานยังมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 56 หรือมาตรฐาน
ทีผูว้ ่าราชการจังหวัดกําหนดเป็ นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
มาตรา 70 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทีกําหนดตามมาตรา 69 มีหน้าทีต้องก่อสร้าง ติดตังหรือ
จัดให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เพือการนี เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษจะกําหนดให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองมีผคู้ วบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียทีกําหนดให้
ทําการก่อสร้าง ติดตังหรือจัดให้มขี นนั
ึ นด้วยก็ได้
ในกรณีทแหล่
ี งกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยู่แล้วก่อนวันทีมีประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา 69 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษแจ้งต่ อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพือตรวจสอบ หากเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียทีมีอยู่แล้วนันยังไม่สามารถทําการบําบัดนําเสีย หรือ
กําจัดของเสียให้เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดทีกําหนดไว้ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษมี
หน้าทีต้องดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
มาตรา 71 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องทีใดทีทางราชการได้จดั ให้มีระบบบําบัดนํ าเสียรวม หรือระบบ
กําจัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 70 วรรคหนึง ซึงยังมิได้ทําการก่อสร้าง
ติดตังหรือจัดให้มรี ะบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไม่ประสงค์ทจะทํ
ี า
การก่อสร้างหรือจัดให้มรี ะบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกล่าว มีหน้าที
ต้องจัดส่งนํ าเสีย หรือของเสียทีเกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ าเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมทีมีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องทีนัน และมีหน้าทีต้องเสียค่าบริการตามอัตราทีกําหนดโดย
พระราชบัญญัตนิ หรื
ี อโดยกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
มาตรา 72 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องทีใดทีทางราชการได้จดั ให้มรี ะบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทุกประเภท เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด
มลพิษทีกําหนดตามมาตรา 70 มีหน้าทีต้องจัดส่งนําเสียหรือของเสียทีเกิดจากแหล่งกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือ
กําจัดโดยระบบบําบัดนํ าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมทีมีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องทีนัน และมีหน้าที
ต้องเสียค่าบริการตามอัตราทีกําหนดโดยพระราชบัญญัตนิ ีหรือโดยกฎหมายอืนทีเกียวข้อง เว้นแต่แหล่งกําเนิดมลพิษนัน มี
ระบบบําบัดนํ าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนเองอยู่แล้ว และสามารถทําการบําบัดนํ าเสียหรือกําจัดของเสียได้ตาม
มาตรฐานทีกําหนดตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 73 ห้ามมิให้ผใู้ ดรับจ้างเป็ นผูค้ วบคุมหรือรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสีย เว้นแต่จะได้รบั
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน
การขอและการออกใบอนุ ญาต คุณสมบัตขิ องผูข้ อรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบตั งิ านของผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต การ
ต่ออายุใบอนุ ญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาต การสังพักและการเพิกถอนการอนุ ญาตและการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการ
ออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ให้ถอื ว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการเป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ วบคุมด้วย
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ในการรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียของผูร้ บั จ้างให้บริการตามวรรคหนึงจะเรียกเก็บค่าบริการเกิน
กว่าอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวงมิได้
มาตรา 74 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องทีใดทีทางราชการยังมิได้จดั ให้มรี ะบบบําบัดนํ าเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม แต่มผี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ท้อ งทีนั นให้เ จ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิษ ตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัด ส่ ง นํ าเสีย หรือ ของเสีย จาก
แหล่งกําเนิดของตนไปให้ผรู้ บั จ้างให้บริการทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีเจ้าพนักงานท้องถิน
กําหนด โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
มาตรา 75 ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องทีใดทีทางราชการยังมิได้จดั ให้มรี ะบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมและไม่มผี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ท้องทีนัน เจ้าพนักงานท้องถินโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจกําหนดวิธกี ารชัวคราว สําหรับการบําบัดนําเสีย
หรือกําจัดของเสียซึงเกิดจากแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ได้ตามทีจําเป็ นจนกว่าจะได้มกี ารก่อสร้าง
ติดตัง และเปิ ดดําเนินงานระบบบําบัดนําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องทีนัน
วิธกี ารชัวคราวสําหรับการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียตามวรรคหนึง ให้หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง หรือการจัดส่งนําเสียหรือของเสียด้วยวิธกี ารใดๆ ทีเหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการทีอยู่ในเขตอืนหรืออนุญาตให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัด
ของเสียซึงรับจ้างให้บริการอยู่ในเขตอืนเข้ามาเปิ ดดําเนินการรับจ้างให้บริการในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องทีนันเป็ นการ
ชัวคราว หรืออนุญาตให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการนันทําการเก็บรวบรวมนําเสียหรือของเสียเพือนําขนเคลือนย้ายไปทํา
การบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของผูน้ ันซึงอยู่ในเขตท้องทีอืนนอกเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องทีนัน
มาตรา 76 นําเสียทีได้รบั การบําบัดโดยระบบบําบัดนําเสียรวมของทางราชการหรือระบบบําบัดนําเสียของผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสีย จะต้องมีคุณสมบัตติ ามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดที
กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานทีส่วนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืนและมาตรฐานนันยังมีผลใช้
บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานทีผูว้ ่าราชการจังหวัดกําหนดเป็ นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
มาตรา 77 ให้สว่ นราชการหรือราชการส่วนท้องถินซึงเป็ นผูจ้ ดั ให้มรี ะบบบําบัดนําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสีย
รวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิน และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี มีหน้ าที
ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมทีส่วนราชการนันหรือราชการส่วน
ท้องถินนันจัดให้มขี นึ ในกรณีเช่นว่านีส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถินจะจ้างผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุ ญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนํา
เสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตนิ ี เป็ นผูด้ าํ เนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสําหรับการจัดส่ง เก็บรวบรวมและขนส่งนําเสียหรือของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษมาสูร่ ะบบ
บําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมทังข้อกําหนด ข้อห้าม ข้อจํากัด และเงือนไขต่างๆ สําหรับ
การปล่อยทิง และการระบายนําเสีย หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอืนตามมาตรา 72 ลง
สูร่ ะบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ ให้กาํ หนดในกฎกระทรวง
ส่วนที 6
มลพิ ษอืนและของเสียอันตราย
มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใดๆ เพือบําบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของ
เสียอืนทีอยู่ในสภาพเป็ นของแข็ง การป้ องกันและควบคุมมลพิษทีเกิดจากหรือมีทมาจากการทํ
ี
าเหมืองแร่ทงบนบกและในทะเล
ั
การป้ องกันและควบคุมมลพิษทีเกิดจากหรือมีทมาจากการสํ
ี
ารวจ และขุดเจาะนํามัน ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุก
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ชนิดทังบนบกและในทะเล หรือการป้ องกันและควบคุมมลพิษทีเกิดจากหรือทีมีมาจากการปล่อยทิงนํามันและการทิงเทของเสีย
และวัตถุอนๆ
ื จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกนํามัน และเรือประเภทอืน ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
มาตรา 79 ในกรณีทไม่
ี มกี ฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายทีเกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุ
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอย่างอืนให้อยู่ในความควบคุม ในการนี
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธกี ารเพือควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลือนย้าย การ
นํ าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการ บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วย
วิธกี ารทีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาทีเกียวข้องด้วย
ส่วนที 7
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา 80 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ซึงมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครืองมือสําหรับ
ควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียหรือมลพิษอืน ระบบบําบัดนําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็ น
ของตนเองมีหน้าทีต้องเก็บสถิตแิ ละข้อมูลซึงแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครืองมือดังกล่าวในแต่ละวัน และ
จัดทําบันทึกรายละเอียดเป็ นหลักฐานไว้ ณ สถานทีตังแหล่งกําเนิดมลพิษนัน และจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบ หรืออุปกรณ์และเครืองมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถินแห่งท้องทีทีแหล่งกําเนิดมลพิษนันตังอยู่อย่างน้อยเดือน
ละหนึงครัง
การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานให้ทําตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแบบทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีทระบบบํ
ี
าบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ์และเครืองมือดังกล่าวใน
วรรคหนึง จะต้องมีผคู้ วบคุมตามทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด ให้ผคู้ วบคุมมีหน้าทีดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในวรรค
หนึงแทนเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียมีหน้าทีต้องดําเนินการเช่นเดียวกับเจ้าของหรือ
ผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามวรรคหนึง
มาตรา 81 ให้เจ้าพนักงานท้องถินรวบรวมรายงานทีได้รบั ตามมาตรา 80 ส่งไปให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึงมี
อํานาจหน้าทีในเขตท้องถินนันเป็ นประจําอย่างน้อยเดือนละหนึงครังและจะทําความเห็นเพือประกอบการพิจารณาของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานทีรวบรวมส่งไปนันด้วยก็ได้
มาตรา 82 เพือปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอาํ นาจดังต่อไปนี
(1) เข้าไปในอาคาร สถานทีและเขตทีตังของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือเขต
ทีตังของระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนและพระอาทิ
ึ
ตย์ตกหรือใน
ระหว่างเวลาทําการเพือตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือ
อุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ เพือควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียหรือมลพิษอืน รวมทังตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูล
เกียวกับ การทํ า งานของระบบ หรือ อุ ป กรณ์ แ ละเครืองมือ ดัง กล่ า ว หรือ เมือมีเ หตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ า มีก ารไม่ ป ฏิบ ัติต าม
พระราชบัญญัตนิ ี
(2) ออกคํา สังเป็ น หนัง สือ ให้เ จ้า ของหรือ ผู้ค รอบครอง ผู้ค วบคุ ม หรือ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตรับ จ้า ง
ให้บริการระบบบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสีย จัดการแก้ไข เปลียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบ
บําบัดนําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ์และเครืองมือต่างๆ เพือควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียหรือมลพิษอืน แต่ถา้
แหล่งกําเนิดมลพิษนันเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดําเนินการตามอํานาจหน้าที
ต่อไป หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี
อํานาจดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ได้
ี
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(3) ออกคํ า สังเป็ น หนั ง สือ สังปรับ เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองแหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิษ ซึงมิใ ช่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหล่งกําเนิดมลพิษนันเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มหี นังสือแจ้ง
ไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกคําสังปรับเจ้าของหรือผูค้ รอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนันโดยให้ถอื ว่า
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็ นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตนิ ี หากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานไม่ดําเนินการออกคําสังปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจออกคําสังปรับ
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทีเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมนันได้
(4) ออกคําสังเป็ นหนังสือสังให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสีย หรือกําจัดของเสียหยุด
หรือปิ ดการดําเนินกิจการให้บริการบําบัดนํ าเสียหรือกําจัดของเสีย หรือสังเพิกถอนใบอนุ ญาต ในกรณีทผูี ้ได้รบั ใบอนุ ญาต
รับจ้างให้บริการบําบัดนํ าเสียหรือกําจัดของเสียนัน ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี กฎกระทรวง
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน ระเบียบ ประกาศหรือเงือนไขทีออก หรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตนิ ี หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึงสังตามพระราชบัญญัตนิ ี
(5) ออกคําสังเป็ นหนังสือเพิกถอนการเป็ นผูค้ วบคุมตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ในกรณีทผูี ค้ วบคุม
นันฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวง ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน ระเบียบ ประกาศ หรือเงือนไขที
ออกหรือ กํ า หนดตามความในพระราชบัญ ญั ติ นี หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติ ต ามคํ า สังของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิษ ซึงสังตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 83 ในกรณีทเห็
ี นสมควรเพือประโยชน์ในการประสานการปฏิบตั ริ าชการระหว่างหน่ วยงานทีเกียวข้อง เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังต่อไปนี
(1) เสนอแนะการสังปิ ดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตหรือการสังให้หยุดใช้หรือทําประโยชน์ดว้ ย
ประการใดๆ เกียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 78 ทีจงใจไม่ทําการบําบัดอากาศเสีย นําเสีย
หรือของเสียอย่างอืนและลักลอบปล่อยทิงอากาศเสีย นําเสีย หรือของเสียทียังไม่ได้ทาํ การบําบัดออกสู่สงแวดล้
ิ
อมภายนอกเขต
ทีตังแหล่งกําเนิดมลพิษ ต่อเจ้าพนักงานผูม้ อี าํ นาจควบคุมดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษนันตามกฎหมาย
(2) เสนอแนะให้มกี ารดําเนินการทางกฎหมายเพือบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกํา เนิด
มลพิษตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 จัดส่งนําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัด หรือกําจัดตามพระราชบัญญัตนิ ี ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน
(3) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิน หรือส่วนราชการทีเกียวข้องเกียวกับการดําเนินการ
และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการซึงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้า
พนักงานท้องถิน หรือส่วนราชการนัน
มาตรา 84 ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ี พนักงานเจ้าหน้าทีและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องแสดง
บัตรประจําตัวเมือบุคคลทีเกียวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าทีและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 85 ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ีให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองสถานทีหรือยานพาหนะ หรือผูม้ ี
หน้าทีเกียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าทีและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็ นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86 ในการปฏิบ ัติหน้ า ทีของพนัก งานเจ้าหน้ าทีตามมาตรา 65 และการปฏิบตั ิหน้ า ทีของเจ้า พนักงาน
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (1) ให้ทําต่อหน้าเจ้าของหรือผูค้ รอบครองสถานทีหรือยานพาหนะ ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้
ทําต่อหน้าบุคคลอืนอย่างน้อยสองคน ซึงพนักงานเจ้าหน้าทีหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็ นพยาน
มาตรา 87 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัด
ของเสีย ผูค้ วบคุม หรือบุคคลอืนใดซึงไม่พอใจคําสังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82(2) (3) (4) หรือ (5) มีสทิ ธิ
ร้องคัดค้านคําสังนันต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําสังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
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ถ้าผูร้ อ้ งคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ให้ยนอุ
ื ทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีสุด
ส่วนที 8
ค่าบริการและค่าปรับ
มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องทีใดซึงได้จดั ให้มกี ารก่อสร้างและดําเนินการระบบบําบัดนําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิน และเงินกองทุน
ซึงจัดสรรตามพระราชบัญญัตินีแล้ว ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
พิจารณากําหนดอัตราค่าบริการทีจะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องทีทีเป็ นทีตังของระบบบําบัดนําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกล่าว
การกําหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 89 อัตราค่าบริการทีกําหนดตามมาตรา 88 สําหรับการบําบัดนํ าเสียหรือกําจัดของเสียจากแหล่งกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 อาจกําหนดให้มอี ตั ราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 72 ประเภทบ้านเรือนทีอยู่อาศัยซึงเป็ นผูใ้ ช้รายย่อย มีสทิ ธิ
ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา 90 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผูใ้ ดหลีกเลียงไม่จดั ส่งนําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัด
โดยระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 และลักลอบปล่อยทิงนํา
เสียหรือของเสียนันออกสู่สงแวดล้
ิ
อมภายนอกเขตทีตังแหล่งกําเนิดมลพิษทีตนเป็ นเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง หรือจัดส่งนําเสีย
หรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ แต่ไม่ยอมชําระค่าบริการที
กําหนดโดยไม่มสี ทิ ธิได้รบั ยกเว้นตามมาตรา 89 วรรคสอง จะต้องเสียค่าปรับสีเท่าของอัตราค่าบริการทีกําหนดตามมาตรา 88
จนกว่าจะปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 91 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษซึงมีระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามมาตรา
70 ผูใ้ ดลักลอบปล่อยทิงนําเสียหรือของเสียลงสู่ระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ จะต้องเสีย
ค่าปรับรายวันในอัตราสีเท่าของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายประจําวันสําหรับการเปิ ดเดินเครืองทํางานระบบบําบัดนํ าเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของตนตลอดเวลาทีดําเนินการเช่นว่านันและมีหน้าทีต้องชดใช้ค่าเสียหายหากการปล่อยทิงนําเสียหรือของเสียนัน
ก่อให้เกิดความชํารุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบบําบัดนําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการด้วย
ประการใดๆ
มาตรา 92 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ผู้ใดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์
และเครืองมือของตนทีมีอยู่สาํ หรับการควบคุมมลพิษ อากาศ เสียง และความสันสะเทือน หรือละเว้นไม่ทาํ การบําบัดนําเสียหรือ
กําจัดของเสียโดยใช้ระบบบําบัดนําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนทีมีอยู่และลักลอบปล่อยทิงมลพิษนํ าเสียหรือของเสีย
ดังกล่าวออกสู่สงแวดล้
ิ
อมภายนอกเขตแหล่งกําเนิ ดมลพิษของตนจะต้องเสียค่าปรับ รายวันในอัตราสีเท่ าของจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายประจําวันสําหรับการเปิ ดเดินเครืองทํางานของอุปกรณ์ เครืองมือ หรือระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของ
ตนตลอดเวลาทีดําเนินการเช่นว่านัน
มาตรา 93 ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีของส่วนราชการทีจัดให้มรี ะบบบําบัดนําเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหน้าทีจัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายตามทีบัญญัตไิ ว้ใน
ส่วนนี ทังนี เฉพาะในส่วนทีเกียวข้องกับระบบบําบัดนํ าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการทีราชการส่วน
ท้องถินหรือส่วนราชการนันจัดให้มขี นึ
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ค่าบริการและค่าปรับทีจัดเก็บได้ตามวรรคหนึงให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําส่งคลังเป็ นงบประมาณแผ่นดิน โดยให้นํามา
หักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนทีคณะกรรมการกองทุนกําหนด สําหรับส่วนทีเหลือให้ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการ
และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการส่วนท้องถินหรือของส่วนราชการทีได้จดั เก็บ
ค่าบริการและค่าปรับนัน
หมวด 5
มาตรการส่งเสริม
มาตรา 94 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผูใ้ ดซึงมีหน้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ีหรือตามกฎหมายอืน
ทีเกียวข้องทีจะต้องจัดให้มรี ะบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอย่างอืน รวมทังอุปกรณ์ เครืองมือ
เครืองใช้ และวัสดุทจํี าเป็ นสําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษนัน หรือผูร้ บั จ้างให้บริการซึงได้รบั อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี มีสทิ ธิ
ขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการได้ดงั ต่อไปนี
(1) การขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าสําหรับการนํ าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึงเครืองจักร
อุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ หรือวัสดุทจํี าเป็ นซึงไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร
(2) การขอรับอนุญาตนําผูช้ าํ นาญการหรือผูเ้ ชียวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นผูต้ ดิ ตัง
ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ในกรณีทไม่
ี สามารถจัดหาและว่าจ้าง
บุคคลทีมีคุณสมบัตทิ จะเป็
ี นผูค้ วบคุมเครืองจักร อุปกรณ์ เครืองมือหรือเครืองใช้ทนํี าเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (1) ได้ภายใน
ราชอาณาจัก ร รวมทังข้อ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้ข องบุ ค คลนันทีจะเกิด ขึนเนื องจากการเข้า มาปฏิบ ัติห น้ า ทีเป็ น ผู้ค วบคุมใน
ราชอาณาจักรด้วย
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษทีไม่มหี น้าทีตามกฎหมายดังกล่าวในวรรคหนึง แต่ประสงค์ทจะจั
ี ดให้มี
ระบบ อุปกรณ์ เครืองมือหรือเครืองใช้ของตนเองเพือทําการบําบัดอากาศเสีย นําเสีย หรือของเสียอย่างอืนทีเกิดจากกิจการหรือ
การดําเนินการของตน มีสทิ ธิทจะขอรั
ี
บการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามวรรคหนึงได้
มาตรา 95 คําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 94 ให้ยนต่
ื อคณะกรรมการสิงแวดล้อม
แห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาคําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามวรรคหนึงได้ตามทีเห็นสมควร
โดยคํา นึ ง ถึง ความจํา เป็ น ในทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุ น ของผู้ยืนคํา ขอแต่ ล ะราย และในกรณี ทีคณะกรรมการ
สิงแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผยู้ นคํ
ื าขอ ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติแนะนําให้ส่วนราชการที
เกียวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าทีของส่วนราชการนันเพือให้การส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผยู้ นคํ
ื าขอต่อไป
หมวด 6
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา 96 แหล่งกําเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็ นแหล่งกําเนิดของการรัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็ น
เหตุ ให้ผู้อืนได้รบั อันตรายแก่ชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็ นเหตุ ให้ทรัพย์สนิ ของผู้อืนหรือของรัฐเสียหายด้วย
ประการใดๆ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษนัน มีหน้าทีต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพือการ
นัน ไม่ว่าการรัวไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ในกรณีทพิี สจู น์ได้ว่ามลพิษเช่นนันเกิดจาก
(1) เหตุสดุ วิสยั หรือการสงคราม
(2) การกระทําตามคําสังของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(3) การกระทําหรือละเว้นการกระทําของผู้ทได้
ี รบั อันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอืน
ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนัน
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึงเจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษมีหน้าทีต้องรับผิดตามวรรคหนึง
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทังหมดทีทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษทีเกิดขึนนันด้วย

26

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติ

มาตรา 97 ผูใ้ ดกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็ นการทําลายหรือทําให้
สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซงเป็
ึ นของรัฐ หรือเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน มีหน้าทีต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รฐั ตามมูลค่าทังหมดของทรัพยากรธรรมชาติทถูี กทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนัน
หมวด 7
บทกําหนดโทษ
มาตรา 98 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังทีออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการกระทําใดๆ ตามคําสังดังกล่าว
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
ในกรณีทผูี ฝ้ ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังดังกล่าวหรือขัดขวางการกระทําใดๆ ตามคําสังดังกล่าว เป็ นผูซ้ งก่
ึ อให้เกิด
อันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 99 ผูใ้ ดบุกรุกหรือครอบครองทีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปกระทําด้วยประการใดๆ อัน
เป็ นการทําลาย ทําให้สญ
ู หาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุ รกั ษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษ
อันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ในเขตพืนทีคุม้ ครองสิงแวดล้อมทีกําหนดตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 100 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 44 หรือตามประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 101 ผูใ้ ดแพร่หรือไขข่าวทีไม่เป็ นความจริงเกียวกับอันตรายจากแหล่งกําเนิดมลพิษใด โดยมีเจตนาทีจะ
ทําลายชือเสียงหรือความไว้วางใจของสาธารณชนต่อการดําเนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของแหล่งกําเนิดมลพิษนัน ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
หากการแพร่ ห รื อ ไขข่ า วตามวรรคหนึ งกระทํ า โดยการประกาศโฆษณาหรื อ ออกข่ า วทางหนั ง สือ พิ ม พ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสือมวลชนอย่างอืน ผูก้ ระทําผิดดังกล่าวต้องระวางโทษาจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
11 มาตรา 101/1 ผู้ดํ า เนิ น การหรือ ผู้ข ออนุ ญ าตผู้ใ ดก่ อ สร้า งหรือ ดํ า เนิ น โครงการหรือ กิจ การก่ อ นทีรายงานการ
ประเมิน ผลกระทบสิงแวดล้อ มตามมาตรา 48 จะได้ร ับ ความเห็น ชอบหรือ ถือ ว่า ได้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูช้ ํานาญการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึงแสนบาทตลอดระยะเวลาทีไม่ได้ปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้องหรือหยุดการกระทํานัน
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึงเป็ นการก่อสร้างหรือดําเนินการในโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดที
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ผูก้ ระทําต้องระวางโทษหนักกว่าโทษทีกฎหมายบัญญัตใิ นวรรคหนึงกึงหนึง
11 มาตรา 101/2 ผู้ดํ า เนิ น การหรือ ผู้ข ออนุ ญ าตผู้ใ ดไม่ นํ า ส่ ง รายงานผลการปฏิบ ต
ั ิต ามมาตรการทีกํา หนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงล้านบาท
มาตรา 102 ผู้ใดฝ่ าฝื นคําสังห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าพันบาท
มาตรา 103 ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 104 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 71 หรือผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา 72 หรือข้อกําหนดของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 วรรคหนึง หรือกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา
80 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
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มาตรา 105 ผูใ้ ดรับจ้างเป็ นผูค้ วบคุมหรือรับจ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต
ตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 106 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รบั จ้างให้บริการบําบัดนํ าเสียหรือ
กําจัดของเสียผูใ้ ดไม่จดั เก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทาํ บันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รบั จ้างให้บริการผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานใดทีตนมีหน้ าทีต้องทําตามพระราช
บัญญัตนิ โดยแสดงข้
ี
อความอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 108 ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบตั หิ น้าทีตามมาตรา
82(1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือนหรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 109 ผูร้ บั จ้างให้บริการบําบัดนําเสียหรือของเสียผูใ้ ดทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีคาํ สังให้หยุดหรือปิ ด
การดําเนินกิจการให้บริการบําบัดนําเสียหรือกําจัดของเสียตามมาตรา 82(4) หรือผูค้ วบคุมผูใ้ ดทีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี
คําสังให้เพิกถอนการเป็ นผูค้ วบคุมมลพิษตามมาตรา 82(5) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือ
ฝ่ าฝืนดําเนินกิจการต่อไป ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 110 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผูใ้ ดจ้างบุคคลทีถูกเพิกถอนการเป็ นผูค้ วบคุมแล้ว ให้
ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ซึงตนมีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้อง
จัดให้มตี ามพระราชบัญญัตนิ ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมืนบาท
12 มาตรา 110/1 ให้รฐ
ั มนตรีมอี ํานาจแต่งตังคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมภิ าค
ได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มจี ํานวนสามคน และต้องแต่งตังจากผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผูแ้ ทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสองปี
แต่เมือพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รบั แต่งตังอีกได้
การพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธพี จิ ารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้เป็ นไปตามทีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
12 มาตรา 110/2 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัต ินีทีมีโ ทษปรับสถานเดีย วหรือเป็ นความผิดทีมีโทษปรับหรือ
จําคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอาํ นาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีทพนั
ี กงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดตาม
วรรคหนึง และบุคคลนันยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้ าที
แล้วแต่กรณี ส่งเรืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีบุคคลนันแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมือผูต้ ้องหาได้ชาํ ระค่าปรับตามจํานวนทีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีมีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถอื ว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
13 มาตรา 111

ในกรณีทผูี ก้ ระทําความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนันเกิดจากการสังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน หรือในกรณีทบุี คคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต้องสังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนันกระทําความผิด ผู้
นันต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน ๆ ด้วย
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มาตรา 110/1 และมาตรา 110/2 บัญญัตเิ พิมโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
มาตรา 111 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3(28) แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเกียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล ้อมแห่งชาติ
บทเฉพาะกาล

มาตรา 112 ในระหว่างทียังมิได้แต่งตังคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตนิ ี
ให้คณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติซงได้
ึ รบั แต่งตังอยู่ก่อนวันทีพระราชบัญญัตนิ ีใช้บงั คับ ยังคงอยู่ในตําแหน่ งเพือปฏิบตั ิ
หน้าทีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการทีได้แต่งตังขึนใหม่จะเข้ารับหน้าที
มาตรา 113 บรรดากฎกระทรวง ข้อ บัง คับ ระเบีย บ ประกาศ หรือ คํ า สังซึงออกโดยอาศัย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ทีใช้บงั คับอยู่ในวันทีพระราชบัญญัตนิ ีมีผลใช้บงั คับ
ให้คงใช้บงั คับต่อไปเท่าทีไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ทังนี จนกว่าจะได้มกี ารออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ หรือคําสังตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 114 ให้ผู้ทได้
ี รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผู้มสี ทิ ธิทํารายงานเกียวกับการศึกษาและมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิงแวดล้อมอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2518 เป็ นผูม้ สี ทิ ธิทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัตนิ ีได้ต่อไป ทังนี จนกว่ารัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้นันมา
ดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 115 บรรดารายงานเกียวกับการศึกษาและมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ
สิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการใดตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ทีได้
ยืนไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ให้
ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ทังนี โดยให้อํานาจหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ในการ
พิจารณาดําเนินการดังกล่าว เป็ นอํานาจหน้าทีของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนี ยม
14 1.
15 2.

3.
4.
5.
6.
16 7.

14

คําขอรับใบอนุญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทาํ รายงานผลกระทบสิงแวดล้อม
ใบอนุญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทาํ รายงานผลกระทบสิงแวดล้อม
คําขอรับใบอนุญาตเป็ นผูค้ วบคุม
ใบอนุญาตเป็ นผูค้ วบคุม
คําขอรับใบอนุญาตเป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการ
ใบอนุญาตเป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการ
การต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับละ
40 บาท
ปี ละ
4,000 บาท
ฉบับละ
40 บาท
ปี ละ
4,000 บาท
ฉบับละ
40 บาท
ปี ละ
4,000 บาท
ครังละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1. ของอัตราค่าธรรมเนียม ยกเลิกโดย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
2. ของอัตราค่าธรรมเนียม ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
16 7. ของอัตราค่าธรรมเนียม บัญญัตเิ พิมโดย มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตฯ
ิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
15

พระราชบัญญัติ
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี คือ โดยทีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
แห่งชาติทใช้
ี บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ยังไม่มมี าตรการควบคุมและแก้ไขปั ญหาสิงแวดล้อมได้อย่างพอเพียงสมควรปรับปรุงใหม่โดย
(1) ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มสี ว่ นร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
(2) จัดระบบการบริหารงานด้านสิงแวดล้อมให้เป็ นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม
(3) กําหนดอํานาจหน้าทีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถินให้เกิดการประสานงาน และมีหน้าที
ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมและกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนทีไม่มหี น่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
(4) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มรี ะบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนําเสีย ระบบกําจัดของเสีย
และเครืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพือแก้ไขปั ญหาเกียวกับมลพิษ
(5) กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของผูท้ เกี
ี ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็ นไปโดยชัดเจน
(6) กําหนดให้มมี าตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพือเป็ นการจูงใจให้มกี ารยอมรับทีจะ
ปฏิบตั หิ น้าทีในการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที 37 วันที 4 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีพระราชบัญญัติส่งเสริมแล รักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัตใิ ห้การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการทีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้านคุณภาพสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เป็ นตามทีกําหนดใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม อันเป็ นการไม่สอดคล้องกับมาตรา 58 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยซึงบัญญัตใิ ห้มกี ารจัดทํากฎหมายทีจําเป็ นเพือกําหนดให้การดําเนินการใดของรัฐหรือทีรัฐจะอนุญาตให้
ผูใ้ ดดําเนินการ ถ้าการนันอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วน
ได้เสียสําคัญอืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องดําเนินการให้มกี ารศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียและประชาชน
และชุมชนทีเกียวข้องก่อน เพือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุ ญาตตามกฎหมาย ประกอบกับกระบวนการและ
ขันตอนการจัดทํา การเสนอ และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็ นหลักเกณฑ์การปฏิบตั ทิ ได้
ี ใช้บงั คับเป็ นเวลานานแล้ว และในปั จจุบนั ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงไป
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกียวกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพือให้มมี าตรฐานอันเป็ นทียอมรับและได้รบั
ความเชือมันจากทุกภาคส่วนในการดํารงไว้ซงการรั
ึ
กษาคุณภาพสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุล จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที 27 ก วันที 19 เมษายน 2561

