ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
(ฉบับคณะอนุกรรมการปฏิ รปู กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม)
................................
โดยที่เป็ น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่ าด้ว ยการส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม
แห่งชาติ
พระราชบัญญัตนิ ้ีมบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัตใิ ห้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
...............................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัติน้ี ให้ใช้บ ังคับเมื่อ พ้น กาหนดก าหนดเก้าสิบ วั นนับ แต่ ว นั ถัดจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก พระราชบัญ ญัติส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“สิง่ แวดล้อม” หมายความว่า สิง่ ต่าง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพและชีวภาพทีม่ อี ยู่โดยรอบของสิง่ ที่
มีชวี ติ ไม่ว่าจะเกิดเองโดยธรรมชาติ และหรือทีม่ นุษย์ได้ทาขึน้ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ บนดิน และอากาศ
“คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม” หมายความว่ า ดุ ล ยภาพของธรรมชาติ อ ัน ได้ แ ก่ สัต ว์ พื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และสิง่ ที่มนุ ษย์ได้ทาขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สบื ไปของมนุษยชาติ
“มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพดิน น้ า อากาศ เสียง และ
สภาวะอื่น ๆ ของสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง ก าหนดเป็ น เกณฑ์ ท ัว่ ไปส าหรับ การส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม

๒
“มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด ” หมายความว่า ค่ามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ซิ ่งึ กาหนดเพื่อควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของ
เสียหรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกาเนิดออกสู่สงิ่ แวดล้อม
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิง่ แวดล้อม
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอนั ตราย และสารมลพิษอื่น ๆ รวมทัง้ กาก ตะกอนหรือสิง่
ตกค้างจากสิง่ เหล่านัน้ ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ หรือที่มอี ยู่ในสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติ
การปนเปื้ อนทางพันธุกรรมซึง่ ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม หรือภาวะที่
เป็ นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง
เสียง กลิน่ ความสันสะเทื
่
อน หรือเหตุราคาญอื่น ๆ ทีเ่ กิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย
“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่สงิ่ แวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกปนเปื้ อนโดยมลพิษซึ่ง
ทาให้คุณภาพของสิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้า น้าบาดาล มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียงมลพิษในดิน
“แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ ” หมายความว่ า ชุ ม ชน โรงงานอุ ต สาหกรรม อาคาร สิ่ ง ก่ อ สร้า ง
ยานพาหนะสถานทีป่ ระกอบกิจการใด ๆ หรือสิง่ อื่นใดซึง่ เป็ นแหล่งทีม่ าของมลพิษ หรืออาจทาให้เกิดผล
กระทบต่อสิง่ มีชวี ติ หรือสิง่ แวดล้อม
“เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ” หมายความว่า ผูซ้ ่งึ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์หรือผูค้ รอบครองแหล่งกาเนิด
มลพิษและในกรณีแหล่งกาเนิดมลพิษเป็ นอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนการเคหะ หรือแหล่งกาเนิด
มลพิษอื่นที่กฎหมายกาหนดให้สามารถจัดตัง้ นิตบิ ุ คคลหรือคณะบุคคลเพื่อทาหน้ าที่จดั การ ดูแล หรือ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้หมายความรวมถึงเจ้าของโครงการ นิตบิ ุคคล หรือคณะบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี
“ของเสีย” หมายความว่า ขยะ มูลฝอย สิง่ ปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย สารมลพิษหรือวัตถุอนั ตรายอื่น
ใดซึง่ ถูกปล่อยทิง้ หรือมีทม่ี าจากแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทัง้ กาก ตะกอน หรือสิง่ ตกค้างจากสิง่ เหล่านัน้ ที่
อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ และหมายความรวมถึง สิง่ ใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิง่ แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นของเสียทีเ่ กิดจากการใช้แล้ว หรือสิง่ ทีย่ งั ไม่เคยใช้งานมาก่อน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า ของเสียทีม่ อี งค์ประกอบหรือปนเปื้ อนด้วยสิง่ ใด ๆ ในลักษณะ
ที่ก่ อ ให้เกิดอัน ตรายหรือ มีคุ ณ สมบัติท่เี ป็ น อันตรายต่ อ คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มหรือ สุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชน

๓
“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อ ยู่ในสภาพเป็ นของเหลว รวมทัง้ สารมลพิษ ที่ปะปนหรือ
ปนเปื้ อนอยูใ่ นของเหลวนัน้
“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็ นไอเสีย กลิน่ ควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่ นละออง เถ้า
ถ่านหรือสารมลพิษอื่นทีม่ สี ภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ หรือแขวนลอยอยูใ่ นบรรยากาศได้
“วัตถุอนั ตราย” หมายความว่า วัตถุอนั ตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย
“เหตุราคาญ” หมายความว่า เหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์ห รือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รถไฟฟ้ าตามกฎหมายว่าด้วยรถไฟฟ้ า
เรือ ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
“ผูค้ วบคุม” หมายความว่า ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ทาการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดาเนินการ
และบารุงรักษาระบบบาบัด น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรือ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้สาหรับ การ
ควบคุม บาบัดหรือกาจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษจัดสร้างให้มขี ้นึ
เพื่อการบาบัดน้าเสียกาจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จา่ ยของตนเอง
“ผู้รบั จ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้รบั จ้างทาการบาบัดน้ าเสีย หรือ
กาจัดหรือขนส่งของเสีย หรือของเสียอันตราย หรือตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
“เขตอนุ รกั ษ์ ” หมายความว่า เขตอุ ทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่ า เขตสงวนเพื่อการ
ท่องเที่ยวและเขตพื้นที่คุม้ ครองอย่างอื่นเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามที่กฎหมาย
กาหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
“การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มและสุ ข ภาพ” หมายความว่ า กระบวนการในการศึก ษา
วิเคราะห์แ ละคาดการณ์ ผ ลกระทบที่อ าจจะเกิดขึ้น จากโครงการหรือกิจการ อันอาจส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และวิถกี ารดาเนินชีวติ
ของประชาชนในท้องถิน่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีกระบวนการตัง้ แต่การ
เลือกพื้นที่ตงั ้ โครงการหรือกิจการจนถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากการดาเนิน
โครงการหรือกิจการ
“การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” หมายความว่า กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์
ประเมินศักยภาพและข้อจากัดของสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และ

๔
โครงการขนาดใหญ่ ทัง้ ในรายสาขา หรือ ในเชิง พื้น ที่ โดยบู รณาการมิติด้า นสิ่งแวดล้อ ม สุ ข ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนา และมีกระบวนการพิจารณา
และการตัดสินใจทีม่ คี วามโปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
“องค์กรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม” หมายความว่า องค์ก ารเอกชน
ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ องค์กรชุมชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ อาสาสมัคร หรือ องค์กรอื่น
“องค์ก รชุมชน” หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็ นการรวมของชุมชน ชุม ชนท้อ งถิ่น หรือ ชุมชน
ท้องถิ่นดัง้ เดิม ซึ่งจดแจ้งการจัดตัง้ ตามพระราชบัญ ญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ ทัง้ นี้ ไม่ว่า
ประชาชนจะจัดตัง้ กันขึน้ เอง หรือโดยการแนะนาหรือสนับสนุนของหน่ วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กร
พัฒนาเอกชน
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่ วยงานอิสระของรัฐ และหน่ วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการนัน้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตจังหวัด
นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขต
เมืองพัทยาหัวหน้าผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์การปกครองท้องถิน่ อย่างอื่นทีไ่ ด้รบั การประกาศกาหนดให้
เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมายจัดตัง้ สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผูซ้ ่งึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“พนั ก งานเจ้าหน้ าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐ มนตรีแต่ งตัง้ ให้ม ี อ านาจหน้ าที่ป ฏิบ ัติก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
“คณะบุคคล” หมายความว่า นิตบิ ุคคล หรือคณะบุคคลซึง่ ไม่มสี ภาพนิตบิ ุคคล ไม่ว่าจะมีช่อื เรียก
อย่างไรก็ตาม

๕
“ผูว้ ่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอานาจหน้าทีข่ องตน
ให้ รฐั มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มมีอ านาจแต่ งตัง้ พนั ก งาน
เจ้าหน้าทีก่ บั ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ พระราชบัญ ญั ติ น้ี ให้ ใช้ บ ังคับ แก่ การส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้ อ มทัว่
ราชอาณาจักรตลอดจนเขตเศรษฐกิจจาเพาะและเขตไหล่ ท วีป ที่เป็ น สิท ธิข องประเทศไทยตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศหรือตามความตกลงทีไ่ ด้ทากับต่างประเทศด้วย
หมวด ๑
สิ ทธิ การส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
.......................
มาตรา ๗ บุคคล หรือชุมชนมีสทิ ธิและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) สิทธิการได้รบั ข้อมูลและข่าวสารจากหน่ วยงานของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมันคงแห่
่
งชาติ หรือเป็ นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สนิ หรือสิทธิในทางการค้า
หรือกิจการของบุคคลใดทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย หากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ สวัสดิ
ภาพ คุณภาพสิง่ แวดล้อม หรือคุณภาพชีวติ ของตน
(๒) สิทธิมสี ่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย แผน โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน ก่อนและหลัง
การอนุ มตั ิการอนุ ญาตหรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ คุณภาพ
ชีวติ หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับตนหรือชุมชน
(๓) สิทธิมสี ่วนร่วมกับหน่ วยงานของรัฐ และชุมชนในการบารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชีว ภาพ การคุ้ ม ครองส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมการให้สมั ปทานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การควบคุม
และกาจัดภาวะมลพิษเพื่อให้สามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน

๖
(๔) สิทธิการได้รบั ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากหน่ วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็ น
ธรรมในกรณีท่ไี ด้รบั ความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ หรือ
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงหรือ ความเสื่อ มโทรมของคุ ณ ภาพสิง่ แวดล้อม อันมีสาเหตุมาจาก
กิจการหรือโครงการใดทีร่ เิ ริม่ สนับสนุนหรือดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
(๕) สิทธิรอ้ งเรียนกล่าวโทษผูก้ ระทาผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงหรือได้พบ
เห็นการกระทาใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือฝ่ าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๖) สิทธิของบุคลหรือชุมชนที่จะฟ้ องหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือ องค์ก รอื่น ของรัฐ ที่เป็ น นิ ติบุ ค คล เพื่อ ให้ป ฏิบ ัติห น้ าที่ต ามพระราชบัญ ญัติน้ี หรือ ตาม
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๗) หน้ าที่ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้อ งกับการ
ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมโดยมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองและค่าตอบแทนตามสมควร
(๘) หน้ าที่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญ ญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมโดยเคร่งครัด
มาตรา ๘ คณะบุ ค คลที่ม ีกิจ กรรมเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การคุ้ ม ครอง ส่ ง เสริม และรัก ษา
สิง่ แวดล้อมหรือสงวน อนุ รกั ษ์ จัดการหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มวี ตั ถุประสงค์
มุง่ ค้าหากาไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสทิ ธิขอจดทะเบียนเป็ นองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม
และสุ ข ภาพหรือ องค์ ก รชุ ม ชนด้า นสิ่ง แวดล้อ มและสุ ข ภาพต่ อ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้หน่ วยงานของรัฐรับฟั งความคิดเห็นของบุคคล องค์กร
หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๙ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับขึน้ ทะเบียนอาสาสมัครพิทกั ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มหมู่ บ้ า น ตามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพหรือองค์กรชุมชนด้านสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพทีไ่ ด้จดทะเบียนตามมาตรา ๘ หรืออาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้จด

๗
ทะเบียนตามมาตรา ๙ แล้ว มีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือหรือได้รบั การสนับสนุ นจากทางราชการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) การมีส่ ว นร่ ว มในการเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน หรือ การติ ด ตามตรวจสอบการ
ดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๒) การศึก ษาวิจยั เกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่ งเสริม และรัก ษาสิ่งแวดล้อ ม หรือ สงวน อนุ รกั ษ์
จัดการหรือใช้ประโยชน์จาก
(๓) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร การฝึ กอบรม เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และสร้างจิตสานึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
รักษาสิง่ แวดล้อมหรือสงวน อนุรกั ษ์ จัดการหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) การจัดให้มอี าสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หรือตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๕) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้รเิ ริม่ โครงการหรือกิจกรรม เพื่อคุ้มครอง
ส่งเสริมและรักษาสิง่ แวดล้อม หรือสงวน อนุ รกั ษ์ จัดการ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ ทีน่ นั ้
(๖) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้อาจจะได้รบั อันตรายหรืออาจจะได้รบั ความ
เสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจายของมลพิษ รวมทัง้ เป็ นผู้แทนในคดีท่มี กี าร
ฟ้ องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั อันตรายหรือความเสียหาย
นัน้ ด้วย
ในกรณี ท่อี งค์ก ารเอกชนด้ านสิ่งแวดล้อ มและสุ ขภาพหรือ องค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อ มและ
สุ ข ภาพประสบปั ญ หาหรืออุ ปสรรคในการด าเนิ นกิจการตามวรรคหนึ่ ง และร้องขอให้ ค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ ให้นายกรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติม ี
อ านาจสังให้
่ ค วามช่ ว ยเหลือ ตามความเหมาะสมหรือ สังให้
่ ห น่ ว ยงานของรัฐที่เกี่ย วข้อ งด าเนิ น การ
ช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกต่อไป
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารการจดทะเบียน การเพิกถอนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
หรือองค์กรชุมชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพหรือองค์กรชุมชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ อาจ
ได้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุ น หรือเงินกู้ยมื จากกองทุนสิง่ แวดล้อม เพื่อดาเนินการกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกองทุนกาหนด

๘
การให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุ นจากทางราชการตามความในวรรคแรกให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในกฎกระทรวง

หมวด ๒
การป้ องกันเหตุฉุกเฉิ น หรือเหตุภยันตรายจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิ ษ
.............................
มาตรา ๑๑ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะ
มลพิษทีเ่ กิดจากการแพร่กระจายของมลพิษซึง่ หากปล่อยไว้เช่นนัน้ จะเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวติ
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของประชาชนหรือของรัฐ
เป็ นอันมาก หรือต่อสิง่ แวดล้อม ให้นายกรัฐมนตรีมอี านาจสังการตามที
่
่เห็ นสมควร ให้หน่ วยงานของรัฐ
หรือบุคคลใด รวมทัง้ บุคคลซึ่งได้รบั หรืออาจได้รบั อันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระทาหรือร่วมกัน
กระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็ นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่
เกิด ขึ้น นั น้ ได้อ ย่า งทัน ท่ ว งทีในกรณี ท่ีท ราบว่ า บุ ค คลใดเป็ น ผู้ก่ อ ให้เกิด ภาวะมลพิษ ดังกล่ าว ให้
นายกรัฐมนตรีมอี านาจสังการบุ
่
คคลนัน้ ไม่ให้กระทาการใดอันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ความรุนแรงแก่ภาวะ
มลพิษในระหว่างทีม่ เี หตุภยันตรายดังกล่าวด้วย
เมือ่ ประชาชน องค์การเอกชนหรือองค์กรชุมชน เห็นว่ามีเหตุตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนผูแ้ ทนองค์การ
เอกชนหรือองค์กรชุมชนมีสทิ ธิเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มคี าสังตามวรรคหนึ
่
่ง
อ านาจในการสัง่ ตามวรรคหนึ่ ง นายกรัฐมนตรีจ ะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบ ัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีกไ็ ด้ โดยให้ทาเป็ นคาสังและประกาศในราชกิ
่
จจานุเบกษา
เมื่อ นายกรัฐมนตรีไ ด้ส งั ่ ตามวรรคหนึ่ ง หรือ ผู้ว่ าราชการจังหวัด ในการปฏิบ ัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีได้สงตามวรรคสองแล้
ั่
ว ให้ประกาศคาสังดั
่ งกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชกั ช้า
มาตรา ๑๒ เพื่อเป็ นการป้ องกัน แก้ไข ระงับ หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะ
มลพิษตามมาตรา ๑๑ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกาหนดมาตรการ
ป้ องกันและจัดทาแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์
หมวด ๓
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ

๙
.................
มาตรา ๑๓ ให้มคี ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
(๔) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง
คนการปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษหนึ่งคน
(๕) ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิง่ แวดล้อมและ
ด้านสุขภาพด้านละหนึ่งคน ซึง่ คัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(๖) ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการร่วมเอกชนสามสถาบัน จานวนหนึ่งคน
(๗) ผูแ้ ทนจากองค์การเอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิง่ แวดล้อมและด้านสุขภาพด้านละหนึ่ง
คนซึง่ เลือกกันเองจานวนสามคน
(๘) ผูแ้ ทนจากองค์การชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิง่ แวดล้อมและด้านสุขภาพด้านละหนึ่ง
คนซึง่ เลือกกันเองจานวนสามคน
(๙) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นกรรมการและเลขานุ การ เลขาธิก าร
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
การแต่ งตัง้ กรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ(๘) ให้พิจารณาแต่ งตัง้ จากบุค คลที่มคี วามรู้
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมอี านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) การก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้ อ ม และพิจารณาให้ค วามเห็น ชอบการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดและการกาหนดประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมหรือทีจ่ ะต้องมีผคู้ วบคุมทีร่ ฐั มนตรีเสนอตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง

๑๐
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แผนจัดการคุ ณภาพ
สิง่ แวดล้อ มจังหวัด แผนปฏิบตั ิก ารเพื่อ ป้ อ งกันหรือ แก้ไขอันตราย อันเกิดจากการแพร่กระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์การอื่นใด เพื่อ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอ ากร และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี
(๖) เสนอแนะให้ม ีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม หรือ ปรับ ปรุงกฎหมายเกี่ย วกับ การส่ งเสริม และรัก ษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี
(๗) กากับดูแลและเร่งรัดให้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ประกาศ ระเบียบ และคาสังที
่ จ่ าเป็ น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมมีประสิทธิภาพ
(๘) เสนอความเห็นต่ อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสังการในกรณี
่
ท่ีปรากฏว่า หน่ วยงานของรัฐ
หน่ วยใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ระเบียบ หรือ แผนจัดการคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม หรือ แผน
ควบคุมมลพิษ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม อันอาจทาให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
(๙) กาหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่ วยงานของรัฐ องค์กร
ชุมชนองค์กรเอกชน และเอกชน ในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริม รักษา และฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อม และ
สร้างจิตสานึกให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม
(๑๐) กากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(๑๑) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิง่ แวดล้อมของประเทศอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๑๒) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๑๕ ให้กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสามปี และอาจได้รบั การเลือกหรือ
แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้

๑๑
เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มกี ารคัดเลือกกรรมการมาตรา ๑๓ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึง่ พ้นตาแหน่ งตามวาระนัน้ อยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ ได้รบั
คัดเลือกหรือแต่งตัง้ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีก่ รรมการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
นัน้
ในกรณี ท่กี รรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ งก่ อ นครบวาระให้ดาเนิน การคัด เลือ กหรือ
แต่งตัง้ กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีต่ าแหน่ งกรรมการนัน้ ว่างลง และให้ผู้
ได้รบั คัดเลือกหรือได้รบั ให้ดารงตาแหน่ งแทนอยู่ในตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการแต่งตัง้
แทน
ในกรณี ท่ีว าระของกรรมการที่พ้น จากต าแหน่ งก่ อ นครบวาระเหลือ อยู่ไม่ถึงเก้าสิบ วัน จะไม่
ดาเนิน การคัดเลือ กหรือ แต่ งตัง้ กรรมการแทนต าแหน่ งที่ว่างนัน้ ก็ได้ และในการนี้ให้ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้วกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) พ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ได้รบั โทษจาคุ ก โดยคาพิพ ากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุด ไม่ว่าจะได้รบั การรอการลงโทษไว้ก่อนหรือไม่
ก็ตาม เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา

๑๒
ประชุมหรือไม่อ าจปฏิบตั ิห น้ าที่ได้ ให้ก รรมการที่มาประชุมเลือ กกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
การวินิ จ ฉัย ชี้ข าดของที่ป ระชุ ม ให้ถือ เสีย งข้างมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ม ีเสีย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในการประชุม ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนเสียในเรื่องที่พจิ ารณา ห้ามมิให้ผู้นัน้ เข้าร่วมประชุมและ
ลงคะแนนเสียง
ในการประชุ ม ถ้ ามีก ารพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบทางด้า น
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพในโครงการทีร่ ฐั มนตรีซง่ึ เป็ นกรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของโครงการ
กรรมการผูน้ นั ้ มีหน้าทีแ่ จ้งให้คณะกรรมการทราบ และไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
วิธกี ารประชุม การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ และส่วนได้เสียซึง่ กรรมการมีหน้าทีต่ ้องแจ้งให้
เป็ นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้ชานาญการ หรือ
คณะอนุ ก รรมการ เพื่อ พิจารณา หรือ ปฏิบ ัติก ารอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ค ณะกรรมการสิ่งแวดล้อ ม
แห่งชาติจะมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการและคณะอนุ กรรมการ ให้นามาตรา ๑๗ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมอี านาจเรียกให้หน่ วยงานของรัฐ และบุคคล
อื่น ส่ งเอกสารการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มและสุ ข ภาพ และเอกสารหรือ ข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ
โครงการและแผนงานของหน่ วยงานของรัฐ หรือ ของบุค คล มาประกอบการพิจารณาได้ หากเห็นว่า
โครงการหรือแผนงานใด อาจจะทาให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ให้
เสนอมาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในกรณีท่เี อกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเรียกให้ส่งตามวรรคหนึ่ง เป็ น
เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลกั ษณะเป็ นสิทธิบตั ร ซึ่งได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิบตั รให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติกาหนดวิธกี าร และมาตรการทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกัน
มิให้เอกสารหรือข้อมูลเหล่านัน้ ถูกเผยแพร่ส่บู ุค คลอื่นใด นอกจากนี้จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนัน้ เพียง
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้เท่านัน้

๑๓
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการหรือ คณะอนุ ก รรมการ อาจเชิญ บุ ค คลใดมาให้ข้อ เท็จ จริงค าอธิบ าย ความเห็น หรือ
คาแนะนาทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อเท็จจริง
หรือเพื่อสารวจกิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
บุคคลผู้อาจได้รบั ผลกระทบจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมใด มีสทิ ธิแสดงความคิดเห็น
เสนอข้อมูล และข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบุคคล
ดังกล่าว
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ต ามพระราชบัญ ญั ติ น้ี คณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ มอาจ
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือหน่ วยงานของรัฐอื่น ๆ เป็ นผูป้ ฏิบตั กิ าร
หรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้
หมวด ๔
กองทุนสิ่ งแวดล้อม
.........
มาตรา ๒๒ ให้ จ ดั ตัง้ กองทุ น ขึ้น กองทุ น หนึ่ ง เรีย กว่ า “กองทุ น สิ่ง แวดล้อ ม” ในกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีฐานะเป็ นนิติบุค คล ซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินกองทุนน้ ามันเชือ้ เพลิงตามจานวนทีน่ ายกรัฐมนตรีกาหนด(๒) เงินค่าบริการและค่าปรับ
ทีจ่ ดั เก็บตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๓) เงินงบประมาณประจาปี หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราว ๆ
(๔) เงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน อื่น ที่ไ ด้ร บั จากภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รัฐ บาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) ภาษีสงิ่ แวดล้อมหรือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบการแหล่งกาเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กิดจากกองทุนนี้
(๗) เงินอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มาเพื่อดาเนินการกองทุนนี้

๑๔
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ
ของกองทุนสิง่ แวดล้อมและดาเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิง่ แวดล้อมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
รายได้ของกองทุนไม่ตอ้ งนาส่งคลังเป็ นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๒๓ ให้กองทุนสิง่ แวดล้อม มีอานาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๒๔ รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตัง้ สิทธิ หรือกระทานิตกิ รรมใด ๆ
(๓) กระทาการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
มาตรา ๒๔ เงินกองทุนให้ใช้จา่ ยเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่ วยงานที่อยู่ในการกากับ
ของรัฐกูย้ มื เพื่อจัดการส่งเสริมและรักษาสิง่ แวดล้อม
(๒) เป็ นเงินช่วยเหลือและอุดหนุ นกิจการใด ๆ ให้แก่องค์การที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๓) เป็ นเงินอุดหนุ นให้แก่หน่ วยงานรัฐผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไข ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟูคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษทีเ่ กิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ
(๔) เป็ นเงินอุดหนุ นในการเยียวยา หรือบรรเทาความ เดือดร้อนแก่ผู้ได้รบั ผลกระทบทางด้าน
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และทรัพย์สนิ จากโครงการหรือการดาเนินการใด
(๕) การเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พื่อสร้างจิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อม การสนับสนุ นการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชนในการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม รวมทัง้ การติด ตามตรวจสอบการ
ดาเนินการหน่วยงานของรัฐเกีย่ วกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๖) การอุ ด หนุ น ใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีเป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม การส่ งเสริม กิจ กรรมที่เป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม
(๗) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม ป้ องกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๘) สนับสนุนการศึกษา และวิจยั เกีย่ วกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(๘) เป็ นค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุน
ม าต รา ๒ ๕ ให้ ม ี ค ณ ะกรรม การกอ งทุ น คณ ะห นึ่ งป ระก อ บ ด้ ว ย ป ลั ด ก ระท รว ง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ ม เป็ นประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม อธิบดีกรมอนามัย อัยการสูงสุด ผูแ้ ทนองค์ การ
เอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ด้านละหนึ่งคนซึง่ เลือกกันเองจานวนสามคน
ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เลื อ กกั น เองจ านวนสามคน ผู้ แ ทนองค์ กรชุ ม ชนด้ า น
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อ ม และสุ ข ภาพด้ านละหนึ่ ง คนซึ่ง เลือ กกัน เองจ านวนสามคน และ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูห้ รือประสบการณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน และด้านสังคมศาสตร์ ด้านละ
หนึ่งคน รวมจานวนสามคน
ผู้จดั การกองทุน เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และบุค คลอื่นไม่เกินสองคนซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนแต่งตัง้ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
หลั ก เกณ ฑ์ คุ ณ สมบั ติ หรือ วิ ธ ี ก ารสรรหาและพิ จ ารณ าคั ด เลื อ กขององค์ ก ารเอกชน
ด้ า นทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รชุ ม ชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย วางแผนและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
(๒) พิจารณาอนุมตั เิ งินกองทุนเพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๔
(๓) ให้ค วามเห็น ชอบแผนงาน โครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณประจาปี ของ
กองทุน
(๔) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขออนุมตั แิ ละการอนุมตั เิ งินกองทุน
(๕) กาหนดระยะเวลาชาระเงินทีก่ ู้ยมื จากกองทุนตามมาตรา ๒๔ (๑) รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้ และ
หลักประกันตามความจาเป็ นและเหมาะสม
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่หน่ วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๒๔ (๓)
(๗) ออกระเบียบการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุน การใช้จ่ายเงิน
เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจาหน่ ายทรัพย์สนิ จาก
บัญชีของกองทุนเป็ นสูญ
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานของกองทุน

๑๖
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของผู้จดั การกองทุนและการมอบอานาจให้บุคคลอื่น
กระทาการแทนผูจ้ ดั การกองทุน
(๑๐) กากับดูแลลการดาเนินงานของผูจ้ ดั การกองทุน
(๑๑) กาหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สาหรับการหักเงินค่าบริการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา
๑๐๑
(๑๒) จัดทางบการเงินและรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(๑๓) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกองทุนหรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
การออกระเบี ย บของคณะกรรมการกองทุ น ตาม (๗) จะต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๗ ให้นาความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ มาใช้บงั คับกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ให้เลขาธิก ารส านัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นผู้จดั การกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่อุดหนุ นให้ส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับการลงทุนและดาเนินงานระบบบาบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบกาจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๔ (๑) และเงินกองทุนในส่วนอื่นที่คณะกรรมการกองทุน จัดสรร
นอกเหนือจากมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓)
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควร หรือ
ธนาคารพาณิ ช ย์ เป็ น ผู้ จ ดั การกองทุ น ในเงิน กองทุ น ส่ ว นที่จ ดั สรรให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นการกากับของรัฐบาลกู้ยมื ตามมาตรา ๒๔ (๑) ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผจู้ ดั การกองทุนมีหน้าทีว่ เิ คราะห์ความเป็ นไปได้ในด้านการ
ลงทุนและด้านวิชาการและให้มอี านาจทาสัญญาให้กู้ยมื แทน คณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใ้ ห้กู้เก็บรักษาและ
จ่ายเงินกองทุนส่วนนี้ให้ผกู้ ู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยมื รวมทัง้ ติดตามทวงถามและรับเงินทีผ่ กู้ ู้ชาระคืนพร้อมทัง้
ดอกเบี้ยส่ งเข้ากองทุนและให้มอี านาจก าหนดระเบียบเพื่อ ปฏิบ ัติการในการให้กู้ยมื เงินได้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
สัญญากู้ยมื ตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเป็ นสาระสาคัญของสัญญากาหนดให้ผู้กู้ มหี น้าที่
ต้องใช้เงินทีก่ ยู้ มื ไปเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของผูก้ ู้

๑๗
มาตรา ๓๐ เงิน กองทุ น สิ่งแวดล้อ มที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อ มเก็บ รัก ษาไว้ต ามมาตรา ๒๒ ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมนาไปหาดอกผล โดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจากับสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นของรัฐ หรือ
ธนาคารพาณิ ชย์ หรือ น าไปหาผลประโยชน์ ได้ต ามหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขที่ค ณะกรรมการกองทุ น
กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติทก่ี าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือ
ตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้
เงิน รายได้ ข องกองทุ น สิ่ง แวดล้อ มตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ให้ น าส่ ง เข้า กองทุ น
สิง่ แวดล้อมเพื่อใช้ในกิจการตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๔ โดยไม่ตอ้ งนาส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
หมวด ๕
การคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
................................
มาตรา ๓๑ เพื่อ ประโยชน์ ในการส่ งเสริม และรักษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม ให้ค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมใน
เรือ่ งต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานคุณภาพน้า
(๒) มาตรฐานคุณภาพอากาศ
(๓) มาตรฐานระดับเสียงและความสันสะเทื
่
อน
(๔) มาตรฐานคุณภาพดิน
(๕) มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเรือ่ งอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น
การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑ์และ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็ นพื้นฐาน และจะต้ องค านึ งถึงสิทธิของประชาชนในการด ารงชีว ิต อยู่ใน
สิง่ แวดล้อมที่ดคี วามเป็ นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องด้วย โดยจะกาหนดให้
แตกต่างกันตามสภาพสิง่ แวดล้อมในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละการใช้ประโยชน์ และต้องเปิ ดโอกาสให้ผซู้ ง่ึ เกีย่ วข้อง
มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน รวมทัง้ ต้องเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

๑๘
มาตรา ๓๒ ในกรณี ท่ีเห็ น สมควรให้ ค ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่กาหนดตามมาตรา ๓๑ เป็ นพิเศษ สาหรับในเขต
อนุ รกั ษ์หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๓๙ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๑ หรือเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๘๕
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการ ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว
ให้ดขี น้ึ ตามความเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ อย่าง
น้อยทุกห้าปี

ส่วนที่ ๒
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
มาตรา ๓๔ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ จัดทาแผน
จัด การคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ เพื่อปฏิบ ัติตามนโยบายและแผนการส่ งเสริมและรักษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติซง่ึ กาหนดขึน้ ตามมาตรา ๑๔ (๑)
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้หน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีหน้าทีด่ าเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ พื่อปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตาม
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ และเพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปโดยบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่หน่ วยงาน
ของรัฐที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ จัด ท าแผนงานหรือ ด าเนิ น การอย่ างใดอย่า งหนึ่ งตามแผนจัด การคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาตินนั ้
มาตรา ๓๕ แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๓๔ อาจจัดทาเป็ นแผนระยะ
สัน้ ระยะกลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงาน และแนวทาง
ดาเนินงานในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
(๒) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ศิลปกรรม
(๓) การจัดการมลพิษ

๑๙
(๔) การสนับสนุ นการจัดการสิง่ แวดล้อมตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็ นภาคี
(๕) จัดทาข้อเสนอในการตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ระเบียบ คาสัง่
และประกาศทีจ่ าเป็ นสาหรับการดาเนินงานตามแผน
(๖) การประมาณการงบประมาณ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการดาเนินงานตามแผน
(๗) การกาหนดหน่วยงานของรัฐทีม่ อี านาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการตามแผน
(๘) การจัดองค์ก รและระเบียบการบริห ารงานเพื่อ เสริม สร้างความร่ว มมือ และประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการกับเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ
(๙) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิง่ แวดล้อมเพื่อประโยชน์ ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
มาตรา ๓๖ เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติในราชกิจจานุ เบกษา
แ
ล้
ว
ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมจัดทาแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ โดยต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้ อ งถิ่น องค์ก รชุ ม ชน องค์ก ารเอกชนด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ ม และสุ ข ภาพ และ
สถาบันการศึกษา และคานึงถึงสถานการณ์ แนวโน้ มของปั ญ หา และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมของพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เมื่อจัดท าแผนตามวรรคหนึ่ งเสร็จแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบต่ อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับตัง้ แต่วนั ที่มกี ารประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัด
และนาไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด
ในกรณีท่มี ปี ระกาศกาหนดให้ท้องที่ใดเป็ นเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๓๙ วรรค
หนึ่ง หรือเขตพื้นทีใ่ ห้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด
นามาตรการคุม้ ครอง ป้ องกัน แก้ไข และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมในเขตพืน้ ทีค่ ุม้ ครองสิง่ แวดล้อมหรือเขตพื้นที่
ให้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม มารวมเป็ นส่วนหนึ่งของแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัด และ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ที่มกี าร
ประกาศกาหนดให้เป็ นเขตคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมหรือเขตพืน้ ทีใ่ ห้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม

๒๐
ในกรณีทม่ี กี ารประกาศกาหนดให้ทอ้ งทีใ่ ดเป็ นเขตควบคุมมลพิษมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ให้ผวู้ ่าราชการ
จังหวัดนาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อดาเนิน การควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเขต
ควบคุ ม มลพิษ ที่เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่นจัดท าขึ้นตามมาตรา ๘๖ มารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนจัดการ
คุณ ภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัดและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติภายใน
หนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารประกาศกาหนดให้เป็ นเขตควบคุมมลพิษ
ในกรณีท่มี เี หตุอนั สมควร คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาในการจัดทา
แผนจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อ มจังหวัดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม วรรคสี่ได้ตามความ
เหมาะสม
มาตรา ๓๗ ในกรณีทก่ี ารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งจะต้องดาเนินการในพืน้ ทีท่ ค่ี าบ
เกี่ยวกันระหว่างพื้นที่ของสองจังหวัดขึน้ ไป เนื่องจากลักษณะทางภูมศิ าสตร์หรือระบบนิเวศน์ของพื้นที่
นัน้ หรือเพื่อประโยชน์ ในการจัดการอย่างเป็ นระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันจัดทาแผนจัดการ
คุณ ภาพสิง่ แวดล้อมเฉพาะในเรื่อ งนัน้ เพื่อนาไปรวมในแผนจัดการคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัด ตาม
มาตรา ๓๖
ส่วนที่ ๓
พื้นที่ค้มุ ครองสิ่ งแวดล้อม
มาตรา ๓๘ การคุ้มครองและจัดการพื้นที่เขตอนุ รกั ษ์และพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม ให้เป็ นไป
ตามแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๓๔ และตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
มาตรา ๓๙ ในกรณี ท่ีป รากฏว่าพื้น ที่ใดมีล กั ษณะเป็ น พื้น ที่ต้นน้ าล าธารหรือ มีระบบนิ เวศ
ตามธรรมชาติทแ่ี ตกต่างจากพืน้ ทีอ่ ่นื โดยทัวไป
่ หรือเป็ นทีท่ ม่ี คี วามหลากหลายทางชี วภาพ หรือมีระบบ
นิเวศตามธรรมชาติทอ่ี าจถูกทาลายหรืออาจได้รบั ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ได้
โดยง่าย หรือเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรม อันควรแก่การอนุ รกั ษ์ และพืน้ ทีน่ นั ้ ยังมิได้ถูก
ประกาศกาหนดให้เป็ นเขตอนุ รกั ษ์ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้พน้ื ทีน่ นั ้ เป็ นเขตพืน้ ทีค่ ุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ หรือองค์กรชุมชน มีสทิ ธิ
เสนอต่อรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตามวรรคแรก กาหนดให้พ้นื ที่ใดเป็ นพื้ นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อมตาม
วรรคหนึ่งได้

๒๑
ก่ อ นการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง รัฐมนตรีต้อ งเปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนในพื้นที่ท่ีจ ะ
กาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมมีส่วนร่วมในการออกกฎกระทรวง อย่างน้อยต้องมีการประกาศ
ให้ประชาชนทราบและให้ขอ้ มูล เพื่อจัดให้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ประกาศ
และให้นาความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงนัน้
มาตรา ๔๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๙ ให้กาหนดมาตรการคุ้มครอง ป้ อ งกัน
แก้ไข และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(๑) กาหนดการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือคุณค่าของสิง่ แวดล้อมศิลปกรรม
(๒) ห้ามการกระท าหรือ กิจกรรมใด ๆ ที่อ าจเป็ น อัน ตรายหรือ ก่ อ ให้เกิด ผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นัน้ จากลักษณะตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
เกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิง่ แวดล้อมศิลปกรรม
(๓) กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของหน่ วยงานของรัฐ หรือเอกชน ทีจ่ ะทา
การก่อสร้างหรือดาเนินการในพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งจัดทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(๔) กาหนดวิธจี ดั การโดยเฉพาะสาหรับพื้นทีน่ ัน้ รวมทัง้ การกาหนดขอบเขต หน้าที่ และความ
รับ ผิด ชอบของหน่ ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ประโยชน์ ใ นการร่ว มมือ และประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี้ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ หรือคุณค่าของสิง่ แวดล้อมศิลปกรรมในพืน้ ทีน่ นั ้
(๕) กาหนดมาตรการคุม้ ครอง ป้ องกันแก้ไข และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสมแก่สภาพของพืน้ ทีน่ นั ้
การจัดทาและพิจารณาการประเมินสิง่ แวดล้อมตาม (๓) ให้นาบทบัญ ญัติในส่วนที่ ๑ และ ๒
หมวด ๖ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในพืน้ ทีใ่ ดทีไ่ ด้มกี ารกาหนดให้เป็ นเขตอนุรกั ษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ
เขตควบคุ มอาคาร เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการนัน้ หรือ เขตควบคุ ม มลพิษ ตาม
พระราชบัญ ญัติน้ีไว้แล้ว แต่ปรากฏว่าอาจจะมีหรือมีปั ญหาของคุณภาพสิง่ แวดล้อมรุนแรง ซึ่งจาเป็ น
จะต้องได้รบั การป้ องกันและแก้ไขโดยทันที และหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่มอี านาจตามกฎหมาย
หรือไม่สามารถที่จะทาการแก้ไขปั ญ หาได้ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี ขออนุมตั เิ ข้าดาเนินการเพื่อใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา
๔๐ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อคุม้ ครอง ป้ องกัน แก้ไข และฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมในพืน้ ทีน่ นั ้ ได้

๒๒
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น องค์ก ารเอกชนด้านสิ่งแวดล้อ มและสุ ขภาพหรือ องค์กรชุม ชน
ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมีสทิ ธิเสนอให้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมตามวรรคแรกก็ได้
ให้นาความตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กาหนดเขตพืน้ ทีใ่ ห้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการคุม้ ครอง และกาหนด
ระยะเวลาทีจ่ ะใช้มาตรการคุม้ ครองดังกล่าวในพืน้ ทีน่ นั ้
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสี่ ให้ ก ระท าได้ เ มื่ อ ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี และให้รฐั มนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖ การประเมิ นสิ่ งแวดล้อม
ส่วนที่ ๑ การประเมิ นสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
…………………………….
มาตรา ๔๒ ในการจัดทานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ คุณภาพชีวติ สุขภาพ หรือส่วน
ได้เสียสาคัญ อื่นใดของชุมชน อันทาให้ไม่สามารถดารงชีวติ อยู่ได้อย่างปกติสุข จะต้องมีการประเมิน
สิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประกอบการจัดทานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ดว้ ย
มาตรา ๔๓ ให้ค ณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กาหนดประเภทของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ซึง่ ต้อง
จัดทารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในการกาหนดประเภทของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ รายสาขาหรือ
เชิงพืน้ ทีต่ ามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาทบทวนรายการประเภทนโยบาย
แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ รายสาขาหรือเชิงพืน้ ทีด่ งั กล่าวทุกรอบสองปี
มาตรา ๔๔ ให้หน่ วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์ก ารชุมชน หรือองค์กรประชาชนมีสทิ ธิ
เสนอนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดเป็ นนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรือเชิงพืน้ ทีท่ ตี ้องจัดทา
รายงานประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการประกาศ
กาหนด

๒๓
มาตรา ๔๕ ให้ค ณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร รูป แบบ ระเบีย บปฏิบ ัติ และแนวทางการประเมิน สิ่ง แวดล้อ มระดับ
ยุทธศาสตร์สาหรับ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สาหรับนโยบาย แผน
แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรือเชิงพืน้ ทีด่ ว้ ย
มาตรา ๔๖ การทาการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๔๒ หน่ วยงานของรัฐ
ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรือเชิงพืน้ ที่
ต้อ งจัด ท าการประเมินสิ่งแวดล้อ มระดับ ยุท ธศาสตร์ต ัง้ แต่ ในระยะทาการศึกษาความเหมาะสมของ
นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรือเชิงพืน้ ที่ และให้หน่ วยงานของรัฐซึง่ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ เสนอรายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๔๗ ในการทาการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๔๕ ให้หน่ วยงาน
ของรัฐ ซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดทานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรือ
เชิงพื้นที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนการดาเนินการในการจัดทารายงานประเมินสิง่ แวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ทงั ้ ในขัน้ การจัดทาขอบเขตการศึกษา ขัน้ การจัดทาร่างรายงาน ขัน้ การให้ความเห็นต่อ ร่าง
รายงาน และขัน้ การพิจารณารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทงั ้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ ให้ค ณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมิน สิ่งแวดล้อ มระดับ ยุท ธศาสตร์
พิจารณารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทเ่ี สนอมาตามมาตรา ๔๕ หากเห็นว่ารายงาน
การประเมิน สิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่เี สนอมามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ค ณะกรรมการ
พิจารณารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แจ้งให้หน่ วยงานของรัฐผู้ขออนุ ญาตที่เสนอ
รายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทราบภายในเวลาร้อยยีส่ บิ วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
การเสนอรายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นนั ้ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติพจิ ารณาต่อไป
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พิจารณาเห็น
ว่า รายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่เี สนอมาไม่มปี ระเด็นที่ต้องแก้ไข หรือได้มกี าร
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูก ต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมิน

๒๔
สิ่งแวดล้อ มระดับ ยุ ทธศาสตร์ เสนอข้อสรุปความเห็นเกี่ยวกับ รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวให้แล้วเสร็จภายในกาหนดร้อยยีส่ บิ วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รบั การเสนอรายงานการ
ประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นนั ้ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาต่อไป
มาตรา ๔๙ ในการแต่ งตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณารายงานการประเมิน สิ่งแวดล้อ มระดับ
ยุทธศาสตร์ ตามมาตรา ๔๘ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศกาหนดซึง่ จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
และจะต้องมีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ อี านาจจัดทานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขา
หรือเชิงพื้นทีน่ ัน้ หรือผูแ้ ทนร่วมเป็ นกรรมการอยู่ด้วยโดยต้องกาหนดที่มาและสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ จัดทาบัญชีรายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญรายสาขา
มาตรา ๕๐ ในกรณีท่คี ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาไม่เห็นชอบกับ รายงานการ
ประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ท่ีคณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุท ธศาสตร์ส่ งมาให้ ต ามมาตรา ๔๘ ให้ค ณะกรรมการสัง่ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ร บั ผิด ชอบยุ ติก าร
ดาเนินงาน หรืออาจแจ้งให้หน่ วยงานของรัฐทีเ่ สนอรายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทราบ
ภายในเวลาสิบห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั การเสนอรายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
นัน้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง รายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเสนอให้ค ณะกรรมการ
พิจารณารายงานการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พจิ ารณาตามมาตรา ๔๘
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกับ รายงานการประเมิน
สิ่ง แวดล้อ มระดับ ยุ ท ธศาสตร์ หรือ ได้ ม ีก ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว
ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เสนอข้อสรุปความเห็ นเกี่ยวกับรายงานการประเมินสิง่ แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ดงั กล่ าวให้แ ล้ว เสร็จภายในกาหนดสี่ส ิบห้าวันทาการนับแต่ วนั ที่ได้รบั รายงานการ
ประเมิน สิ่งแวดล้อ มระดับ ยุท ธศาสตร์ ห รือ ฉบับ ที่ม ีการแก้ไขนัน้ เพื่อ ส่ งให้ห น่ ว ยงานของรัฐซึ่งเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบทาความเห็นเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๒
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพระดับโครงการหรือกิ จกรรม
มาตรา ๕๑ ในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อผลผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม และสุขภาพ อันทาให้ประชาชนไม่สามารถดารงชีวติ อยู่ได้อย่างปกติสุข จะต้องมี

๒๕
การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพก่อนการดาเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว
ด้วย
มาตรา ๕๒ ให้ค ณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ซึง่ ต้องจัดทาการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบตาม มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และ มาตรา ๔๕
ในการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาทบทวนรายการประเภทและขนาดของโครงการหรือกิ จกรรมดังกล่าวทุก
รอบห้าปี
มาตรา ๕๓ ให้ห น่ วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรประชาชนมีสทิ ธิ
เสนอประเภทหรือ ขนาดโครงการหรือ กิจกรรมที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการประกาศกาหนดเป็ นโครงการหรือกิจกรรมทีต่ ้อ งจัดทาการ
ประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๕๔ ให้ค ณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ก าหนดหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร รูป แบบ ระเบียบปฏิบ ัติ และแนวทางการประเมิน ผลกระทบคุ ณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพสาหรับโครงการ หรือกิจการ ตลอดจนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ ต้องเสนอพร้อมกับ
การประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อม และสุขภาพ สาหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและ
ขนาดด้วย
มาตรา ๕๕ ในการทาการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๕๑
ให้หน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือกิจการและโครงการร่วมกับเอกชน หรือเอกชนเจ้าของ
โครงการหรือกิจกรรม ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพทัง้ ในขัน้ การจัดทาขอบเขตการศึกษา ขัน้ การจัดทาร่างรายงาน ขัน้ การให้ความเห็นต่อร่างรายงาน
และขัน้ การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๖ การท าการประเมิน ผลกระทบคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มและสุ ขภาพตามมาตรา ๕๒
หน่ ว ยงานของรัฐซึ่งเป็ น ผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือ กิ จการที่รุนแรงและโครงการร่ว มกับ เอกชน หรือ

๒๖
เอกชนเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมทีร่ ุนแรง ต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ในระยะ
ท าการศึก ษาความเหมาะสมของโครงการ เมื่อ ท าการประเมิน ผลกระทบคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มและ
สุขภาพเสร็จสิ้นแล้วให้หน่ วยงานของรัฐ หรือเอกชนซึ่ งเป็ นผู้รบั ผิดชอบเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการผูช้ านาญการ
ให้ค ณะกรรมการผู้ชานาญการทาความเห็นเสนอภายในสี่สบิ ห้าวัน ทาการเพื่อประกอบการ
พิจารณาของหน่ วยงานของรัฐหรือเอกชนซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบก่อนทีห่ น่ วยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบจะทาความเห็นของตนเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตาม
วรรคหนึ่งคณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเป็ นผู้ชานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบคุ ณภาพสิง่ แวดล้อมและสุ ขภาพ ทาการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
สาหรับโครงการหรือกิจการของหน่ วยงานของรัฐตามาตรา ๔๒ ซึ่งไม่จาต้องเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งให้หน่ วยงานของรัฐซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการหรือกิจการนัน้
จัดทาการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเห็นก่อนทีจ่ ะดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘
มาตรา ๕๗ ในกรณีทโ่ี ครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพตามมาตรา ๕๒ เป็ นโครงการหรือกิจการซึง่ จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากทางราชการตามกฎหมาย
ก่อนเริม่ การก่อสร้างหรือดาเนินการให้บุคคลผู้ขออนุ ญาตเสนอการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพต่อเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีอานาจตามกฎหมายนัน้ และต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
ให้เจ้าหน้ าที่ซ่งึ มีอานาจอนุ ญาตตามกฎหมายรอการสังอนุ
่ ญาตสาหรับ โครงการ หรือกิจการตาม
วรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ตามมาตรา ๕๘ จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตรวจสอบการประเมินผล
กระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่าการประเมินผล
กระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีเ่ สนอมามิได้จดั ทาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบ
ปฏิบตั ิ แนวทางการจัดทา รูปแบบหรือรายละเอียดที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมีเอกสาร
ข้อมูลไม่ครบถ้วนให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขอ

๒๗
อนุ ญาตที่เสนอการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทราบภายในเวลาสิบห้าวันทาการ นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั การเสนอการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพนัน้
ในกรณี ท่ีส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มพิจ ารณาเห็น ว่ า
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ มและสุ ขภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้อ งที่เสนอมาถู กต้อ งและมีข้อมูล
ครบถ้วน หรือได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็นเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสามสิบวันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การเสนอ
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพนัน้ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณา
ต่อไป
การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการผู้ ช านาญการตามวรรคสี่ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก าร
ทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติกาหนดซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจอนุ ญาตตามกฎหมาย สาหรับโครงการหรือกิจการ
นัน้ หรือผูแ้ ทนร่วมเป็ นกรรมการอยูด่ ว้ ย
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ ได้มกี ารแต่ งตัง้ คณะกรรมการผู้ชานาญการใน
ระดับจังหวัดทาหน้ าที่พ ิจารณาการประเมินผลกระทบคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพโครงการหรือ
กิจการประเภทใดตามที่ค ณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติเห็นชอบ ให้จงั หวัดมีหน้ าที่ดาเนินการ
เช่นเดียวกับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๕๘ การพิจารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการตามมาตรา ๕๗ ให้กระทาให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สบิ ห้าวันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รบั การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพจากสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการผู้ ช านาญการให้ ค วามเห็ น หรือ ในกรณี ท่ีใ ห้ ถือ ว่ า คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการให้ความเห็นแล้ว ให้เจ้าหน้ าที่ซ่งึ มีอานาจตามกฎหมายนาความเห็นไปประกอบการสัง่
อนุญาตแก่บุคคลซึง่ ขออนุญาตได้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการผูช้ านาญการมีความเห็นให้ทาการแก้ไขเพิม่ เติมหรือจัดทาใหม่ทงั ้ ฉบับ
ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชานาญการกาหนด ให้เจ้าหน้ าที่รอการสังอนุ
่ ญาตแก่
บุคคลผู้ขออนุ ญ าตไว้ก่อน จนกว่าเจ้าหน้ าที่ผู้สงอนุ
ั ่ ญ าต จะเห็นว่าบุคคลผู้ขออนุ ญ าตได้ดาเนินการ

๒๘
แก้ไขเพิม่ เติมหรือจัดทารายงานใหม่ทงั ้ ฉบับตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการและให้ถือ
เป็ นการเริม่ ต้นกระบวนการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพใหม่
ในกรณีทเ่ี ห็นเป็ นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดให้โครงการหรือ
กิจ การตามประเภทและขนาดที่ป ระกาศก าหนดตามมาตรา ๕๗ ต้ อ งเสนอการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพในการขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตส าหรับ โครงการหรือ กิจ การนั ้น ตามวิธ ีก าร
เช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้
หน่ วยงานของรัฐที่เป็ นผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือกิจการและหน่ วยงานของรัฐที่เป็ นผู้อนุ ญาต
โครงการหรือกิจการต้องจัดทาประกาศการตัดสินใจในการดาเนินโครงการหรือกิจการ โดยมีมาตรการ
ในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ มและสุ ข ภาพพร้อ มเหตุ ผ ลในการตัด สิน ใจนั น้ ต่ อ
ประชาชนภายในสามสิบวันทาการก่อนการอนุญาตหรือดาเนินการ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบสามารถฟ้ องได้ และองค์กรที่ม ี
วัตถุประสงค์ในการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีสทิ ธิฟ้องแทนได้ โดยถือว่าเป็ นขัน้ ตอน
หรือสาระสาคัญในการพิจารณาการตัดสินใจในการดาเนินโครงการหรือกิจการ
มาตรา ๕๙ ค่าตอบแทนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ให้เรียกเก็บจากหน่ วยงานหรือบุคคลผู้เสนอการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพเพื่อนามาใช้เป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูช้ านาญการและค่าใช้จา่ ย อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่
ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้ของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตาม
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ให้กรรมการผู้ชานาญการหรือ พนักงานเจ้าหน้ าที่ซ่งึ ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการผูช้ านาญการ มีอานาจตรวจสถานทีซ่ ง่ึ เป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการ หรือกิจการที่
เสนอขอรับความเห็นในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพได้ตามความเหมาะสม
เมือ่ คณะกรรมการผูช้ านาญการได้ให้ความเห็นในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ตามมาตรา ๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้ าที่ซ่งึ มีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสังอนุ
่ ญ าต หรือ ต่ อ อายุ
ใบอนุ ญาต นามาตรการตามที่เสนอไว้ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพไปกาหนดเป็ น
เงื่อนไขในการสังอนุ
่ ญาตหรือต่ออายุใบอนุ ญาต โดยให้ถอื ว่าเป็ นเงื่อนไขทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรื่อง
นัน้ ด้วย

๒๙
มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ต้องกาหนดให้การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพตามมาตรา ๕๕ ต้องจัดทาหรือได้รบั การรับรองจากบุคคลซึ่งได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผู้ชานาญการ
ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพก็ได้
การขอและการออกใบอนุ ญาต คุณสมบัตขิ องผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่จะมี
สิทธิทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ การควบคุมการปฏิบตั งิ านของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
การกาหนดจรรยาบรรณ การต่ออายุใบอนุ ญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาต การสังพั
่ กและการเพิกถอน
การอนุ ญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ เพื่อประโยชน์ ในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพให้หน่ วยงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั หิ รืออนุญาตตามมาตรา ๕๘ หรือ
มาตรา ๕๙ จัดทารายงานการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนดไว้ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซ่งึ มีอานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสังอนุ
่ ญาตและ สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การจัดทารายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารที่คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๖๓ การอนุ ญ าตหรือ ค าสังทางปกครองที
่
่อ อกโดยไม่จดั ท าการประเมิน ผลกระทบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพหรือทาการประเมินโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ ไม่ได้ให้
องค์การอิสระสิง่ แวดล้อมตามรัฐธรรมนู ญให้ความเห็น ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ถอื ว่าการอนุ ญาตหรือ
คาสังทางปกครองนั
่
น้ ไม่สมบูรณ์
หมวด ๗
การควบคุมมลพิ ษ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการควบคุมมลพิ ษ
มาตรา ๖๔ ให้มคี ณะกรรมการควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นประธานกรรมการ

๓๐
(๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี อธิบดี
กรมชลประทาน อธิบ ดีก รมโยธาธิก ารและผังเมือ ง อธิบ ดีก รมทรัพ ยากรธรณี อธิบ ดีก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณ ภาพสิง่ แวดล้อม อธิบดีกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ง่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื เลขาธิการสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) ผูแ้ ทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง
คนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละ
ท้องถิน่ แต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) ผู้แ ทนจากสถาบันอุดมศึก ษาที่จดั การศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มที่
คัดเลือกกันเองจานวนสามคน
(๕) ผูแ้ ทนจากองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีเ่ ลือกกันเองจานวนห้าคน
(๖) ผูแ้ ทนจากองค์กรชุมชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีเ่ ลือกกันเองจานวนห้าคน
(๗) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็ นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ(๖)ให้เป็ นไป
ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา
๘๕
(๒) เสนอแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อป้ องกันและแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ
หรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(๓) เสนอความเห็น เกี่ย วกับ การให้มกี ารด าเนิ น การแก้ไขเพิ่ม เติม หรือ ปรั บ ปรุงกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการควบคุม ป้ องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับ การกาหนดมาตรการส่ งเสริมด้านภาษีอ ากรและการลงทุ นของ
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุ มมลพิษ และการส่ งเสริมและรักษาคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มต่ อ คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(๕) เสนอแนะการกาหนดอัตราค่าบริการสาหรับระบบบาบัดน้ าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสีย
รวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

๓๑
(๖) ให้คาแนะนาแก่รฐั มนตรีในการกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตามมาตรา
๖๗
(๗) ให้คาแนะนาแก่รฐั มนตรีในการกาหนดประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๖๙
(๘) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา
๘๔
(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกค าสังของเจ้
่
าพนักงานควบคุ ม
มลพิษตามมาตรา ๙๑
(๑๐) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อควบคุม ป้ องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
(๑๑) จัดทารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติปีละ
หนึ่งครัง้
(๑๒) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านคาสังของเจ้
่
าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๑๓) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายอื่นให้เป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
(๑๔) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณา และปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได้
มาตรา ๖๖ ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บงั คับกับ
การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุ กรรมการทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษ
แต่งตัง้ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานควบคุมมลพิ ษจากแหล่งกาเนิ ด
มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดมลพิษให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมอี านาจประกาศกาหนดในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด

๓๒
(๒) ประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการระบายหรือปล่อยทิง้ อากาศเสีย ก๊าซ
เรือนกระจก น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจากแหล่งกาเนิดมลพิษออกสู่สงิ่ แวดล้อม
(๓) ประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องมีผคู้ วบคุม
การกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตาม (๑) จะต้องคานึงถึงความปลอดภัย
หลักการระวังป้ องกันล่วงหน้า สิทธิการมีชวี ติ ในสิง่ แวดล้อมที่ดี ศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ
และการพัฒนาอย่างสมดุลและยังยื
่ น ความเป็ นไปได้ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้อง
ด้วย โดยจะกาหนดให้แตกต่างกันตามสภาพสิง่ แวดล้อมในแต่ละพืน้ ที่ หรือกาหนดรายละเอียดของชนิด
ประเภท ความเข้มข้น หรือปริมาณของสารมลพิษจากแหล่งกาเนิดมลพิษให้แตกต่างจากชนิด ประเภท
ความเข้มข้น หรือปริมาณของสารมลพิษที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมก็ได้ รวมทัง้ ต้อง
เปิ ดโอกาสให้ผซู้ ง่ึ เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานด้วย
การก าหนดประเภทของแหล่ งก าเนิ ด มลพิษ ที่จะต้อ งถู ก ควบคุ ม ตาม (๒) หรือ การก าหนด
ประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องมีผู้ควบคุมตาม (๓) จะกาหนดพร้อมกับการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดหรือภายหลังการกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ งกาเนิดตาม
(๑) ก็ได้
มาตรา ๖๘ ในกรณีท่ไี ม่สามารถกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดตามมาตรา
๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ได้ ให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมอี านาจประกาศกาหนดแนวทางเพื่อให้แหล่งกาเนิ ดมลพิษ ที่
จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ดาเนินการเพื่อควบคุมการระบายหรือปล่อยทิง้ อากาศ
เสีย น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจากแหล่งกาเนิดมลพิษออกสู่สงิ่ แวดล้อม
มาตรา ๖๙ ในกรณีทม่ี กี ารกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิง้ การปล่อยทิง้ อากาศเสีย
การปล่อยทิง้ ของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกาเนิดออกสู่สงิ่ แวดล้อม โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
อื่น และมาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๖๗ ให้ม าตรฐานดังกล่ าวมีผ ล ใช้บ ังคับ ต่ อ ไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนัน้ แต่ ถ้า
มาตรฐานดังกล่าวต่ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา
๖๗ ให้ ส่ ว นราชการที่ม ีอ านาจตามกฎหมายนั น้ แก้ ไขให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานควบคุ ม มลพิษ จาก
แหล่งกาเนิด ในกรณีท่มี อี ุปสรรคไม่อาจดาเนินการเช่นว่านัน้ ได้ ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
เป็ นผูช้ ข้ี าด เมือ่ มีคาชีข้ าดเป็ นประการใด ให้ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการตามคาชีข้ าดนัน้

๓๓
มาตรา ๗๐ ในกรณีทม่ี กี ฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้อานาจส่วนราชการใด กาหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษ จากแหล่งกาเนิดในเรื่อ งใดไว้ แต่ส่ วนราชการนัน้ ไม่ใช้อานาจตามกฎหมายกาหนดมาตรฐาน
ดังกล่ า ว ให้ร ฐั มนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม มลพิษ และโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อ มแห่ งชาติ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดมาตรฐานควบคุ ม
มลพิษจากแหล่งกาเนิดในเรือ่ งนัน้ ได้ และให้ถอื ว่าเป็ นมาตรฐานตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ด้วย
มาตรา ๗๑ ในกรณีท่ปี ระชาชนมีขอ้ ร้องเรียนหรือข้อเสนอเกี่ยวกับปั ญหามลพิษ หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควร ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งกาเนิด สูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่กาหนดตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรฐานซึง่ กาหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใช้บงั คับตามมาตรา ๖๘ เป็ นพิเศษสาหรับในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๘๕ และให้นาความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
มลพิ ษอากาศและเสียง
มาตรา ๗๒ ยานพาหนะทีจ่ ะนามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งกาเนิดตามมาตรา ๖๗
มาตรา ๗๓ ในกรณีท่พี นักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้มกี ารใช้ยานพาหนะโดยฝ่ าฝื นมาตรา
๗๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจออกคาสังห้
่ ามใช้ยานพาหนะนัน้ จนกว่าจะได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงให้
เป็ นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่กาหนดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
มาตรา ๗๔ ในการออกคาสังห้
่ ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา ๗๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออก
คาสังท
่ าเครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็ นตัวอักษรทีม่ ขี อ้ ความว่า “ห้ามใช้” หรือเครื่องหมายอื่นใด
ซึ่งเป็ นที่รแู้ ละเข้าใจของประชาชนโดยทัวไปว่
่ ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ
ยานพาหนะนัน้ ด้วย
การออกและการยกเลิกคาสังห้
่ ามใช้และลักษณะของเครือ่ งหมายห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง หรือการ
ใช้ยานพาหนะในขณะที่มเี ครื่องหมายดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่รฐั มนตรี
ประกาศกาหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้ าที่แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอานาจรับจดทะเบียน
ยานพาหนะทราบถึงคาสังห้
่ ามใช้ยานพาหนะนัน้ และให้เจ้ าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวระงับการ

๓๔
ดาเนินการทางทะเบียน การชาระภาษีประจาปี หรือการต่ออายุใบอนุญาตของยานพาหนะไว้จนกว่าจะมี
การยกเลิกคาสังห้
่ ามใช้ยานพาหนะนัน้
มาตรา ๗๕ ในการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ต ามมาตรา ๗๓ ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่ม ีอ านาจสัง่ ให้
ยานพาหนะหยุด เพื่อตรวจสอบหรือเข้าไปในยานพาหนะหรือกระทาการใด ๆ ที่จาเป็ นเพื่อตรวจสอบ
เครือ่ งยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะนัน้ ได้
มาตรา ๗๖ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้อ งถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มี
หน้าที่ต้องจัดให้มรี ะบบ บาบัดหรือกาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น หรือใช้การจัดการ
มลพิษ ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธกี ารอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้การระบายหรือปล่อยทิง้ อากาศเสีย
น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นได้มาตรฐานตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ส่วนที่ ๔
มลพิ ษทางน้า ของเสีย และมลพิ ษอื่น
มาตรา ๗๗ ในเขตท้องที่ใดที่หน่ วยงานของรัฐได้จดั ให้มบี ริการระบบบาบัด หรือกาจัดน้ าเสีย
ของเสีย หรือมลพิษอื่น ให้เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษทีอ่ ยูภ่ ายในขอบเขต การให้บริการของระบบบาบัด
หรือกาจัดน้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจัดส่งน้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นทีเ่ กิดจากการดาเนินกิจการ
ของตนไปทาการบาบัดหรือกาจัดโดยระบบดังกล่าว และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กาหนด
โดยพระราชบัญญัตนิ ้หี รือโดยกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม ตามมาตรา
๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ซึง่ ได้จดั ให้มรี ะบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น หรือใช้การจัดการ
มลพิษด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวิธกี ารอื่นใดที่เหมาะสม หรือใช้บริการระบบบ าบัดหรือ กาจัดน้ าเสีย
ของเสีย หรือมลพิษอื่นของผูร้ บั จ้างให้บริการ เพื่อให้การระบายหรือปล่อยทิง้ น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ
อื่นได้มาตรฐานตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑)
มาตรา ๗๘ ในเขตท้องทีใ่ ดทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้จดั ให้มรี ะบบบาบัดหรือกาจัดน้าเสีย ของ
เสีย หรือมลพิษอื่น แต่มกี ารให้บริการระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจากผูร้ บั จ้าง
ให้บริการอยู่ในเขตท้องที่นนั ้ ให้เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษที่อยู่ภายในขอบเขตการให้บริการของระบบ
บาบัด หรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจัดส่งน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น จากแหล่งกาเนิด
มลพิษของตนไปให้ผรู้ บั จ้างให้บริการทาการบาบัดหรือกาจัด

๓๕
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ในเขตท้องทีใ่ ดทีห่ น่วยงานของรัฐยังมิได้จดั ให้มรี ะบบบาบัดหรือกาจัด น้ าเสีย ของ
เสีย หรือมลพิษอื่น และไม่มกี ารให้บริการระบบบาบัดหรือกาจัด น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจากผู้
รับจ้างให้บริการอยู่ในเขตท้องที่นัน้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
กาหนดวิธกี ารชัวคราวส
่
าหรับการจัดการน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นทีเ่ กิดจากแหล่งกาเนิดมลพิษได้
ตามที่จาเป็ นจนกว่าจะได้มกี ารจัดให้มรี ะบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสียของเสีย หรือมลพิษอื่นในเขตท้องที่
นัน้
วิธกี ารชัวคราวส
่
าหรับการจัดการน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความ
รวมถึงการเก็บรวบรวม การขนส่ ง หรือ การจัดส่งน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ อื่นด้ว ยวิธกี ารใด ๆ ที่
เหมาะสมไปท าการบ าบัด หรือ ก าจัด โดยระบบบ าบัด หรือ ก าจัด น้ าเสีย ของเสีย หรือ มลพิษ อื่น ของ
หน่ วยงานของรัฐทีอ่ ยู่ในเขตท้องทีอ่ ่นื หรืออนุ ญาตให้ผรู้ บั จ้างให้บริการซึง่ อยู่ในเขตท้องทีอ่ ่นื เข้ามาเปิ ด
ดาเนินการรับจ้างให้บริการในเขตท้องทีน่ นั ้ เป็ นการชัวคราว
่
หรืออนุ ญาตให้ผรู้ บั จ้างให้บริการนัน้ ทาการ
เก็บรวบรวมน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น เพื่อไปทาการบาบัดหรือกาจัดโดยระบบบาบัด หรือกาจัดน้ า
เสย ของเสีย หรือมลพิษอื่นของผูน้ ัน้ ซึง่ อยูใ่ นเขตท้องทีอ่ ่นื
มาตรา ๘๐ น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นที่ได้รบั การบาบัดหรือกาจัดโดยระบบบาบัด หรือ
กาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นของหน่ วยงานของรัฐหรือของผูร้ บั จ้างให้บริการ จะต้องมีมาตรฐาน
ตามที่กาหนดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกาหนด โดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนัน้ ยังมีผลใช้บงั คับตามมาตรา ๖๙
มาตรา ๘๑ ให้หน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็ นผู้จดั ให้มบี ริการระบบบาบัดหรือ กาจัดน้ าเสีย ของเสีย
หรือ มลพิษ อื่น โดยใช้เงิน งบประมาณแผ่ น ดิน หรือ เงิน รายได้ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หรือ
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี มีหน้าที่ดาเนินงานและควบคุมการทางานของระบบบาบัดหรือกาจัด
น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นทีห่ น่ วยงานของรัฐนัน้ จัดให้มขี น้ึ ในกรณีเช่นว่านี้ หน่ วยงานของรัฐจะจ้าง
ผูร้ บั จ้างให้บริการเป็ นผูด้ าเนินงานและควบคุมการทางานของระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอื่นก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขสาหรับการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดส่งน้าเสีย ของเสีย
หรือมลพิษ อื่นจากแหล่ งก าเนิดมลพิษ มาสู่ระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ อื่นของ

๓๖
หน่ วยงานของรัฐ รวมทัง้ ข้อกาหนด ข้อห้าม ข้อจากัด และเงือ่ นไขต่าง ๆ สาหรับการระบาย หรือปล่อย
ทิง้ น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นจากแหล่งกาเนิดมลพิษลงสู่ระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอื่นของหน่วยงานของรัฐให้เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็ นผู้ค วบคุ ม หรือ เป็ นผู้รบั จ้างให้บริการบ าบัด หรือ กาจัด
อากาศเสีย น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ผู้รบั ใบอนุ ญาตดาเนินกิจการรับทา การเก็บ ขน หรือ กาจัด
สิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัตขิ อง
ผูข้ อรับใบอนุญาต
การควบคุ ม การปฏิบ ัติงานของผู้รบั ใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุใบอนุ ญ าต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตเป็ นผูค้ วบคุม หรือผูร้ บั จ้างให้บริการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุ ญ าต การต่ ออายุใบอนุ ญ าต การออกใบแทนใบอนุ ญ าตเป็ นผู้
ควบคุมหรือผูร้ บั จ้างให้บริการ และค่าบริการ ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ให้ถอื ว่าผูร้ บั ใบอนุญาตเป็ นผูร้ บั จ้างให้บริการ เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตเป็ นผูค้ วบคุมด้วย
ในการรับจ้างให้บริการบาบัดหรือกาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นของผู้รบั จ้าง
ให้บริการตามวรรคหนึ่ง จะเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคสีม่ ไิ ด้
มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ผี ู้ควบคุมหรือผู้รบั จ้างให้บริการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกาหนดตามความในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจออกคาสังเป็
่ นหนังสือให้หยุดหรือระงับ การให้บริการเป็ นการชัวคราว
่
พร้อมทัง้ กาหนดระยะเวลาให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในกรณีทผ่ี คู้ วบคุมหรือผูร้ บั จ้างให้บริการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่
ตามวรรคหนึ่ ง ให้เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่นสังพั
่ กใช้ห รือ เพิกถอนใบอนุ ญ าตต่ อ ไป ทัง้ นี้ ต ามหลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๘๔ ในกรณีท่ไี ม่มกี ฎหมายใดบัญญัตไิ ว้เป็ นการเฉพาะให้รฐั มนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตราย
หรือ มลพิษ อื่น ในกระบวนการผลิต ทางอุ ต สาหกรรม การปิ โตรเลีย ม การพลัง งาน การเหมือ งแร่
เกษตรกรรม สาธารณสุข และ กิจการอย่างอื่ นให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ ให้กาหนดหลักเกณฑ์

๓๗
มาตรการ และวิธกี าร เพื่อควบคุมการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การขนส่งเคลื่อนย้าย การนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการจัดการ บาบัด หรือกาจัดของเสียอันตรายหรือ
มลพิษอื่นด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ส่วนที่ ๕
เขตควบคุมมลพิ ษ
มาตรา ๘๕ ในกรณีทป่ี รากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะร้ายแรงถึงขนาดเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม ให้
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ องค์การเอกชน
ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษา มีอานาจ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา กาหนดให้ท้องที่นัน้ เป็ นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดาเนินการควบคุม ลด
ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมได้
ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาทบทวนความจาเป็ นในการกาหนดให้ท้องที่ใด
เป็ นเขตควบคุมมลพิษตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกห้าปี ถ้าคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณา
เห็ น ว่ า ความจ าเป็ นในการก าหนดให้ ท้ อ งที่ ด ัง กล่ า วเป็ นเขตควบคุ ม มลพิ ษ เปลี่ย นแปลง ไป ให้
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงประกาศให้ทอ้ งทีน่ นั ้ เป็ นเขตควบคุมมลพิษ
ให้เหมาะสมได้หรือกาหนดมาตรการเพิม่ เติมเพื่อป้ องกัน แก้ไข หรือฟื้ นฟูในเขตควบคุมมลพิษนัน้
มาตรา ๘๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัด ตามมาตรา ๓๖
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ในท้องทีท่ ไ่ี ด้ประกาศกาหนดให้เป็ นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง
ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อดาเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟู คุณภาพสิง่ แวดล้อมใน
เขตควบคุมมลพิษนัน้ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนาไปรวมไว้ในแผนจัด การ คุณภาพสิง่ แวดล้อม
จังหวัด
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อดาเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ทาการสารวจและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งกาเนิดมลพิษทีม่ อี ยูใ่ นเขตควบคุมมลพิษนัน้
(๒) จัดทาบัญชีรายละเอียดแสดงจานวน ประเภท และขนาดของแหล่งกาเนิดมลพิษทีไ่ ด้ทาการ
สารวจและเก็บข้อมูลตาม (๑)

๓๘
(๓) ทาการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินภาวะมลพิษ ศักยภาพการรองรับภาวะมลพิษ รวมทัง้
ขอบเขตความรุนแรงของสภาพปั ญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพื่อกาหนดเป้ าหมายและ
มาตรการทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นสาหรับดาเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพิษนัน้ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
(๔) ประมาณการและจัดทาคาขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินกองทุนทีจ่ าเป็ นสาหรับ
ดาเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ
(๕) กาหนดแนวทางในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินการตามแผน
ในการจัด ท าแผนปฏิบ ัติ ก ารเพื่ อ ด าเนิ น การควบคุ ม ลด ขจัด มลพิ ษ และฟื้ นฟู คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม และหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐที่ม ีห น้ าที่ก ากับ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อ มและสุ ข ภาพ ให้
คาแนะนาและช่วยเหลือ โดยเป็ นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิน่ องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ และสถาบันการศึกษา
มาตรา ๘๗ ในกรณีท่จี าเป็ นจะต้องจัดหาที่ดนิ สาหรับการดาเนินการควบคุมลด ขจัดมลพิษ
และฟื้ นฟูคุณ ภาพสิง่ แวดล้อม แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดนิ ของรัฐได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาเนินการ
จัดหาทีด่ นิ ของเอกชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นทีต่ งั ้ ในกรณีท่มี คี ่าใช้จ่าย ให้เสนอประมาณการและคา
ขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมจังหวัด
ในกรณี ท่ีไ ม่ส ามารถดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ก าหนดที่ดิน ที่เหมาะสม เพื่อ เสนอต่ อ
รัฐมนตรีให้ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
มาตรา ๘๘ ให้ผู้มอี านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็ นผู้กากับดูแล การจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๘๖ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีม่ ี
การประกาศก าหนดให้ เ ป็ นเขตควบคุ ม มลพิษ ตามมาตรา ๘๕ ในกรณี ท่ีเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น ไม่
ดาเนินการหรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผมู้ อี านาจกากับดูแล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ขยายระยะเวลาได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ก รมควบคุ มมลพิษ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปั ญหามลพิษและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

๓๙
ในกรณีท่ปี รากฏว่าหน่ วยงานรัฐใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อลดขจัดมลพิษ
และฟื้ นฟู คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม ให้ห น่ ว ยงานตามวรรคสอง เสนอเรื่อ งต่ อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อ ม
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาสังการตามสมควร
่
ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา ๘๙ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบาบัดหรือกาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย
หรือมลพิษอื่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือควบคุมการปล่อยของเสีย หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธกี ารอื่น
ใดทีเ่ หมาะสมตามมาตรา ๗๖ เป็ นของตนเอง มีหน้าทีต่ อ้ งเก็บสถิตและข้อมูล ทีแ่ สดงผลการทางานของ
ระบบ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ หรือวิธกี ารจัดการมลพิษดังกล่าว และจัดทาบันทึก รายละเอียดเป็ นหลักฐานไว้
ณ สถานที่ตงั ้ แหล่งกาเนิดมลพิษ นัน้ และจะต้อ งจัดทารายงานสรุปผลการทางานของระบบ อุปกรณ์
เครือ่ งมือ หรือวิธกี ารจัดการมลพิษดังกล่าว เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ แ่ี หล่งกาเนิดมลพิษ
นัน้ ตัง้ อยูอ่ ย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
การเก็บ สถิต และข้อ มูล การจัด ท าบัน ทึก รายละเอีย ดและรายงานสรุป ผลการท างาน และ
ระยะเวลาในการรายงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
ในกรณีทแ่ี หล่งกาเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องมีผคู้ วบคุม ให้ผคู้ วบคุมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีก่ าหนดไว้
ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ
ให้ผู้รบั จ้างให้บริการมีหน้ าที่ต้องดาเนินการเช่นเดียวกับเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษตามวรรค
หนึ่ง
ในกรณีทก่ี ฎหมายใดบัญญัตหิ ลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบในการจัดเก็บสถิตแิ ละข้อมูล การจัดทา
บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทางาน และระยะเวลาในการรายงานตามวรรคสองไว้เป็ นการ
เฉพาะให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ทัง้ นี้ ต้อ งไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแบบที่
รัฐมนตรีกาหนดไว้ในวรรคสอง
มาตรา ๙๐ ให้ เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น รวบรวมรายงานที่ได้ร บั ตามมาตรา ๘๙ ส่ ง ไปให้ เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษซึง่ มีอานาจหน้าทีใ่ นเขตท้องทีน่ นั ้ อย่างน้อยทุกหกเดือน โดยจะทาความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานทีร่ วบรวมส่งไปนัน้ ด้วยก็
ได้ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยรายงานทัง้ หมดต่อสาธารณทุกครัง้ โดยจัดไว้ในสถานทีท่ ป่ี ระชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก

๔๐
มาตรา ๙๑ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติน้ีให้เจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ และเขตทีต่ งั ้ ของแหล่งกาเนิดมลพิษหรือทีต่ งั ้ ของระบบ บาบัดหรือ
กาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือควบคุมการปล่อยของเสีย หรือ
การจัดการมลพิษด้วยวิธกี ารอื่นใดของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ และพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสภาพการทางานของระบบบาบัดหรือกาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของ
เสีย หรือมลพิษอื่น อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธกี ารอื่นใด เพื่อควบคุม การระบาย
หรือ ปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสีย อัน ตราย หรือ มลพิษ อื่น รวมทัง้ ตรวจสอบ เก็บ
ตัวอย่างอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอื่น และบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการทางานของระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธกี ารอื่นใด หรือเมื่อ
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๒) ยึ ด หรือ อายัด ของเสี ย ในกรณี ที่ ม ี เ หตุ อ ั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารกระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
(๓) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ
ระบบบาบัดหรือ กาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ อื่นอุปกรณ์ เครื่อ งมือ หรือการจัดการ
มลพิษด้วยวิธกี ารอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๙๒ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๙๑ (๑) หากปรากฏว่ าสภาพการทางานของระบบ
บาบัดหรือกาจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ อื่นอุปกรณ์ เครืองมือ หรือการจัดการมลพิษ
ด้ว ยวิธ ีก ารอื่น ใด ไม่ส ามารถควบคุ ม การระบายหรือ ปล่ อ ยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสีย
อันตราย หรือมลพิษ อื่นให้ได้มาตรฐานตามที่บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญ ญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานควบคุ ม
มลพิษออกคาสังเป็
่ นหนังสือให้เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผูร้ บั จ้างให้บริการดาเนินการ
แก้ไข ปรับ ปรุง หรือ เปลี่ย นแปลงระบบบ าบัด หรือ ก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสียหรือ มลพิษ อื่น
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธกี ารอื่นใด เพื่อควบคุมการระบาย หรือปล่อยทิง้ อากาศ
เสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอื่น ให้ได้มาตรฐานตามทบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
นี้
ในกรณีทแ่ี หล่งกาเนิดมลพิษใดมีกฎหมายบัญญัตหิ ลักเกณฑ์ในการควบคุมไว้เป็ นการเฉพาะ ให้
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อ ไป ในกรณีมเี หตุ ฉุก เฉิ น หรือมีเหตุ อนั ควรเชื่อได้ว่าอาจก่อ ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ อ

๔๑
คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มและเจ้าพนั ก งานตามกฎหมายไม่ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ข องตน ให้เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษมีอานาจสังให้
่ ปรับปรุง แก้ไข หยุด หรือระงับกิจการบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นการ
ชัวคราว
่
จนกว่าเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษจะได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ีและให้เจ้า
พนั ก งานควบคุ ม มลพิษ รายงานต่ อ คณะกรรมการควบคุ ม มลพิษ เพื่อ น าเสนอให้ ค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติทราบเพื่อทราบต่อไป
มาตรา ๙๓ ในกรณี ท่ีเห็นสมควร เพื่อ ประโยชน์ ในการประสานการปฏิบตั ิราชการระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึง่ มีอานาจควบคุมดูแลแหล่งกาเนิดมลพิษนัน้ ในการ
สังปิ
่ ด พักใช้ หรือเพิก ถอนใบอนุ ญ าต หรือสังให้
่ หยุดใช้ หรือ ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งกาเนิด
มลพิษ ทีจ่ ะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ทีร่ ะบายหรือปล่อยทิง้ อากาศเสีย น้าเสีย ของ
เสีย หรือ มลพิษอื่นทีย่ งั ไม่ได้ทาการบาบัดหรือกาจัดให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
(๒) เสนอแนะต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้มกี ารดาเนินการทางกฎหมาย เพื่อบังคับ ให้เจ้าของ
แหล่งกาเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๗๙ จัดส่งน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นไป
ทาการบาบัดหรือกาจัดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๓) ให้ค าปรึก ษาแนะนาแก่ เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น หรือ หน่ ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ ง ในเรื่อ งที่
เกี่ยวกับการดาเนินการและบารุงรักษาระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้
มาตรา ๙ ๔ ในกรณี ที่ เ จ้ า ของแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ กระท าการฝ่ าฝื นบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญ ญัติน้ี และเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอานาจควบคุมดูแลแหล่งกาเนิดมลพิษนัน้ ไม่ม ี
อานาจออกคาสังหรื
่ อกระทาการตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ เมื่อเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ ได้รบั คาสัง่
เป็ นหนังสือ จากเจ้าพนัก งานควบคุ มมลพิษ ให้ปรับปรุง แก้ไข หยุ ด หรือระงับการกระทาที่ฝ่ าฝื นต่ อ
กฎหมายแล้ว ไม่ดาเนินการตามคาสังของเจ้
่
าพนักงานควบคุมมลพิษภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษมีอานาจสังระงั
่ บกิจการบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าเจ้าของ
แหล่งกาเนิดมลพิษจะได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๙๕ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญ ญัติน้ี พนักงานเจ้าหน้ าที่ และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลซึง่ เกีย่ วข้อง
บัต รประจาตัวของพนัก งานเจ้าหนาที่และเจ้าพนักงานควบคุ ม มลพิษ ให้เป็ น ไป ตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

๔๒
มาตรา ๙๖ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานเจ้าหน้ าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม
พระราชบัญ ญัติน้ี ให้เจ้าของแหล่ งก าเนิดมลพิษ หรือผู้ซ่งึ มีหน้ าที่เกี่ยวข้อ งอานวยความสะดวกตาม
สมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา ๙๗ ในการปฏิบ ัติห น้ าที่ข องกรรมการผู้ช านาญการหรือ เจ้าหน้ าที่ต ามมาตรา ๖๐
พนักงานเจ้าหน้ าที่ตามมาตรา ๗๕ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๙๑ (๑) ให้ทาต่อหน้ า
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองสถานที่ ยานพาหนะ หรือแหล่งกาเนิดมลพิษ ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ทา
ต่อ หน้ าบุค คลอื่นอย่างน้ อ ยสองคนซึ่งกรรมการผู้ชานาญการ เจ้าหน้ าที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ หรือ เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็ นพยาน
มาตรา ๙๘ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าต ผู้ค วบคุ ม หรือ ผู้รบั จ้างให้บริการผู้ใดไม่พ อใจค าสังของเจ้
่
า
พนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๓ วรรคสอง หรือเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ ผู้
ควบคุม หรือผู้รบั จ้างให้บริการผูใ้ ดไม่พอใจคาสังของเจ้
่
าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๙๒ วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา ๙๔ มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งคาสัง่
ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้เป็ นทีส่ ุด
ส่วนที่ ๗
ค่าบริ การและค่าปรับ
มาตรา ๙๙ ในเขตท้องที่ใดได้จดั ให้มกี ารก่อสร้างและให้บริการระบบบาบัด หรือกาจัดน้ าเสีย
ของเสีย หรือมลพิษ อื่นของหน่ วยงานของรัฐ โดยเงินงบประมาณแผ่ นดินหรือเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หรือ เงิน จากกองทุ น ที่จ ัด สรรตามพระราชบัญ ญั ติน้ี แ ล้ว ให้ ค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณากาหนดอัตราค่าบริการทีจ่ ะ
ประกาศใช้ในเขตท้องทีท่ เ่ี ป็ นทีต่ งั ้ ของระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การกาหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดเป็ นอัตราเดียวหรือกาหนดให้แตกต่างกันใน
แต่ละเขตท้องทีก่ ไ็ ด้

๔๓
มาตรา ๑๐๐ อัตราค่าบริการทีก่ าหนดตามมาตรา ๙๙ สาหรับการบาบัด หรือกาจัดน้ าเสีย ของ
เสีย หรือมลพิษอื่นจากแหล่งกาเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๗ อาจกาหนดให้มอี ตั ราแตกต่างกันได้ตาม
ความเหมาะสม
เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๗ ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็ นผู้ใช้รายย่อยมี
สิทธิได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๑ ให้เจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงานของรัฐที่จดั ให้มบี ริการระบบบาบัด หรือกาจัดน้ าเสีย
ของเสีย หรือมลพิษอื่น มีอานาจหน้าที่จดั เก็บค่าบริการ ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัด
หรือกาจัดน้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นทีห่ น่วยงานของรัฐนัน้ จัดให้มขี น้ึ
ค่าบริการที่จดั เก็บได้ตามวรรคหนึ่งที่ได้รบั การสนับสนุ นจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุ นจากกองทุน ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน โดยให้นามาหักส่งเข้ากองทุน
ตามอัต ราส่ ว นที่ค ณะกรรมการกองทุ น ก าหนด ส าหรับ ส่ ว นที่เหลือ ให้ใช้เป็ น ค่ าใช้จ่ายส าหรับ การ
ดาเนินการและบารุงรักษาระบบบาบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น ของหน่ วยงานของรัฐที่
ได้จดั เก็บค่าบริการนัน้
มาตรา ๑๐๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบาบัดน้ าเสียหรือระบบ
ก าจัด ของเสีย ตามมาตรา ๗๖ ผู้ ใ ดลัก ลอบปล่ อ ยทิ้ง น้ า เสีย หรือ ของเสีย ที่เกิน กว่ า มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ทห่ี น่ วยงานของทางราชการกาหนดลงสู่ระบบบาบัดน้ าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม
ของทางราชการ จะต้อ งเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจานวนเงินค่าใช้จ่ายประจาวันสาหรับการ
เปิ ดเดินเครื่องทางานระบบบาบัดน้ าเสีย หรือระบบกาจัดของเสียของตนตลอดเวลาทีด่ าเนินการเช่นว่า
นัน้ และมีห น้ าที่ต้อ งชดใช้ค่ าเสียหายหากการปล่ อยทิ้งน้ าเสีย หรือ ของเสียนัน้ ก่อ ให้เกิดความชารุด
เสียหาย หรือความบกพร่องแก่ระบบบาบัดน้ าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวมของทางราชการด้วย
ประการใด ๆ
มาตรา ๑๐๓ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๖ ผูใ้ ดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
ของตนที่มอี ยู่สาหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียง และความสันสะเทื
่
อน หรือละเว้นไม่ทาการบาบัด
อากาศเสีย น้ าเสียหรือกาจัดของเสียโดยใช้ระบบบาบัดอากาศเสีย น้ าเสียหรือระบบกาจัดของเสียของ
ตนทีม่ อี ยู่ และลักลอบปล่อยทิง้ มลพิษอากาศ น้ าเสีย หรือของเสียดังกล่าวออกสู่สงิ่ แวดล้อมภายนอกเขต
แหล่งกาเนิดมลพิษของตน จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจานวนเงินค่าใช้จ่ายประจาวัน

๔๔
สาหรับการเปิ ดเดินเครื่องทางานของอุปกรณ์ เครื่องมือหรือระบบบาบัดอากาศเสีย น้ าเสียหรือระบบ
กาจัดของเสียของตนตลอดเวลาทีด่ าเนินการเช่นว่านัน้
หมวด ๘
มาตรการส่งเสริ ม
มาตรา ๑๐๔ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษผูใ้ ดซึง่ มีหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้หี รือ ตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มรี ะบบบาบัดอากาศเสีย ระบบบาบัดน้ าเสียหรือระบบกาจัดของเสียอย่าง
อื่น รวมทัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุท่จี าเป็ นสาหรับแหล่งกาเนิดมลพิษนัน้ หรือผู้รบั จ้าง
ให้บริการซึง่ ได้รบั อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี มีสทิ ธิข อรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ
ได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) การขอรับ ความช่ ว ยเหลือ ด้า นอากรขาเข้า ส าหรับ การน าเข้า มาในราชอาณาจัก ร ซึ่ง
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ หรือวัสดุทจ่ี าเป็ นซึง่ ไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร
(๒) การขอรับอนุ ญาตนาผูช้ านาญการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น
ผู้ตดิ ตัง้ ควบคุม หรือดาเนินงานระบบบาบัดอากาศเสีย ระบบบาบัดน้ าเสียหรือระบบกาจัดของเสียใน
กรณีท่ไี ม่สามารถจัดหาและว่าจ้างบุคคลที่มคี ุณสมบัติท่จี ะเป็ นผู้ควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทน่ี าเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (๑) ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทัง้ ข้อยกเว้นภาษีเงินได้ของ
บุคคลนัน้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เนื่องจากการเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมในราชอาณาจักรด้วย
เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษทีไ่ ม่มหี น้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวในวรรคหนึ่ง แต่ประสงค์ท่จี ะจัด
ให้มรี ะบบ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครือ่ งใช้ของตนเอง เพื่อทาการบาบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสีย
อย่างอื่นทีเ่ กิดจากกิจการหรือการดาเนินกิจการของตน มีสทิ ธิท่จี ะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจาก
ทางราชการตามวรรคหนึ่งได้
ในกรณีท่เี จ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษใดได้รบั สิทธิจากมาตรการส่งเสริมตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง กระทาการเป็ นการฝ่ าฝืนบทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้หน่ วยงานของรัฐเพิกถอนสิทธิในการ
รับการส่งเสริมและการช่วยเหลือจากราชการทีไ่ ด้รบั อยู่
มาตรา ๑๐๕ การส่งเสริมและช่วยเหลือ รวมถึงการเพิกถอนสิทธิจากทางราชการตามมาตรา
๑๐๔ ให้เป็ น อ านาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติต ามหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

๔๕
ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติพจิ ารณาคาขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง
ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นในทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนของผูย้ ่ืนคาขอแต่
ละราย และในกรณีท่คี ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ย่นื คาขอ ให้
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแนะนาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการนัน้ เพื่อให้การส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผยู้ ่นื คาขอต่อไป
หมวด ๙
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๑๐๖ แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิษ ใดก่ อ ให้ เกิด หรือ เป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด ของการรัวไหลหรื
่
อ
แพร่กระจายของมลพิษอันเป็ นเหตุให้ผู้อ่นื ได้รบั อันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยหรือเกิด
ความเสียหายต่อชุมชน ระบบนิเวศน์ และสิง่ แวดล้อม หรือเป็ นเหตุ ให้ทรัพย์สนิ ของผู้อ่นื หรือของรัฐ
เสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายเพื่อการนัน้ ไม่ว่าการรัวไหลหรื
่
อแพร่กระจายของมลพิษนัน้ จะเกิดจากการกระทาโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ในกรณีทพ่ี สิ จู น์ได้ว่ามลพิษเช่น
ว่านัน้ เกิดจาก
(๑) เหตุสุดวิสยั หรือการสงคราม
(๒) การกระทาตามคาสังของรั
่
ฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(๓) การกระทาหรือละเว้นการกระทาของผูท้ ไ่ี ด้รบั อันตรายหรือความเสียหายเอง
มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดกระทาหรือละเว้นการกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็ น
การทาลายหรือทาให้สญ
ู หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมดูแล
ของรัฐหรือ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทัง้ หมด
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีถ่ ูกทาลาย สูญหาย เสียหาย และค่าฟื้ นฟูให้แก่รฐั
มาตรา ๑๐๘ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษตามมาตรา ๑๐๖ และผู้มหี น้ าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายตามมาตรา ๑๐๗ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในอัตราไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหาย รวมทัง้ ต้องรับผิดชอบในค่ าใช้จ่ายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของหน่ วยงานของรัฐในการ
ขจัดมลพิษที่เกิดขึน้ และการฟื้ นฟูคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ สียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียง
สภาพเดิมด้วย ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันและเยียวยาความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน

๔๖
ในกรณีทก่ี ่อให้เกิดความเสีย หายแก่ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย และในเวลาทีพ่ พิ ากษาคดีเป็ น
การพ้นวิสยั จะหยังรู
่ ไ้ ด้แน่ ชดั ว่าความเสียหายนัน้ มีเพียงใด ศาลอาจกาหนดในคาพิพากษาหรือคาสังว่
่ า
ยังสงวนไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะแก้ไขคาพิพากษาหรือคาสังนั
่ น้ อีกภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดไม่เกินสิบปี นับ
แต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสัง่ หรือภายในระยะเวลาทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญให้ความเห็น แต่ก่อนการแก้ไข
ต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ ายทีจ่ ะคัดค้าน โดยกาหนดให้เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษวางหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารหรือหลักประกันอื่น เพื่อประกันความเสียหายทีอ่ าจจะมีขน้ึ ในอนาคตแน่ นอน
เมื่อ พ้นก าหนดระยะเวลาที่ศาลกล่ าวสงวนไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะแก้ไขค าพิพากษาดังกล่ าวแล้ว ไม่
ปรากฏความเสีย หายใด ๆ แก่ ผู้เสีย หายให้เจ้าของแหล่ งกาเนิ ด มลพิษ ผู้ว างหนังสือ ค้าประกัน หรือ
หลักประกันอื่นร้องขอเพื่อรับเอาหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันคืน
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ่ออกตามมาตรา ๑๑ หรือขัดขวางการกระทา
ตามคาสังดั
่ งกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ในกรณี ท่ีผู้ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ป ฏิบ ัติต ามค าสัง่ ดังกล่ าวหรือ ขัด ขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสัง่
ดังกล่าวเป็ นผูซ้ ง่ึ ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของคณะกรรมการสิ
่
ง่ แวดล้อมแห่งชาติ ตาม
มาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดนิ ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทาด้วย
ประการใด ๆ อันเป็ นการทาลาย ทาให้สญ
ู หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควร
แก่ ก ารอนุ ร กั ษ์ หรือ ก่ อ ให้ เ กิด มลพิษ อัน มีผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ มในเขตพื้น ที่คุ้ม ครอง
สิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ
ทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๔๐ หรือ
ตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

๔๗
มาตรา ๑๑๓ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ผูใ้ ดระบายหรือปล่อยทิง้ อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นทีย่ งั ไม่ได้ทาการบาบัดหรือกาจัด ให้
มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานควบคุ มมลพิษ จากแหล่ งกาเนิดที่กาหนดในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ต้อ ง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ผู้ใดระบายหรือ
ปล่อยทิง้ อากาศเสีย น้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นโดยไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิ ทีก่ าหนดในมาตรา
๖๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ในกรณีทก่ี ารกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กระทาในเขตควบคุมมลพิษ ผูก้ ระทา
ความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสีป่ ี หรือปรับไม่เกินสีแ่ สนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดฝ่ าฝื นคาสังห้
่ ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๓ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของพนั
่
กงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๖ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษผู้ใดไม่จดั ส่งน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นไปทาการ
บาบัดหรือกาจัดตามมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ หรือข้อกาหนดของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา
๗๙ วรรคหนึ่ง โดยไม่มสี ทิ ธิได้รบั การยกเว้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ในกรณี ก ารกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ ง เป็ น แหล่งกาเนิดมลพิษ ที่จะต้อ งถู ก ควบคุ ม ตาม
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๑๗ ผูใ้ ดรับจ้างเป็ นผูค้ วบคุมหรือผูร้ บั จ้างให้บริการโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา
๘๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๘ ผูค้ วบคุมหรือผู้รบั จ้างให้บริการผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุ ญาต
ตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ
มาตรา ๑๑๙ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษ ผูค้ วบคุม หรือผูร้ บั จ้างให้บริการผู้ใด ไม่จดั เก็บสถิติ
ข้อมูล หรือไม่จดั ทาบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๙ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศ ทีอ่ อกตามมาตรา ๘๙
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท

๔๘
เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษผูใ้ ดทาบันทึกหรือรายงานใดทีต่ นมีหน้าทีต่ ้องทาตามมาตรา ๘๙ โดย
แสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จา
ทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผูค้ วบคุมหรือผูร้ บั จ้างให้บริการผูใ้ ดทาบันทึกหรือรายงานใดทีต่ นมีหน้าที่ต้องทา
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ีโดยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของเจ้
่
าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ
มาตรา ๑๒๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของเจ้
่
าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๙๒ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๒๓ เจ้าของแหล่งกาเนิดมลพิษผูใ้ ด จ้าง วาน ใช้ หรือกระทาการใดๆ เพื่อให้บุคคลที่
ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รบั การอนุญาตการเป็ นผูค้ วบคุมแล้ว ให้ควบคุมการทางานของระบบบาบัดอากาศ
เสีย ระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสีย หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือควบคุมการปล่อยของเสีย ซึง่
ตนมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้องจัดให้มตี ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมืน่ บาท
มาตรา ๑๒๔ ในกรณีท่ผี ู้ก ระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญ ญัติน้ีเป็ นนิติบุคคล
กรรมการหรือผู้จดั การของนิตบิ ุคคลนัน้ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้
ต้องระวางโทษตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มสี ่วนในการ
กระทาความผิดนัน้
มาตรา ๑๒๕ ให้รฐั มนตรีมอี านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในส่วนภูมภิ าคได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มจี านวนสามคน และต้องแต่งตัง้ จากผู้แทนสานักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุตธิ รรม และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี แต่เมือ่ พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
การพ้นจากตาแหน่ งก่อนวาระ การประชุม และวิธพี จิ ารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้
เป็ นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด

๔๙
มาตรา ๑๒๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีทม่ี โี ทษปรับสถานเดียว หรือเป็ นความผิดที่
มีโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีท่พี นักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้ าที่ พบว่าผู้ใด
กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นัน้ ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พ นักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ทีผ่ นู้ นั ้ แสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันทีม่ กี ารเปรียบเทียบ ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ถ้า ผู้ต้ อ งหาไม่ ย ิน ยอมตามที่ เปรีย บเทีย บ หรือ เมื่อ ยิน ยอมแล้ว ไม่ ช าระเงิน ค่ า ปรับ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดให้ดาเนินคดีต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๗ ให้องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ น
องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตามพระราชบัญญัตนิ ้ตี ่อไป
มาตรา ๑๒๘ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพ ย์ส ิน สิท ธิ และหนี้ ส ิน ของกองทุ น สิ่งแวดล้อ ม ตาม
พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็ นของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๑๒๙ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิบ ัติ ง านของกองทุ น ด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอาจกาหนดให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมาช่วยปฏิบตั งิ านในกองทุนไปพลางก่อน
เป็ น การชัว่ คราว โดยให้ไ ด้ร บั เงิน เดือ นทางสังกัด เดิม และอยู่ใ นการบัง คับ บัญ ชาของเลขาธิก าร
สานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาตรา ๑๓๐ ให้คณะกรรมการผู้ชานาญการซึ่งคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แต่งตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการผูช้ านาญการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

๕๐
มาตรา ๑๓๑ บรรดารายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมสาหรับโครงการหรือ
กิจการตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ย่นื ไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็ นรายงานการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กาหนด
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๑๓๒ ให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตเป็ นผู้มสี ทิ ธิทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นผู้รบั ใบอนุ ญาตเป็ น
ผูจ้ ดั ทาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตามพระราชบัญญัตนิ ้ีได้ต่อไปจนกว่าใบอนุ ญาตจะ
สิน้ อายุ
มาตรา ๑๓๓ ในกรณี ท่ีม ีก ารยื่น อุ ท ธรณ์ ต ามพระราชบัญ ญัติส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้แล้วก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ี ใช้บงั คับให้มกี ารพิจารณาอุทธรณ์
ต่อไปตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓๔ บรรดากฎกระทรวง ข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ ประกาศ หรือ ค าสัง่ ที่ อ อกตาม
พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อน
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ้ี
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสังตามพระราชบั
่
ญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
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