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ตารางวเิคราะหผ์ลการรบัฟงัความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
(ฉบบัรับฟังความคิดเหน็ผา่นเวบ็ไซต์) 

 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่ าด้ วยการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 
พ.ศ. …. 

 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
..........................................................

....................................................................

.......................... 
 

โดยที่ เ ป็ นการสมควรปรั บปรุ ง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท าร่าง
กฎหมายให้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เพ่ิมเติม) (ตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว 283 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2560) ทส. เห็นควรเพ่ิมข้อความ
เป็นวรรคสาม ดังนี้  
“พระราชบญัญตันิี้มบีทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสทิธิเสรภีาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 30 
มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40  
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญตัิแหง่กฎหมาย” 
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท า
หน้าทีร่ัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 
..........................................................

....................................................................

. .................................................................

............................................................. 
 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ….” 

 

- - 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

  

- - 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- - 
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(๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง 

ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง 

ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

 

ควรเพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของ
ธรรมชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามของ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ  

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า 
ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว ์พืช 
และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่
มนุษย์ได้ท าข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์
สืบไปของมนุษยชาติ 

 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า 
สภาวะที่แสดงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน 

 

ควรเพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของ
ธรรมชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามของ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฯ 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

ควรเพิ่มค าว่า “และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ”ทั้งนี้  เสนอให้ ควรเอาตามค า
นิยามเดิมซึ่งละเอียดดีกว่า ครอบคลุมกว่า 
ดังนี้ “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า
ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช 
และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และสิ่งที่

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
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มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์ 
สืบไปของมนุษยชาติ 
 
 
ควรเพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ของประชาชนและการด ารงอยู่สืบไปของ
ธรรมชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยามของ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ที่ควรปกป้อง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ด ารงสืบไป 
ตามที่ระบุในหมวด ๔ มิใช่เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนเพียงอย่างเดียว  
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม” 
หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ 
เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ  ของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า มาตรฐานคุณภาพน้ า 
อากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อมเรื่องอ่ืน ๆ 
ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ควรเพิ่มถ้อยค าเป็นดังนี้ “มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ า อากาศ ระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อม
เรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
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 ในเรื่องของดิน และตะกอนดิน มีความ
เป็นไปได้ที่จะมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
เ พ่ือ เฝ้ า ระวั งหรื อควบคุมค่ าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของตะกอนดินเสนอให้ สามารถ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานดินในการเฝ้าระวัง หรือ
ควบคุมค่าของตะกอนดินแทน  นอกจากนี้ 
ในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐานดิน ก็
แบ่งเป็น2 แบบ คือค่ามาตรฐาน และค่าความ
เสี่ยงในการที่ โรงงานจะท าให้เกิดปัญหา 
ดังนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็นมาตรฐาน
ใหม่ เรื่องตะกอนดินเฉพาะ 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

ควรใช้เกณฑ์มาตรฐานดินในการเฝ้าระวัง
หรือควบคุมค่าของตะกอนดินเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันการก าหนดมาตรฐาน
ดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่  
(1) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์
เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
(2) ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์
เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและ
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เกษตรกรรม ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นใน
การต้องออกเป็นมาตรฐานใหม่เรื่องตะกอน
ดินโดยเฉพาะ 
 

 “มาตรฐานควบคุ มมลพิ ษจาก
แหล่งก าเนิด” หมายความว่า มาตรฐาน 
ซึ่งก าหนดเพื่อควบคุมการระบายหรือ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

ควรเพิ่มถ้อยค าเป็นดังนี้ “มาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิด” หมายความว่า ค่า
มาตรฐานซึ่งก าหนดเพ่ือควบคุมการระบาย
หรือปล่อยทิ้งอากาศเสียน้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย 
วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก 
ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูก
ปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มี
อยู่ ใ นสิ่ ง แ วดล้ อมตามธรรมชาติ  ซึ่ ง
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“มลพิษ” หมายความว่า สารใด ๆ 
หรือสิ่งเจือปนที่ถูกระบายหรือปล่อยทิ้ง
จากแหล่ งก า เนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อม ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัย
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน 

ให้ตัดค าว่า ในปริมาณหรือความเข้มข้น 
เนื่องจาก ขณะปล่อยอาจมีปริมาณหรือ
ความเข้มข้น ไม่ถึงมลพิษ แต่มีการปล่อย
สะสมโดยรวมแล้วมีปริมาณมากและความ
เข้มข้นมากขึ้นต่อต่อไป ก็ต้องเฝ้าระวัง
ตั้งแต่แรกของการปล่อยแม้ว่าปริมาณและ
ความเข้มข้นของสารจะยังไม่มากก็ตาม 
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดได้ ถ้าสารนั้นเป็น

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากตามหลักการ
ของพิษวิทยา การที่สารใดจะเป็นมลพิษ
หรือไม่ จ าเป็นต้องพิจารณาจากปริมาณ
หรือความเข้มข้นของสารนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
และค าว่า “ปริมาณหรือความเข้มข้น”  
จึงครอบคลุมกรณีการเกิดมลพิษสะสม 
อยู่แล้ว 
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ได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความ
ร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน 
หรือเหตุร าคาญ   อ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อย
ออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 
 

แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ร าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกระบายหรือ
ปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

อันตราย แม้ว่าปริมาณน้อย หรือความ
เข้มข้นน้อยก็ถือว่าเป็นมลพิษ 
 

“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะ
ที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน
โดยมลพิษซึ่งท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษในดิน 
 

“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะ
ที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดย
มลพิษ ซึ่งท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลง 

 

- - 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า 
ชุ มชน โร งงานอุตสาหกรรม  อาคาร 
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบ
กิจการใด ๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของมลพิษ 

 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า 
แหล่ งที่ มาของมลพิ ษซึ่ งอาจท าให้ เกิ ด 
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ทั้ งแหล่ งก าเนิ ด 
มลพิษที่เคลื่อนที่ ได้เช่น ยานพาหนะ และ 
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ เคลื่อนที่ ไม่ ได้  เช่น  
สถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม 
ฯลฯ 

ควรก าหนดให้ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือให้ 
มีความชัดเจนในการบังคับใช้และลดปัญหา 
ในการตีความในภายหลัง ตัวอย่างของ
แหล่งก าเนิดมลพิษไม่ควรระบุไว้เพียงแค่
โรงงาน หรือ สถานประกอบกิจการ เท่านั้น 
ควรเพิ่มเติมตัวอย่างแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ ด้วย 
เช่น บ้านเรือน ชุมชน อาคารที่พักอาศัย 
ร้านค้า ฟาร์มปศุสัตว์  เพ่ือให้ เกิดความ
ตระหนักถึงแหล่งมลพิษที่ครอบคลุมทุก
แหล่งก าเนิด 

เห็นควรตัดตัวอย่างของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ออก เ พ่ือให้ มี ความหมายที่ กว้ างและ
ครอบคลุม จึงแก้ไขนิยามเป็น“แหล่งก าเนิด
มลพิษ หมายความว่า แหล่งที่มาของมลพิษ
ซึ่ งอาจท าให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อมหรื อสุ ขภาพอนามั ยของ
ประชาชน  ทั้ ง แหล่ งก า เนิ ดมลพิ ษที่ 
เคลื่ อนที่ ได้  และแหล่ งก าเนิดมลพิษที่
เคลื่อนที่ไม่ได้” 
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 “เ จ้ าของแหล่ งก า เนิ ดมลพิ ษ ” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ และ 
ในกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นอาคารชุด 
หมู่ บ้ านจั ดสรร ชุ มชนการเคหะ หรื อ
แหล่งก าเนิดมลพิษอื่นที่กฎหมายก าหนด 
ให้สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื่อท าหน้าที่จัดการ ดูแล หรือบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้หมายความ
รวมถึงเจ้าของโครงการ นิติบุคคล หรือ 
คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนั้น ๆ 
แล้วแต่กรณี 
 

ควร เพิ่ ม ถ้ อยค า  เป็ นดั งนี้  “เจ้ าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ และในกรณีแหล่งก าเนิด
มลพิษเป็นอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ชุมชน
การเคหะ หรือโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม หรือแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืน 
ที่กฎหมายก าหนดให้สามารถจัดตั้งนิติบุคคล
หรือคณะบุคคล เพ่ือทาหน้าที่จัดการ ดูแล 
หรือบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ให้หมายความรวมถึงเจ้าของโครงการ 
นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายนั้น ๆ แล้วแต่กรณี โดยเห็นว่า 
หากจะระบุเป็นอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร 
หรืออย่างไรแล้ว ควรระบุให้ครบหมวดที่ 
เป็นหลัก 
 

เห็นควรให้แก้ไขโดยตัดตัวอย่างออก เพ่ือมี
ความหมายที่กว้างและครอบคลุมโดยแก้ไข
นิยาม ดังนี้ “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  

 
 

ควรระบุให้ครอบคลุมถึงเจ้าของบ้านเรือน 
(ให้ชัดเจนมากขึ้น) ด้วย เพ่ือให้สามารถ 
ออกกฎหมายควบคุมการวางท่อระบาย 
น้ าทิ้ง การจัดการขยะจากบ้านเรือนให้ถูก
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สุขลักษณะได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน 
ปัญหามลพิษจากบ้านเรือนไม่ได้รับการ
ควบคุมดูแลจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวม ไม่ควรนิยามของเสียอันตรายไว้
ในพระราชบัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถ
ระบุคุณสมบัติที่เป็นอันตรายได้ชัดเจน ซึ่ง
นิยามของของเสียได้กล่าวครอบคลุมถึง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนไว้แล้ว จึง
สามารถนิยามของ เสี ย อันตรายไว้ ใน
กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ควรระบุให้ครอบคลุมถึงเจ้าของบ้านเรือน 
(ให้ชัดเจนมากขึ้น)ด้วย เพ่ือให้สามารถออก
กฎหมายควบคุมการวางท่อระบายน้ าทิ้ง  
การจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะได้ต่อไป 
เนื่องจากปัจจุบันปัญหามลพิษจากบ้านเรือน
ไม่ ได้ รับการควบคุมดูแลจนเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม 
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“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือ
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ 

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะ สาร 
หรือวัตถุใด ๆ ที่ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือ
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
 

ควรแก้ไขเป็นดังนี้ “ของเสีย” หมายความว่า 
ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย  
มลสาร หรือวัตถุอันตราย หรือวัตถุใด ๆ  
ที่ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิด
มลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่านั้น ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เนื่องจากเดิมมีระบุไว้ ก็ควร
ระบุให้ชัดเจนเลยเนื่องจากสิ่ งที่ระบุนี้
เชื่อมโยงกับ กฎหมายลูกอย่างอ่ืน และ
หน่วยงานหลายกระทรวง เช่น กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น ที่บังคับใช้ไปแล้ว หากเขียนออก
อาจมีปัญหาในการตีความกันภายหลัง  

ค าว่า “ของเสีย” ในที่นี้ หมายถึง “Waste” 
ซึ่งหมายความรวมถึงของเสียทุกชนิด ไม่ว่า 
อยู่ ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ  
จึงเห็นควรก าหนดนิยามค าว่า “ของเสีย” 
ดังนี้ “ของเสีย หมายความว่า กากของเสีย 
ของเสียอันตราย น้ าเสีย อากาศเสีย และ 
สารใด ๆ ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ”  
ทั้งนี้ เห็นควรเพ่ิมเติมนิยาม ค าว่า กากของ
เสีย (Solid waste) ดังนี้  “กากของเสีย 
หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็น
ของแข็ง ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน” 

 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า  
ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนด้วย 
สิ่งใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตราย 
หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อมหรื อสุ ขภาพอนามั ยของ
ประชาชน 
 

ควรก าหนดนิยามให้ชัดเจนไว้ในเนื้อหาของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งควรมี 
ความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่มีการบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
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ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่
ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

 

“น้ าเสีย” หมายความว่า น้ าที่มีการ
ปนเปื้อนด้วยสิ่ งใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
 

ควรแก้ไขเป็นดังนี้ “น้ าเสีย” หมายความ
ว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว 
รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ 
ในของเหลวนั้นหรือน้ าที่มีการปนเปื้อน 
ด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสีย
ที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่น ควัน ก๊าซ 
เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอ่ืนที่
มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัว
อยู่ในบรรยากาศได้ 

 

“อากาศเสีย” หมายความว่า อากาศ 
ที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ควรแก้ไขเป็นดังนี้ “อากาศเสีย” หมายความ
ว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน 
ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสาร
อื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถ
รวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ หรืออากาศ 
ที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุ
ระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และ
วัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้
เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิด

 ควรก าหนดให้มีค า ว่า "วัตถุอันตราย " 
หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ 
วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุ 
มีพิษวัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากไม่มีการใช้ค าว่า 
“วัตถุอันตราย” ในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้แล้ว 
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การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัด
กร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

 

วัตถุที่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด
การระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
เคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
สิ่งแวดล้อม 
 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุ
ร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 

 ควรก าหนดให้มคี าวา่ “เหตรุ าคาญ” 
หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากต้องการให้มี
ความหมายตามความหมายสามัญ 

 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า 
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

 ควรก าหนดให้มคี าวา่ “โรงงาน
อุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ และเห็นควร
ก าหนดนิยามค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม 
หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน” 
 

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 

 ควรก าหนดให้มคี าวา่ “อาคาร” 
หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ต้องการให้มี
ความหมายตามความหมายสามัญ 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
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“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศ
ยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
 
 

 ควรก าหนดให้ มี ค าว่ า“ยานพาหนะ” 
หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินอากาศของเดิม 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ไม่มีการ
ใช้ค าว่า “ยานพาหนะ” ในร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 

“ผู้ ควบคุม” หมายความว่ า ผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตให้ท าการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ส าหรับการควบคุม บ าบัด หรือก าจัด
มลพิษอ่ืนใดซึ่ งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพ่ือการ
บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสียหรือมลพิษอ่ืนใด
ด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ท าการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ หรือด าเนินการอื่นเกี่ยวกับระบบ
บ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้งใช้การจัดการ
มลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดที่แหล่งก าเนิดมลพิษ
จัดให้มีขึ้น 

 

แก้ไขค าว่า “ผู้ควบคุม” เป็นดังนี้ “ผู้ควบคุม” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าการ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ การ
บ ารุงรักษา หรือด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับระบบ
บ าบัดของเสียหรือก าจัดของเสียหรือมลพิษ 
รวมทั้งใช้การจัดการของเสียหรือมลพิษด้วย
วิธีการอ่ืนใดที่ เจ้ าของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
จัดให้ มี ขึ้ นซึ่ งเจ้ าของหรือผู้ ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการ
บ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใด
ด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
(ของเดิมใส่เข้ามาใหม่) 
 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ค าว่า “วิธีการ 
อ่ืนใด” มี ความหมายครอบคลุมถึ งการ
บ ารุงรักษาแล้ว อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนิยามค าว่า “ของเสีย” ที่แก้ไขปรับปรุง  
จึงได้แก้ไขนิยามค าว่า “ผู้ควบคุม” ดังนี้  
“ผู้ ควบคุ ม”หมายความว่ าผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ 
อนุญาตให้ท าการควบคุมดูแลตรวจสอบ
วิเคราะห์หรือด าเนินการอื่นเกี่ยวกับระบบ
บ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้ งใช้การ 
จัดการของเสียหรือมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด 
ที่แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีขึ้น” 
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“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า 
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท าการ
บ าบัดน้ า เสียหรือก าจัดของเสีย  หรือ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้รับจ้างท าการ
บ าบัด ก าจัด หรือจัดการมลพิษ 

 

แก้ไขค าว่า “ผู้รับจ้างให้บริการ” เป็นดังนี้
“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัด 
น้ าเสียหรือก าจัดของเสีย หรือน้ าเสียจัดการ
มลพิษ”?? หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

“เขตอนุ รักษ์” หมายความว่ า เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
สงวนเพ่ือการท่องเที่ยว  และเขตพ้ืนที่
คุ้มครองอย่างอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพ
ธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่า
ชายเลนอนุรักษ์  และเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
อย่างอ่ืนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด 
 

แก้ ไขค าว่ า  “ เขตอนุ รั กษ์ ”  เป็ นดั งนี้ 
“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวน
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าชายเลน
อนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืน เพ่ือ
สงวนหรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากไม่พบว่ามีเขต
สงวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

แก้ ไขค าว่ า  “การประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” เป็นดังนี้  “การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” หมายความ
ว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก มีความสอดคล้อง
กับรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ แล้ว 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัย 
หรือคุณภาพชีวิต เพื่อก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผล
การศึกษาจัดท าเป็นเอกสาร เรียกว่ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือคุณภาพชีวิต 
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็น
เอกสาร เรียกว่ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
 
ค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
แก้ไขเป็น“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 
หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม สุขภาพอนามัย หรือคุณภาพ 
ชีวิต หรือความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่ าว ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสาร  
เรี ยกว่ ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก มีความสอดคล้อง
กับรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ แล้ว 
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  ควรก า หนด ให้ มี ค า ว่ า  ก ารประ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การใช้
กรอบแนวคิดและกระบวนการในการ
วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจ ากัด
ของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย 
แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ใน
รายสาขา (sectoral based) หรือในเชิง
พ้ืนที่ (area  based) ที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติด้าน
สิ่ ง แ ว ดล้ อม  เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม  แล ะ
เทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกใน
การตัดสินใจ เ พ่ือให้การตัดสินใจนั้นมี
คุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้  SEA จะเป็นการ
ด าเนินการก่อนถึงขั้นตอนการพัฒนา โดย
สามารถชาวยชี้ว่า นโยบาย แผน แผนงาน 
และโครงการขนาดใหญ่  ลั กษณะใด
เหมาะสมกับพ้ืนที่และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และช่วยบ่งชี้เรื่องหรือในประเด็นที่
ต้องให้ความส าคัญในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการด้วย 

เห็นควรไม่เพ่ิมค านิยามเรื่อง SEA ไว้ใน 
พ.ร.บ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการผลักดันให้
เกิดการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้
กลไกของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน และให้บัญญัติเรื่อง SEA ไว้ใน
ระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ 
เป็นไปตามข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ 
ด้ า น ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม ของ สปท. 
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุน
สิ่งแวดล้อม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทนุ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

- - 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
อื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 
 

- - 

  ควรก าหนดให้มีค าว่า “ชุมชน” ให้หมาย 
ความถึง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม 
 
 

ไม่ควรก าหนดถ้อยค าดังกล่าว  

 “องค์กรชุมชน” หมายความว่า 
องค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กร
ชุมชนหรือตามกฎหมายอื่น 
 
 
 

ค าว่า “องค์กรชุมชน”  ให้ใช้ค านิยามว่า 
“องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม”แทน  

เห็นควรตัดค านิยามค านี้ออก เนื่องจาก ได้
ก าหนดถ้อยค าไว้ชัดเจนในร่างมาตรา 9 
แล้ว 
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 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความ
ว่า 

(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขต
เทศบาล 

(๒) ประธานสุขาภิบาล ส าหรบัในเขต
สุขาภิบาล 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขต
เมืองพัทยา 

(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นของ
อ ง ค์ ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง อ่ื น
นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ข้างต้น ที่ได้รับ
การประกาศก าหนดให้ เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น 
ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
 
 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความ
ว่า 

(๑)  นายกองค์การบริหารส่ วน
จังหวัด  

(๒) นายกเทศมนตรี  
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๕) นายกเมืองพัทยา  
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้า

คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 
 

ควรน าองค์การบริหารส่วนต าบลออกจาก
พระราชบัญญัติ เนื่องจากจะมีการยุบ 
อบต. เหลือเพียง อบจ. และเทศบาล 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ขณะนี้ยังไม่มี
กฎหมายหรือข้อสั่งการใดที่มีผลเป็นการยุบ 
อบต. 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 “ผู้มีอ านาจก ากบัดูแลองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น” หมายความวา่  

(๑) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
เมืองพัทยา 

(๓) นายอ าเภอ ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(๔)  ผู้ ซึ่ งกฎหมายจั ดตั้ งองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ เป็นผู้มี
อ านาจหน้าที่ ในการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ควรน าองค์การบริหารส่วนต าบลออกจาก
พระราชบัญญัติ เนื่องจากจะมีการยุบ 
อบต. เหลือเพียง อบจ. และเทศบาล 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ขณะนี้ยังไม่มี
กฎหมายหรือข้อสั่งการใดท่ีมีผลเป็นการยุบ 
อบต. 

 “ผู้บริหารกองทุน” หมายความว่า 
ผู้ ที่ ท า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

- - 

 “พนักงานกองทุน” หมายความว่า 
บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดย
ได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณของ
กองทุน 

- - 
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“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ”  
หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการเก่ียวกับการควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความ
ว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

- - 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า 
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

- - 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

- - 

มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

 

มาตรา ๕  ให้นายกรั ฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตน 

 

อ านาจและหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ คือส่วน
ใดบ้าง สามารถใช้บังคับให้กระทรวงอ่ืนด้วย
ได้หรือไม่ ควรมีการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน 

บทบัญญัติมาตรานี้ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญั ติ และประชาชนผู้ ติ ดต่ อ 
ราชการทราบ เกี่ ยวกับอ านาจหน้ าที่ ให้
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการ
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้ ง 
เจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่  กั บออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม และก าหนด 
กิจการอ่ืน หรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ในการออกกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียมจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่ า งกั น ได้ โ ดยค านึ งถึ ง ขนาด 
ลักษณะ หรือประเภทของโครงการหรือ
กิ จ ก า ร ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 
 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้ 
 

รวมถึงการประสานระหว่างกระทรวงหรือ
หน่วยงานต่างกระทรวง เนื่องจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมไม่มีขอบเขต ควรมีกลไกการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการหรือมี
ความชัดเจน 
 

ก ากั บดู แล และให้ อ านาจในการออก
กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมในส่วน 
เฉพาะอ านาจหน้าที่ของตนเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น  

ตามที่ระบุว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจ
แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและ
พนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่ เกินอัตราท้าย
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้  ย ก เ ว้ น ห รื อ ล ด
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืน หรือ
ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการนี้ ในการออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้โดย
ค านึงถึง ขนาด ลักษณะ หรือประเภทของ
โครงการหรือกิจการที่ส่ งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่ งแวดล้ อมกฎกระทรวงและ
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” นั้น และควร

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากการจัดท าอนุ
บัญญัติต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว  
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ก าหนดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดย
ค านึงสภาพเศรษฐกิจและ ความสามารถใน
การแข่ งกั นกับต่ า งประ เทศในระดับ
อุตสาหกรรมด้วย 
 
 
 
ขอเพิ่มเติมถ้อยค าในร่างมาตรา 5 วรรค
สาม เป็นดังนี้ “ในการออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้โดยค านึงถึง
ขนาด ลักษณะ หรือประเภทของโครงการ
หรือกิจการที่ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 
 
 
 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

  

  เห็นควรปรับหลักการของพระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นกฎหมายกลางด้านสิ่งแวดล้อมโดย 
ให้มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
ในพระราชบัญญัตินี้ เป็นแนวทางขั้นต่ า
ส าหรับการส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับ 
ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหลายฉบับ  
โดยเสนอให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็นอีก
มาตราหนึ่งในหมวด ๑ บททั่วไป 
   “มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด
มลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติเพ่ือ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ สิทธิ 
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดก าหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ โดยเฉพาะ และกฎหมายนั้นมี

บทบัญญัติดังกล่าวอาจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายอ่ืน เห็นควรให้หาข้อสรุปในเชิง
นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 
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มาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ไม่ 
ต่ ากว่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ 
ที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญั ติ นี้  ก็ ให้
ด าเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น 
     กรณี มี เหตุ สงสั ยว่ ากฎหมายใดมี
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่มี
มาตรฐานต่ ากว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 
ผู้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์ 
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน 
และจะต้องค านึงถึงสิทธิของประชาชนใน 
การด ารงชีวิตอยู่ ในสิ่ งแวดล้อมที่ดีอย่าง 
สมดุลและยั่งยืน และความเป็นไปได้ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง” 
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มาตรา ๕ ในกรณีที่บทบัญญัติใดใน
พระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณีด้วย  

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้
บังคับแก่การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีปและทะเล
หลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลง 
ที่ท ากับต่างประเทศ 

 
ในกรณีท่ีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

นี้อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความ
รวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 

- - 
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 มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการสง่เสรมิ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และเสรมิสรา้ง
ศักยภาพความเข้มแข็งและกระบวนการ
เรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่ างยั่ ง ยื น  ให้ กรมส่ ง เสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรับขึ้นทะเบียนสมาชิกขององค์กร
ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือบุคคลซึ่ ง 
มีความสนใจในการท างานด้านการอนุรักษ์ 
การสงวน การคุ้มครอง และการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 

การขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น 
ไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
 
 
 

- - 
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 มาตรา ๘ ให้บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน 
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗ มีหน้าที่ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
การสงวน การคุ้ มครอง และการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทอ้งถิน่  

 

ให้ อ ธิ บดี ก รมส่ ง เ ส ริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๗ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
แต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจ าตัว
ของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด  

 
 

ควรเปลี่ยนจากขึ้นทะเบียนต่อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๗ เป็นขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา ๗ ทั้ งนี้  
เป็นข้อแก้ ไขเล็ กน้อยอาจเกิดจากการ
เชื่อมโยงผิดพลาด ซึ่งจะท าให้เกิดการตีความ
ผิด 

ทส. ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอดังกล่าว 
และได้แก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 7  
เป็นดังนี้ “ให้บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียบต่อ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...” 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้  บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสอง 
ต้ องแสดงบั ตรประจ าตั วต่ อบุ คคลซึ่ ง 
เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

 
มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกัน

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสาร
จากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงแห่งชาติ 
หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้าหรือ
กิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย 

(๒) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
ทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหาย
จากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจาก

 ควรน าความเดิม มาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กลับมา
ทั้งมาตรา 

เนื่ อ ง จาก  ปั จจุ บั น รั ฐ ธ รรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติ รับรองและ
คุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ประชาชน
ไว้ ประกอบกับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แล้ว เช่น  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. จัดตั้ งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 พ.ร.บ. การอ านวยสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เป็นต้น 
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กิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือ
ด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๓) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อ 
เจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใด ๆ  
อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๔) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ 
 

มาตรา ๗ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ 
มีส่ วนร่ วมของประชาชนในการส่ งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้ องค์กร 
เอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  
หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้อง

มาตรา ๙  เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ให้นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรชุมชน 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้อง

เมื่อเปรียบเทียบกับร่างมาตรา 9 แล้ว เห็นว่า 
ความเดิมในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ.ศ. 2535 เขียนดีกว่ าและ
รอบคอบกว่า 

กรณี ดั ง กล่ า ว เป็ นการแก้ ไ ข เ พ่ิม เติ ม
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโดยก าหนดให้
การขึ้ นทะ เบี ยนองค์ การ เอกชนด้ าน
สิ่งแวดล้อมและสมาชิกขององค์กรชุมชน
หรือบุคคลที่มีความสนใจในการท างานด้าน
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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โดยตรงกับการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม หรือ
อนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ  และมิ ได้ 
มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้า 
หาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  
มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้าน 
การคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมและอนุ รั กษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ต่ อ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

โดยตรงกับการอนุรักษ์  การสงวน การ
คุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็น
องค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมต่อกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการ 
ขึ้นทะเบียน เป็นองค์การ เอกชนด้ าน
สิ่ งแวดล้อม ให้ เป็นไปตามที่ รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

 

สิ่งแวดล้อมมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

เห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีปัญหามาก คนไทยต้องร่วมมือกันปกป้อง 
คุม้ครอง และอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง ในโอกาส
ปฏิ รู ปประเทศไทย รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
50 (8) ก าหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่
ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพฯ และมาตรา 57 (2) 
ก าหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา 
ฟ้ืนฟู บริหาร จัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการ
ใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมด าเนินการ และได้รับประโยชน์จาก

รับทราบ 
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การด าเนินการดังกล่าวด้วย ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ก าหนดให้มี 
“องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ตามร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ 
มาตรา 9 

มาตรา ๘ องค์ กร เอกชนที่ ได้ จด
ทะเบียนตามมาตรา ๗ แล้ว อาจได้รับการ
ช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากทาง
ราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

(๑ )  การจั ด ให้ มี อาสาสมั คร เ พ่ื อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

(๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
หรื อข่ าวสาร เ พ่ื อสร้ างจิ ตส านึ กของ
สาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ

 

มาตรา ๑๐ องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙  
มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุน
จากทางราชการในการด าเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดเครือข่ายอาสาสมัคร 
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

(๒) การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ข้อมูลหรือข่าวสาร การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
กา ร สร้ า ง จิ ตส านึ กของส าธ ารณชน 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การสงวน  

ให้น าความเดิมในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
มาเปรียบเทียบกับร่างมาตรา 10 

ข้อความในร่างมาตรา 10 ครอบคลุมและ
เหมาะสมแล้ว 
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(๓) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใด

พ้ืนที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นัน้ 

 
 
 
 

(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ การ
สงวน การคุ้มครอง การจัดการ หรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(๓) การช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนที่ให้
ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ 
การสงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์  
การสงวน การคุ้มครอง การจัดการหรือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ ์

การสงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ 
การสงวน การคุ้มครอง การจัดการ หรือ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความห ล า กห ล าย ทา ง ชี ว ภ า พ  และ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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(๕ )  การ ให้ ความช่ วย เหลื อทา ง

กฎหมายแก่ประชาชนผู้ ได้รับอันตราย 
หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิด
จากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ 
รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อ
ศาล เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ ได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหายนั้นด้วย 

 
 

ในกรณีท่ีองค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียน
ประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนิน
กิ จการตามวรรคหนึ่ ง  และร้ องขอให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ
ให้ นายกรั ฐมนตรี โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจ
สั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือหรืออ านวย
ความสะดวกต่อไป 

 
(๕) การให้ความช่ วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่
เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษ รวมทั้ งเป็นผู้ แทนในคดีที่ มีการ
ฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ ซึ่ งได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย 
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คณะกรรมการกองทุนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แ ห่ ง ช า ติ อ า จ พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร เ งิ น
ทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่
ได้จดทะเบียนแล้ว เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 
 

องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้ว
อาจเสนอชื่อผู้ แทนภาคเอกชนเพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้    

 
ในกรณีที่ องค์กรเอกชนใดที่ ได้ จด

ทะเบียนแล้วด าเนินกิจการโดยก่อความ
วุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่
เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอน
การจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้  
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 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่บุคคลหรือ
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ 
ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี
อ านาจสั่ งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของ
บุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
นั้นได้ 

บุคคลหรือองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ตามวรรคหนึ่ง อาจขอรับการขึ้นทะเบียน
ใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

อ้างถึ งการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๗ 
ผิดพลาดเช่นเดียวกับมาตรา ๘ เป็นข้อแก้ไข
เล็กน้อยอาจเกิดจากการเชื่อมโยงผิดพลาด 

ทส. ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอดังกล่าว 
และได้แก้ไข เป็นดังนี้ “ในกรณีที่บุคคลหรือ
องค์ การเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อมซึ่ ง ได้ 
ขึ้ นทะเบี ยนต่ อกรมส่ ง เสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม...” 
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มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
ภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้
เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต 
ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนหรื อของรั ฐ เป็ น อั นมากให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควร
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด 
รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตราย
หรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกัน
กระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม 
ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณี
ที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคล
นั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการ
เพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่าง
ที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 
 

มาตรา ๑๒ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือ
ภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้
เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนหรื อของรั ฐ เป็ นอันมาก ให้
นายกรั ฐมนตรี มี อ านาจสั่ ง การตามที่
เห็นสมควรให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตราย
หรือความเสียหาย กระท าหรือร่วมกันกระท า
การใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ 
หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และใน
กรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะ
มลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่ง
การมิให้บุคคลนั้นกระท าการใดอันจะมีผล
เป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษใน
ระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 
 

กรณีเหตุฉุกเฉินอนัเนือ่งมาจากภาวะมลพษิ 
- การสั่งการเพ่ือระงับเหตุจากนายกรัฐมนตรี
หรือมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มี
การก าหนดว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนใด
เพ่ือระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว อาจเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติได้หากไม่มีการตั้งงบ
ฉุกเฉินในกรณีนี้  ขอเสนอให้ใช้เงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือส ารองจ่ายในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว แล้วไปเรียกเก็บ
จากผู้ก่อให้เกิดเหตุดังกล่าวภายหลัง 
- เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะมลพิษ 
ที่ผ่านเหตุการณ์มลพิษที่เกิดขึ้นจะมีหลาย
ภาคส่วนรวมถึงจิตอาสาที่พร้อมจะเข้าช่วย
ภาครัฐในการบรรเทาเหตุ แต่เหตุฉุกเฉิน
จากภาวะมลพิษเป็นภยันตรายที่ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในการบรรเทาเหตุ การก าหนด
เขตปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา การก าหนด
ผู้ที่ ได้ รับอนุญาตในการเข้า พ้ืนที่  การ
ก าหนดมาตราแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้มลพิษ
แพร่กระจาย การก าหนดมาตรการฟ้ืนฟู 
สิ่งเหล่านี้ควรบัญญัติไว้ในมาตรานี้ เพ่ือเป็น

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากร่างมาตรา ๒๓ 
(๗) บัญญัติให้ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
อุดหนุนในกรณีฉุกเฉินให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบในการระงับเหตุฉุกเฉินตาม
มาตรา ๑๒ 
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อ าน าจ ในการสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง
นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ท าเป็น
ค าสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้
ประกาศค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
โดยมิชักช้า 
 

 

อ านาจในการสั่งการตามวรรคหนึ่ง 
นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทน
นายกรัฐมนตรีก็ได้  
 
 

การสั่งการตามวรรคหนึ่ง และการ
มอบอ านาจตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บังคับ
นับแต่วันที่ออกค าสั่ง และให้ประกาศค าสั่ง
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

แนวทางให้ผู้มีอ านาจระงับเหตุตัดสินใจใน
การก าหนดมาตรการต่างๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ 
 
ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ ใช้อ านาจควบคุม 
ระงับ ยับยั้งความเสียหาย เนื่องจากกรณี
เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง การสั่งการจึง
ต้องรวดเร็วฉับไวไม่ควรให้เป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรี 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากกรณีเหตุฉุกเฉิน
อาจ เกี่ ยวข้ องกับหลายหน่ วยงานจึ ง
จ าเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่ง
การ  
 

ขอเสนอให้เพิ่มข้อความ “โดยหากบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้งบประมาณหรือ
ทรัพยากรใดๆ เพื่อการกระท าดังกล่าวผู้สั่ง
การจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับ
ค่าชดเชยค่าใช้จ่ ายในงบประมาณ หรือ
ทรัพยากรนั้น จากผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ 
แต่หากไม่ทราบผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ผู้สั่ง
การพจะต้องจัดให้มีการชดเชยให้กับบุคคล 
ที่ได้รับค าสั่งดังกล่าวและได้ใช้งบประมาณ 
หรือทรัพยากรของตนเองในการนั้น” 
 

เห็นด้วยกับหลักการชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่
บุคคลที่ ได้ รับค าสั่ ง ให้กระท าการเ พ่ือ
ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายในกรณี
เหตุฉุกเฉิน โดยการเพ่ิมเติมข้อความว่า 
“โดยหากบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้
งบประมาณหรือทรัพยากรใด ๆ เพ่ือการ
กระท าดังกล่าว ผู้สั่งการจะต้องด าเนินการ
เพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่ายใน
งบประมาณ หรือทรัพยากรนั้ น  จาก 
ผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ แต่หากไม่ทราบ 
ผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ผู้สั่งการจะต้องจัด
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ให้มีการชดเชยให้กับบุคคลที่ได้รับค าสั่ง
ดั งกล่ า วและได้ ใ ช้ งบประมาณ หรื อ
ทรัพยากรของตนเองในการนั้น” 
 
 
 
 

มาตรา ๑๐ เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข 
ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ
ภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ 
ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า 
 
 

 ขอให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็นอีกมาตรา
หนึ่ง “เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือ
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรี
ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผน
ฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้า” 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ให้เพ่ิมเติมอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ใน
แต่ละกรณีท่ีเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ 

  

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึง่เรยีกวา่ “คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนษุย์ ปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

ควรตรวจสอบรูปแบบ เหตุผลและความ
จ าเป็นตาม แนวทางการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ข้อ ๔.๕ กรณีที่ต้องมีระบบคณะกรรมการ
ในกฎหมาย 

ทส. ได้พิจารณาและด าเนินการตามแนว
ทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย 
ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในข้อ 4.5 แล้ว 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ “ประธาน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน” 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกับกฎหมายฉบับต่างๆ ควร
ก าหนดให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคาร
ไทย เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 
 

ไม่ ควรก าหนดให้ทั้ ง  ๓ สถาบัน เป็ น
กรรมการ เนื่องจาก 
(1 )  องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติมี รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่
จะช่วยให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 
(2) สถาบันทั้ง ๓ สถาบัน มีโอกาสน าเสนอ
ผู้แทน เพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ 
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ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมีผู้แทน
ภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษา

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
อัยการสงูสดุ ประธานคณะกรรมการ 
รว่มภาคเอกชนสามสถาบนั เปน็กรรมการ
โดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคน  
เป็นกรรมการ 
 

ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และเลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เปน็กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามวรรคหนึง่ ให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซ่ึง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมผีลงานและ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม

เห็ น คว รปรับปรุ ง อ งค์ ป ร ะกอบของ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตเิปน็ดงันี้ 
“มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรี ยกว่ า  “คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ” ประกอบด้วย ....อัยการสูงสุด 
ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
สามสถาบัน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม (ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน  
๑ คน) ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน )  เป็ นกรรมการโดย 
ต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ งไม่ เกินแปดคนเป็นกรรมการ ใน
จ านวนนี้จะต้องมี (ผู้แทน) ภาคเอกชน 
ร่วมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

 

องค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เสนอเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 
 

เห็นควรก าหนดข้อความท้ายวรรคแรกของ
มาตรา ๑๓ เป็นดังนี้ “...และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคนเป็น
กรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมี (ผู้แทน) 
ภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” 
เ พ่ื อ ให้ มี ผู้ ทร งคุ ณวุ ฒิ ภ าค เอกชนใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ควรเพิ่มเติมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญจากองค์กรภาคเอกชนด้วย  
 
 
 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้
พิจารณาโดยกระบวนการสรรหาจากผู้ซึ่ง 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานและ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 

มีการก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓ วรรคสาม
แล้ว 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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มาตรา ๑๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ 

ในกรณีที่ มี การแต่ งตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  
 
 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว  
 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง 
หากยังมิได้มีการแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้    

- - 
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มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

 
 
 
 
 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจ

ปฏิบัติหน้ าที่ ได้ตามปกติ  หรือมีความ
ประพฤติ เสื่ อมเสียหรือมีส่วนได้ เสียใน

มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 

 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรั ฐมนตรี ให้ออก เพราะ

บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หย่อนความสามารถ หรือกระท าการอันเป็น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
 

- - 
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กิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
โดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผู้อ่ืนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ 
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน    
 
 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

 
(๒) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

 
(๒) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 39 

ขอให้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้ 
(1) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ และภูมิภาค 
(2) ก าหนดให้มีการประเมินผลระดับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ และภูมิภาค 

มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่เสนอ (1) และ  
(2) เกี่ยวกับการเสนอนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
ซึ่ งจะมีการก าหนดยุทธ์ศาสตร์ภายใต้
นโยบายดังกล่าวอยู่แล้ว 
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(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอ
ตามมาตรา ๓๕ 
 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ 

 
 

 
 
 

(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน 
การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
 

(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อ

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 40 
 

(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตามมาตรา 41 แผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา 42 และ
แผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการควบคุม  
ลด ขจัดมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 73 

(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน 
การคลัง ภาษีอากร และการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
 

(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อ

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามาตรา 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๔๖ 
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คณะรัฐมนตรี 
 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไข
อันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา ๕๓ (๑) 
 
 

 (๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 
๕๕ 

(๙) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ ระเบียบและค าสั่ง
ที่จ าเป็น เพ่ือให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเป็น
ระบบโดยสมบูรณ์ 
 
 

คณะรัฐมนตรี 
 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไข
อันตราย อันเนื่องมาจากภาวะมลพษิทีเ่กดิ
จากการรัว่ไหลหรอืการแพร่กระจายของ
มลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ
ตามมาตรา 63 (๑) 

 
 

 
 
 

(8) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
ค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
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(๑๐) เสนอความเห็นต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณี
ที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอันอาจท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 
 

(๑๑) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

(๑๒) ก ากับการจัดการและบริหาร
เงินกองทุน 

 
 
 

(9) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่ งการในกรณีที่ปรากฏว่า 
หน่วยงานของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ  
การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอันอาจท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 
 

(10) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกให้
สาธารณชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
(๑1) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขในการจัดสรรเงนิกองทนุและ
ก ากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 
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(๑๓) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อมของประ เทศต่ อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

(๑2)  ติดตามการด า เนินการให้
เป็นไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประเมิน
สถานการณ์สิ่ งแวดล้อมของประเทศ  
เพื่อ เตรียมความพร้อมในการปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

 
( ๑ 3 )  เ ส น อ ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั บ

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
(12) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
 

ได้ก าหนดในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

(13) ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ และเสนอรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
 

ได้ก าหนดในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
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มาตรา ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
คนที่หนึ่ งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สอง
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มา
ประชุ มหรื อไม่ อาจปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม    

มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ใ นก า ร ประชุ ม คณ ะกร รม กา ร

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  
ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

- - 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ  อาจแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะ
มอบหมายก็ได ้
 

การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ
และคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เ พ่ื อ พิ จ า รณาหรื อปฏิ บั ติ ก า ร ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
 
 
 

ให้น าบทบัญญตัิมาตรา ๑๗ มาใช้
บังคับแก่การประชมุคณะอนกุรรมการโดย
อนุโลม 

- - 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติมี อ านาจเรี ยกให้ส่ วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอ่ืนส่งเอกสารการ
ส ารวจผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการและ
แผนงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
บุคคลนั้นมาพิจารณา ในการนี้อาจเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วย หากเห็นว่าโครงการ

 - - 
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และแผนงานใดอาจจะท าให้เกิดผลเสียหาย
ร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้ เสนอ
มาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
ใ น ก ร ณี ที่ เ อ ก ส า ร ห รื อ ข้ อ มู ล ที่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียกให้
ส่งตามวรรคหนึ่ง เป็นเอกสารหรือข้อมูล
เกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตร
ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
สิทธิบัตรให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนดวิธีการและมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้เอกสาร หรือ
ข้อมูลเหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอ่ืนใด 
นอกจากนี้จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้น
เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรานี้เท่านั้น 

 
 
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติการตามหน้าที ่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญ
บุคคลใด มาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญ
บุคคลใดมาให้ข้ อเท็ จจริ ง อธิ บาย ให้

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

หรือค าแนะน าทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร
และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้ 
มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพ่ือส ารวจกิจกรรมใด ๆ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ความเห็น หรือให้ค าแนะน าทางวิชาการได้ 
เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจาก
บุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือ
ตรวจสอบกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจมอบหมายให้ส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษหรือกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียม
ข้อเสนอมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒0 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ อาจมอบหมายให้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้ปฏิบัติการหรือ
เตรียมข้อมูลเสนอมายังคณะกรรมการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า
ด าเนินการต่อไปได ้
 

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

หมวด ๒ 
กองทนุสิ่งแวดล้อม 

หมวด 3 
กองทนุสิ่งแวดล้อม 

  

มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่ งเรียกว่ า “กองทุนสิ่ งแวดล้อม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวน
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจาก

ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 

มาตรา ๒1 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น 
กองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม”  
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินอุดหนุนหรือ 
ให้กู้ยืมในการจัดการระบบบ าบัดหรือก าจัด
อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น 
หรือด าเนินการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือ
ภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจาก 
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษ หรือการด าเนินการ
อื่ น ใดเพื่ อส่ ง เสริ มและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 

การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้ด าเนินกิจการของ
กองทุน แต่ไม่ปรากฏบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การแต่งตั้งผู้บริหารกองทุนว่าใครเป็นผู้ตั้ง 
ป ร ะ ธ านกร รมกา รห รื อ อ า น า จขอ ง
คณะกรรมการ จะมีก็เพียงมาตรา ๓๖ ซึ่งให้
คณะกรรมการกองทุนมอบหมายให้สถาบัน
การเงินของรัฐเป็นผู้บริหารกองทุนในส่วนที่ 
จะให้กู้ แต่การบริหารในส่วนอ่ืนไม่มีก าหนดไว้ 
(เช่น การเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุน)    

ได้ก าหนดบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการ
แต่งตั้งผู้บริหารกองทุนไว้อยู่แล้ว ในมาตรา 
๓๔  ที่ ใ ห้ คณะกรรมการกองทุ น โ ดย
ข้อเสนอแนะของเลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
สผ. คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
กองทุน  โดยให้มี อ านาจหน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๕๔ 
 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

(๗) เงินอ่ืน ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการ
กองทุนนี้ 
 

ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อม และด าเนินการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่ งเรียกว่ า “กองทุนสิ่ งแวดล้อม” ใน
กระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
 
 

(๑) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
จ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

 
(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒2 กองทุนประกอบด้วย
เงนิและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน
ของกองทุนตามมาตรา 116 

 
(๒) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง

ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
(๓) เงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าใช้

น้ าบาดาลตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล 
 

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 
(๓) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจาก
ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 
 
 
 

(๔) เงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 
หร ือเง ินเพิ ่ม  ที ่จ ัดเก ็บตามมาตรา 85 
มาตรา 86 และมาตรา 88 

 
(๕ )  เ งิ นค่ าปรั บที่ ได้ จากการ

เปรียบเทียบตามมาตรา 113 
 

(๖) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงิน
เพิ่ม ค่าปรับ หรือภาษีอากรที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นของกองทุนหรือส่งเข้ากองทุน 

 
 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ  
 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินทีม่ีผู้มอบให้ 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
 

(๗) เงินอ่ืน ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการ
กองทุนนี้ 
 
 

ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อม และด าเนินการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

(๙) ดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่เกิดจากการด าเนินการของกองทุน 

 
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็น

ของกองทุน หรือที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 
เงินและทรัพย์สินของกองทุน 

ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

มาตรา ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อ
กิจการดังต่อไปนี้ 
 

(๑) ให้สว่นราชการหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วสัดุ 
อุปกรณ ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงาน และบ ารงุรักษาระบบ

มาตรา 23 เงินกองทุนให้ใช้จ่าย
เพ่ือส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐกู้ยืม
ส าหรับการลงทุนหรือน าไปร่วมทุนกับ
เอกชนเพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือขยาย
ระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย หรือ
ก าจัดของเสียรวม หรือมลพิษอื่นที่จัดท า
ขึ้นเพื่อบริการสาธารณะ รวมทั้งจัดหาและ

เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถน าไปใช้ เพ่ือควบคุม  
ระงับยับยั้งความเสียหายตามมาตรา 12 
เป็นกรณีฉุกเฉินได้ โดยให้ไปฟ้องเรียกคืน 
ในภายหลัง 

ในร่างมาตรา 23 (7) ก าหนดให้อุดหนุน
เงินกองทุนในกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงาน 
ของรัฐผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ขจัดมลพิษ 
และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่ งแวดล้อม อันเนื่อง 
มาจากภาวะมลพิษตามมาตรา 12 หรือ
มาตรา 94 ซึ่งในร่างมาตรา 94 ได้ก าหนด 
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ อนุญาต 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่อนุรักษ์ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ดังกล่าวด้วย 
 
 

 
(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

รัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัด
อากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย
หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการ
ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
 
 
 

(๓) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบ
บ าบัดอากาศเสีย หรือน้ าเสีย ระบบก าจัด
ของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุม
บ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือ
การด าเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้น
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็น
ผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ระบบดังกล่าว ตามอ านาจหน้าที่ของตน 

 
(๒ )  ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น

ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพ่ือก่อสร้าง
หรือปรับปรุงหรือขยายระบบบ าบัดอากาศ
เสียหรือน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย หรือ
มลพิษอื่น รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมที่ จัดท าขึ้น เพื่ อ ใช้ 
เฉพาะในกิจการของตนเอง 

 
(๓) ให้เอกชนกู้ยืมเพื่อก่อสร้าง

หรือปรับปรุงหรือขยายระบบบ าบัดอากาศ
เสียหรือน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียหรือ
มลพิษอ่ืน หรือการจัดการลดมลพิษที่เกิด
จากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของ
ตนเอง เพื่อการป้องกัน รักษา หรือฟื้นฟู
สภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อ
วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือที่จ า เป็น

ที่ ได้รับความเสียหายสามารถขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ขจัดมลพิษหรือฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และมีหน้าที่ติดตามและเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
คืนกองทุนไปพลางก่อน 
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ของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรั กษา
ระบบหรือการจัดการมลพิษดังกล่าว 
 

(๔ )  ให้ผู้ควบคุมหรือผู้ รับจ้าง
ให้บริการกู้ ยืมส าหรับการลงทุนและ
ด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ 
น้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย หรือมลพิษอื่น  

 
(๕) อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ

ส าหรับการด าเนินงานตามแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ หรือการด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใน เขตควบคุมมลพิษ  หรื อ เ ขตพื้ นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 
(๖) อดุหนนุองคก์ารเอกชนดา้น

สิง่แวดลอ้มในการด าเนนิกจิกรรมตาม
มาตรา ๑๐ 
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(๔) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กองทุน 

(๗) อดุหนนุกรณีฉกุเฉนิใหแ้ก่
หนว่ยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบในการแก้ไข 
ขจดัมลพิษ และฟืน้ฟูคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
อันเนื่องมาจากภาวะมลพษิตามมาตรา ๑๒ 
หรือมาตรา 94 

 
(๘) อดุหนนุโครงการหรือกจิกรรม

ที่ไดร้ับการรบัรองมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มตามมาตรา 91 

 
 

(๙) ให้กู้ยืมหรืออุดหนุนกิจการ 
ใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
(๑๐) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กองทุน 
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 มาตรา 24 ค่ า ใช้จ่ าย ในการ
บริหารกองทุน ให้จ่ายจากเงินของกองทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด 
 

- - 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการกองทุน
คณะหนึ่ งประกอบด้ วย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่
เกินห้าคน ซึ่ งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแต่งตั้ งเป็นกรรมการ และ 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน

มาตรา ๒5 ให้มีคณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น ค ณ ะ ห นึ่ ง  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้ แทน
กระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ แทนกระทรวงอุ ตสาหกรรม ผู้ แทน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ  ผู้ แทนส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้ แทนส านั ก
งบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
กรมควบคุมมลพิษ ผู้ แทนกรมส่ งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง

- - 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนโดยอนุโลม 
 
 

ผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกินห้าคน 
เป็นกรรมการ 
 

ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มาตรา 26 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) มีสัญชาติไทย 
 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี

บริบูรณ์ 
 

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือ
เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 
(๔) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ ่น ผู ้บริหาร
ท้องถิ ่น กรรมการหร ือผู ้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 
 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง

พักราชการหรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน 

 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก 

หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิหสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย 

 
(๘) ไม่เคยได้ร ับโทษจ าคุกโดย 
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ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

 
(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือ

ค าสั ่งของศาลให ้ทร ัพย ์ส ินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 

 
(10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ

ด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม และไม่เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขัด
หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 
 

 มาตรา  27 ให ้น าบทบ ัญญ ัติ
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ
แก่วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิใน
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
 
 

- - 
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มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการกองทุน
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 
(๑)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้

ตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓ 
 
 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืม
เงินกองทุน 

 
 
 
 
 
(๓) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับอ านาจ

หน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจน
วิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
กองทุน กรมบัญชีกลางและผู้จัดการกองทุน
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

มาตรา 28  คณะกรรมการกองทุน
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแล

กิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน 

 
(๒) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อ

ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒3 
 
 

(3) ให้ ความเห็นชอบแผนงาน 
โครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณ
ประจ าปีของกองทุน 
 

(๔) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติและการ
อนุมัติเงินกองทุน 

 
 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ในข้อ 2 เปลี่ยนจากพิจารณา
เงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการตาม "มาตรา 
25" เป็น "มาตรา 23" เพ่ือให้สอดคล้อง 

เป็นการแก้ไขค าผิด ซึ่งมาตราที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรเงินกองทุนจะ
เป็นมาตรา ๒๓ 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 
(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่าย

เงินกองทุน 
 
 
 

(๕) ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินที่
กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) 
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

(๖) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์
ส าหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่ง
เข้ากองทุนตามมาตรา ๙๓ 

 
(๕) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินที่

กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23 (๑) (๒) (๓) 
(๔)  หรือ ๙ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและ
หลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

  
(๖) ออกระเบียบการรับจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุน 
การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของ
กองทุนเป็นสูญ 

 
(7) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจน
ก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือ
สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานกองทุน 

 
( 8 )  ก า ห น ด อั ต ร า ส่ ว น แ ล ะ

หลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการส่ง
เข้ากองทุนตามมาตรา 88 วรรคสอง 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

(๗) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด 

 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

การก าหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ 
(๔) และการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของ
คณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ 
 

คณะกรรมการกองทุนอาจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุน
จะมอบหมายก็ได้  

(9) จัดท างบการเงินและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
 
(๑0 )  ปฏิ บั ติ ก าร อ่ื น ใดตามที่

กฎหมายก าหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ 
ของคณะกรรมการกองทุนหรื อตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
 

การออกระเบียบของคณะกรรมการ
กองทุนตาม (6) และ (7) จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติและจากกระทรวงการคลัง 
 
 
 

มาตรา 29 คณะกรรมการกองทุน 
มีอ านาจแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่ อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย 

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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มาตรา ๒๖ ให้น าความในมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุน
แต่งตั้งโดยอนุโลม 

มาตรา 30  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๑๗ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การประชุม
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
กองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม 
 

- - 

มาตรา ๒๗ ในการพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ให้
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาค าขอ 
จัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตาม
มาตรา ๓๙ เพ่ือท าการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
ระบบก าจัดของเสีย ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๓๙ ให้แล้ว
ส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้
จัดสรรเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
สมทบด้วยแล้วเป็นล าดับแรก 

 
สัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน 

หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นกับ

มาตรา 31  ในการพิจารณาอนุมัติ
เงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 23 (5) 
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาค าขอ 
ที่ สอดคล้ องกั บแผนจั ดการทรั พยากร 
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดตาม 
มาตรา 41 หรือการด าเนินการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเป็นล าดับแรก 

 

- - 
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เงินกองทุนที่ คณะกรรมการกองทุนจะ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
 

มาตรา ๒๘ การจัดสรรเงินกองทุน 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ท าการกู้ยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ 
(๓) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุน
ให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนรายหนึ่งรายใดกู้ยืมเงินกองทุนได้โดย
มีก าหนดระยะยาวเป็ นพิ เศษ และจะ
ก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้น
ดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

มาตรา 32  ในการอนุมัติเงินกองทุน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตาม 
มาตรา ๒3 (1) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘)  หรือ 
(9) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตาม
หลั ก เ กณ ฑ์  วิ ธี ก า ร  แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  การอนุมัติ 
ให้กู้ยืมเงินกองทุนคณะกรรมการกองทุน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนใดกู้ยืมเงินกองทุน โดยมี
ก าหนดระยะเวลายาวเป็นพิเศษได้ หรือจะ
ก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้น
ดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้   
 

- - 
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 มาตรา 33  ในการอนุมัติ เงินกองทุน
ส าหรับกิจการตามมาตรา ๒3 คณะกรรมการ
กองทุนอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ
กองทุน ผู้บริหารกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
กระท าการแทนได้ ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุน
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 
 

- - 

มาตรา ๒๙ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนใน
เงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ส่วนราชการ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุน
และด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓ (๑) 
และเงินกองทุนในส่วนอ่ืนที่คณะกรรมการ
กองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) 
และ (๓) 

 

มาตรา 34 ให้คณะกรรมการกองทุน 
โดยข้อเสนอแนะของเลขาธิการส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแ วดล้อมแต่ งตั้ ง ให้ เ จ้ าหน้ าที่ 
ในสั งกัดส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทนุ 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด 
 
 

- - 
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 มาตรา 35 ผู้บริหารกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
อาจว่าจ้างสถาบันการเงินของรัฐ เป็น
ผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อท าหนา้ที่
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

คัดเลือกและการว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์
ของกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด 

 

- - 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการกองทุน 
อาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ 
ที่เห็นสมควรหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการกองทุนใน
เงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกู้ยืมตาม
มาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ได้ 
 
 

มาตรา 36  คณะกรรมการกองทุน 
อาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่
เห็นสมควรเป็นผู้บริหารกองทุนในส่วนที่จะ
ให้กู้ได้ 

 
 
 
 
 

- - 
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในด้านการลงทุนและด้านวิชาการ และให้ 
มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการ
กองทุนในฐานะผู้ ให้กู้ เก็บรักษาและจ่าย
เงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญา
กู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ 
ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุน 
และให้ มี อ านาจก าหนดระเบี ยบเ พ่ื อ
ปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงินได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

 
 
สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมี

เงื่อนไข ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา
ก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้เงินที่กู้ยืมไป 
เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ต ามกฎหมายของผู้ กู้ ที่ ก า หนด ไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
ผู้บริหารกองทนุมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในด้านการลงทุนและด้านวิชาการ และให้ 
มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการ
กองทุนในฐานะผู้ให้กู้ เก็บรักษาและจ่าย
เงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญา
กู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ 
ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุน  
และให้มีอ านาจก าหนดระเบียบ เ พ่ือ
ปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงินได้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

 
 
สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมี

เงื่อนไขซึ่ ง เป็นสาระส าคัญของสัญญา 
ก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้เงินที่กู้ยืมไป 
เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ต ามกฎหมายของผู้ กู้ ที่ ก า หนด ไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 
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 มาตรา 37  การบัญชีของกองทุนให้
จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่ ว ไป  โดยต้องจัด ให้มีการตรวจสอบ 
ภายในเกี่ยวกับกิจการของกองทุนและ
รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
บญัชีของกองทนุให้ถอืตามปงีบประมาณ 
   
 
 
 

- - 

 มาตรา 38 ภายในหกสิบวันนับแต่วัน 
สิ้นปีงบประมาณทุกปี ให้กองทุนจัดท า 
งบการเงินของกองทุนส่งให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบก่อน 
เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ
ทราบ และน า เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ
ต่อไป 
 

- - 
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หมวด ๓ 
การคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

หมวด 4 
การคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

  

สว่นที ่๑ 
มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

สว่นที ่๑ 
มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

  

มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ 

 
(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ า 

ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า
และแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใน
ผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้
ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่ 

 
(๒) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 

รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 
 
(๓) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 

 

มาตรา 39  เพ่ือประโยชน์ ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ 
มี อ าน าจก าหนดมาตรฐ านคุ ณภ าพ
สิ่งแวดล้อมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
- ควรก าหนดมาตรฐานให้แตกต่างกันตาม
สภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่และการใช้
ประโยชน์  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน  
- ควรมีบทบัญญัติเพ่ือก าหนดให้มีทบทวน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้
แล้วให้ เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลง 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างน้อยทุกห้าปี 
 

เห็นด้วยกับหลักการก าหนดมาตรฐานให้
แตกต่างกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ และต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐาน โดยแก้ไขวรรค ๒ เป็น 

 “การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการ 
ตามกฎเกณฑ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐาน และจะต้องค านึงถึงความเป็นไป
ได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยจะก าหนดให้แตกต่าง 
กันตามสภาพแวดล้อมหรือการใช้ประโยชน์ 
ในแต่ละพื้นที่ก็ได้ รวมทั้งต้องเปิดโอกาส 
ใ ห้ ผู้ ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร 
ก าหนดมาตรฐาน”  ทั้ งนี้  ปั จ จุ บั น มี 
พระราชกฤษฎี กาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
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(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 
 

(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนโดยทั่วไป 

 
 
 

 
 

(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องอ่ืน ๆ 

 
ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ

สิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลัก
วิชาการ กฎเกณฑ์ และหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เป็น พ้ืนฐาน และจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วย 
 
 

(๒) มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
 
 

(๓) มาตรฐานระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือน 
 

(๔) มาตรฐานคุณภาพดิน 
 

(๕) มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 
 

(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องอ่ืน ๆ  

 
ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ

สิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัย
หลักวิชาการตามกฎเกณฑ์และหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และจะต้อง
ค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วย 

บัญญั ติ ใ ห้ ด า เ นิ น กา รทบทวนคว าม
เหมาะสมของ กฎหมายทุก ๕ ปีอยู่แล้ว 
 

เสนอให้สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานดิน ใน
การเฝ้าระวัง หรือควบคุมค่าของตะกอนดิน
แทน โดยในปัจจุบัน การก าหนดมาตรฐาน
ดิน แบ่งเป็น 2 แบบ คือค่ามาตรฐาน และ 
ค่าความเสี่ยงในการที่โรงงานจะท าให้เกิด
ปัญหา ดังนั้น อาจไม่จ าเป็นต้องออกเป็น
มาตรฐานใหม่ เรื่องตะกอนดินเฉพาะ 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก มาตรฐาน
คุณภาพดินและมาตรฐานตะกอนดิน  
มีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานแยก
ออกจากกัน เพราะเป็นมาตรฐานคนละ
ประเภท โดยมีผู้รับสัมผัสและลักษณะการ
สัมผัสแตกต่างกันในแต่ละประเภท การ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดินเป็นการ
ก าหนดมาตรฐานจากรูปแบบการใช้
ประโยชน์และการสัมผัสของมนุษย์ในระยะ
ยาว เช่น การอยู่อาศัย การสันทนาการ
ชายหาด และอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการอยู่
อาศัยและสันทนาการ ( อุตสาหกรรม 
ธุรกิจ) เป็นต้น จากการเข้าสู่ร่างกายทาง
ปากทุกวันในระยะยาว ในส่วนของการ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน เป็น
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือการด ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตหน้าดินและมนุษย์จากการบริโภค
สัตว์น้ าจากแหล่งน้ าที่มีตะกอนดินปนเปื้อน 

ควรให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดิน ควบคุม
ค่ามาตรฐานคุณภาพของตะกอนดินเป็น 
ค่ามาตรฐานเดียวกันซึ่ งในปัจจุบันการ 
ก าหนดมาตรฐานดิน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก ่
ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการอยู่ อาศัยและเกษตรกรรมและ 
ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ
การอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรมควบคุมอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่มี
ความจ าเป็นในการออกเป็นมาตรฐานใหม่
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 เรื่องตะกอนดินโดยเฉพาะ 
 
 
 
 

โดยวิเคราะห์จากตะกอนดินที่เก็บได้จาก 
ใต้น้ า โดยตรวจวัดปริมาณการสะสมการ
ปนเปื้อนของมลพิษที่อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หน้าดิน และ
อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์ผ่านห่วงโซ่
อาหาร 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ เห็นสมควรให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูง
กว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด
ตามมาตรา ๓๒ เป็นพิเศษส าหรับในเขต
อนุรักษ์หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพ้ืนที่ตามมาตรา 
๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 

   

ม า ต ร า  ๓ ๔  ใ ห้ คณ ะก ร ร มก า ร
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้
แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทาง
วิ ทย าศาสตร์  เ ทค โน โลยี และความ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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สว่นที ่2 
การวางแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

สว่นที ่2 
การวางแผนจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

  

มาตรา ๓๕ ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ จั ดท าแผนปฏิบัติ การเรี ยกว่ า 
“แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม” เพ่ือ 
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่ง
ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) 

 
แผนจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตาม 

วรรคหนึ่ งให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไป 
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพ่ือ 
ให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้ าหมายที่ ก าหนดให้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีหน้าที่ 
ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนงานหรือด าเนินการอย่างใด

มาตรา 40  ให้ รั ฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เพ่ือปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา 
๑๖ (๑) 

 
แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง อาจ
จัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือ
ระยะยาวได้ตามความเหมาะสม โดยต้อง
ค านึงถึงสถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไข 
ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

 

- - 
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อย่างหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ ก าหนด และให้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ 
ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท าแผนงานหรือด าเนินการตามแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

มาตรา ๓๖ แผนจั ดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดท าเป็นแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวได้ตาม
ความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วย
แผนงานและแนวทางการด าเนินงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ า 
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 

(๒) การควบคุมมลพิษจากแหลง่ก าเนิด 
(๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

(๔) การประมาณการเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินกองทุนที่จ าเปน็ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแผน 
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(๕) การจัดองค์กรและระเบียบการ
บริหารงาน เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และระหว่างส่วนราชการกับเอกชน รวมทั้ง
การก าหนดอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(๖) การตรากฎหมายและออกกฎ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ค าสั่ง 
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ก า ร
ด าเนินงานตามแผน 

(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์
ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๓๗ เมื่อได้ประกาศใช้แผน
จัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่
เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ 
หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มี
หน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอ

มาตรา 41  เมื่อได้ประกาศใช้แผน
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา
แล้ ว ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดจั ดท าแผน 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั งหวั ด ให้ สอดคล้ องกั บแผนจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- - 
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ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้
จังหวัดนั้นจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แต่ถ้ า มี เหตุ อันสมควร คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลา
ดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม  
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซึ่ ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าขึ้นตามมาตรา ๖๐ 
มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดด้วย 

 
 

 

โดยให้ค านึงถึงสถานการณ์ ปัญหา และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสั งคมของจั งหวั ด  และ ให้ เ สนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มีผลใช้บังคับ 

ใ น ก ร ณี ที่ มี เ ห ตุ อั น ส ม ค ว ร 
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติอาจ 
ขยายระยะเวลาในการจัดท าแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตามวรรคหนึ่งได้ตามความเหมาะสม 
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ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต่ประสงค์จะ
ด าเนินการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการ

ให้ ส า นั ก ง านน โ ยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
รวมทั้ งเสนอความเห็นเบื้ องต้นเสนอต่ อ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  เมื่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความ
เห็ น ชอบกั บ แผนจั ด ก า รทรั พย าก ร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดแล้วให้ 
ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแจ้ งผลการให้ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ทราบ  
และน าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา 
จังหวัดต่อไป 
 

ในกรณี ที่ มี ก ารก าหนด เขต พ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 หรือ
เขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา 48 หรือเขตควบคุมมลพิษ 
ตามมาตรา 73 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน า
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จังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติก็ได้ 

มาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดท าขึ้นตาม
มาตรา 47 หรือมาตรา 74 มารวมเป็นส่วน
หนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 

การจั ดท าแผนจั ดการทรั พยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด  
 

มาตรา ๓๘ แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่
จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอ
ระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงสภาพความรุนแรง
ของปัญหาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
นั้น และควรจะต้องมีสาระส าคัญในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด 

(๒) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่ง
ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องมือ และเครื่องใช้
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ที่ จ า เ ป็ นส าหรั บการก่ อสร้ า ง  ติ ดตั้ ง 
ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
และด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของส่วน
ราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและ
ค่าบริการเพ่ือการด าเนินการ  และ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบการก าจัดของเสียรวมตาม (๒) 

(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และ
ควบคุมการปล่อยทิ้งน้ าเสียและของเสีย
อย่างอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

(๕) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่า
ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 
การอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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มาตรา ๓๙ แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่
จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในล าดับแรก จะต้อง
เสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินกองทุน ส าหรับการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวม ตามมาตรา ๓๘ 
(๒) ด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่พร้อมที่จะ
ด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวมอาจเสนอ
แผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง 
และด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบ
ก าจัดของเสีย เพ่ือให้บริการในเขตจังหวัด
นั้นแทน 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรค
หนึ่ง จะต้องมีแบบแปลนรายการละเอียด
และประมาณการราคาของโครงการก่อสร้าง 
ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและ

มาตรา 42  ในกรณีที่การปฏิบัติตาม 
แผนจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ 
แล้วมีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดท าแผนปฏิบัติ การเพื่ อการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม 
จั งหวั ด ให้ สอดคล้ องกั บแผนจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม 
จังหวัด และประมาณการเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ส าหรั บด า เนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเสนอ 
ขอความ เห็ นชอบต่ อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคสาม
และวรรคสี่  มาใช้บั งคั บแก่ การจั ดท า
แผนปฏิบัติ การเพื่ อการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยอนุโลม  
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วิธีด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบการก าจัดของเสียรวมที่ เสนอขอ
จัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุ น
ดังกล่าวประกอบค าขอด้วย 

 
เพ่ือประโยชน์ในการให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัดซึ่ งจะต้องมี 
ค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตาม
วรรคหนึ่งให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่
ในการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้
เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ  
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 มาตรา 43  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
น า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป 
รวมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด และให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดของ 
ส่วนราชการที่ เสนอค าขอนั้น มีหน้าที่
รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจ าปี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม ก ากับ 

ดูแล การด าเนินงาน และบริหารงบประมาณ
ตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดประจ าปี  ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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มาตรา ๔๐ ในกรณีที่การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง
พ้ืนที่ ของสองจั งหวัดขึ้ น ไป เนื่ องจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติ ของ พ้ืนที่ นั้ นหรื อ เ พ่ื อ
ประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบตาม
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและเหมาะสม
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา 44 ในกรณีที่การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใด
จะต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกัน
ระหว่ า ง พ้ืนที่ ข อ งสองจั งห วั ด ขึ้ น ไป 
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบ
นิเวศตามธรรมชาติของพ้ืนที่นั้น หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบตาม
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเรือ่ง
นั้นและน าไปก าหนดไว้ในแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวดั
ของแต่ละจังหวัดต่อไป 
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มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จั งหวัดใดซึ่ งมี
หน้าที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 
๓๗ ไม่จัดท าหรือไม่สามารถจัดท าได้ หรือ
จัดท าเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
สภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
นั้นว่ามีความรุนแรงถึงขนาดที่จ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ หากเห็น
ว่าจ าเป็นให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี  เพ่ือออกค าสั่งให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับจังหวัดนั้น
แทน    
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สว่นที ่๓ 
เขตอนรุักษแ์ละพืน้ทีคุ่้มครองสิง่แวดลอ้ม 

สว่นที ่๓ 
เขตคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

  

มาตรา ๔๒ การคุ้มครองและจัดการ
พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๓๕ และ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 45  การคุ้มครองและจัดการ
พ้ืนทีเ่ขตอนุรักษ์และเขตคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
ให้เป็นไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 40  
และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
 

การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่เขตอนุรักษ์
และเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตาม
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา 
๑๖ (๑) และแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 40 
และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
 

การประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนฟ้ืนฟูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยผ่ านการรั บ ฟั งความคิ ด เห็นแล้ ว
น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๘ และ มาตรา 
๔๐ 
 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่
ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหรือมี
ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจาก
พ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับ
ผลกระทบ กระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มาตรา 46  ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่
ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจาก 
พ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ หรือเป็นพ้ืนที่ 
ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควร

เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้
ประชาชน องค์กรต่างๆ มีสิทธิที่เสนอพ้ืนที่
ใดควรจะต้องถูกคุ้มครอง และก าหนด 
ให้มีหน่วยตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะ  
มีบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงกว่าพ้ืนที่
ทั่วไป และในกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

(1) เห็นด้วย กับการให้ประชาชน องค์กร
ต่างๆ มีสิทธิในการเสนอพ้ืนที่ใดๆ ให้เป็น
เขตพ้ืนที่คุ้มครอสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มาพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น ถนนต้น
ยางสายเชียงใหม่-ล าพูนเสนอโดยสมาคม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม พ้ืนที่แม่
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

มนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การ
อนุรักษพ้ื์นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้
เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่นั้น
เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

แก่การอนุ รั กษ์  หรื อมี ระบบนิ เวศตาม
ธรรมชาติที่อาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับ 
ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ  
ของมนุษย์ได้โดยง่าย ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้
พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

ก่อนการออกกฎกระทรวงตามวรรค
หนึ่ง รัฐมนตรีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพื้ นที่ ที่ จะก าหนดให้ เป็น เขตพื้ นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการออก
กฎกระทรวง    

 

การท าอีไอเอส าหรับโครงการบางประเภท 
ในพ้ืนที่คุ้ มครองสิ่ งแวดล้อมต้องรับฟัง
ความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเข้มงวด หากในพ้ืนที่มีการกระท าที่ 
ขัดกับประกาศพ้ืนที่คุ้มครองให้มีบทลงโทษ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน มีอีกหลายประเด็นที่ควร
จะต้องปรับปรุงแต่ต้องใช้วิธีน าเสนอจะ
ครอบคลุมกว่า 
 

ตาว จังหวัดตาก เป็นการด าเนินงานตาม
ศาลปกครอง พ้ืนที่ลุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าหนอง
ปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ จังหวัด
ระยอง เป็นการมอบหมายให้ด าเนินการของ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
 
(2) การก าหนดกลไกให้มีหน่วยตรวจสอบ 
และประเมินผล โดย การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดู แลและติ ดตามผลการคุ้ มครอง
สิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศกระทรวง ซึ่งองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯ อยู่ ในพ้ืนที่นั้นๆ อยู่แล้ว และ 
บทลงโทษ ได้ก าหนดไว้ใน ร่าง พรบ. ส่งเสริมฯ 
อย่างชัดเจนในมาตรา 9๖ และมาตรา ๙๗ 
 
(3) เห็นด้วย กับกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น ของพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งมี
อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน รวมทั้งการท า
รายงาน EIA หรือ IEE ด าเนินการตาม
ขั้นตอนเรื่องประกาศกระทรวงเรื่องEIA 
หรือ IEE อยู่แล้ว 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 
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การก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
ออกกฎกระทรวง เป็นการก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่เนื่องจากจะมีทั้งกลุ่มที่เห็น
ด้วยและไม่ เห็นด้วยในรายละเอียดของ
กฎกระทรวงที่จะออก รวมถึงมีความคิดเห็น
หลากหลายไม่สามารถออกกฎกระทรวงให้
ตอบความต้องการของทุกคนได้ ดังนั้น ควร
ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือประกอบการพิจารณา
ออกกฎกระทรวงแทน 
 
 

เห็นด้วย โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ในพ้ืนที่ ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และมีความ
ขัดแย้งน้อยที่สุด โดยกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นที่เป็นธรรมของประชาชนใน
พ้ืนที่ เช่น การด าเนินการในพ้ืนที่กัลยา 
ณิวัฒนา ที่ก่อนมีการด าเนินการรับฟัง
ความคิด เห็นทั้ งระดับต าบลและให้มี
ประชาคมหมู่บ้านด้วย เพ่ือให้ได้ข้อยุติการ
ประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด 

ในการประกาศให้พ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีการเปิดให้ประชาชน
ในพ้ืนที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ก่อนที่จะท าการประกาศด้วย 
 
 
 
 

เห็นด้วย ทั้งการประกาศพ้ืนที่ใหม่และการ
ด าเนินการต่อเนื่องของพ้ืนที่ที่มีประกาศ 
อยู่แล้ว 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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ขอเพ่ิมเติมค าว่า “องค์การเอกด้านสิ่งแวดล้อม”
ลงในวรรคสองของร่ างพระราชบัญญัติ ฯ  
มาตรา 46 เป็ นดั งนี้  “ก่ อนการออกกฎ 
กระทรวงตามวรรคหนึ่ ง รัฐมนตรีต้องเปิด 
โอกาสให้องค์การเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้อม  
และประชาชนพ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขต 
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการ 
ออกกฎกระทรวง” 
 
 

ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจ าเป็นต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคเข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็นทั้งหมดอยู่แล้ว 

เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(1) ควรรวมถึงพ้ืนที่ที่เคยประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปแล้ว แต่ยังพบว่า
คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการฟ้ืนฟู
อย่างเต็มที ่ 
(2) เพ่ิมพ้ืนที่ที่ได้มีการประกาศเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามอนุสัญญาที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
พ้ื นที่ โ ดย รอบ พ้ื นที่ อนุ รั กษ์ ดั ง กล่ า ว 
ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มได้รับการคุกคาม 
 
 

เห็นด้วยทั้ง (1) และ (2) ซึ่งปุจจุบันได้
ด าเนินการตามนี้อยู่แล้ว 
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มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา  ๔๓ ให้ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

 
 

(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบ 
กระเทือนต่อระบบนิ เวศน์ตามธรรมชาติ 
หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 
 

(2) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ 
ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่
นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิด
ผลกระทบต่ อคุณค่ าของสิ่ ง แวดล้ อม
ศิลปกรรม 

 
(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ

มาตรา 47  ในการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง  ให้ก าหนด
มาตรการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวง
ด้วย 

(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
รั กษาสภาพธรรมชาติ หรื อมิ ให้ กระทบ 
กระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 
(๒) ห้ามกระท ากิจกรรมใด ๆ ที่อาจ

เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นจาก
ลักษณะตามธรรมชาติ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า 
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 

(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ

ไม่ควรอนุญาตให้มีการด าเนินการโครงการ 
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือถ้าจะ
เปิดโอกาสให้มีได้  ควรก าหนดว่าต้องเป็น
โครงการที่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมทางด้านบวกมากกว่าทางด้านลบ 

มาตรา 47 (๓) เป็นกรอบแนวทางในการ
ก าหนด ประเภทและขนาดโครงการต่างๆ 
ที่ต้องจัดท ารายงาน IEE หรือ EIA หรือ 
EHIA ไว้ แต่การประชุมรับฟังความคิดเห็น
แล้วไม่ต้องการให้กิจกรรมบางประเภทใน
พ้ืนที่นี้ ก็สามารถก าหนดมาตรการห้ามไว้
ได้เช่นกัน ตามมาตรา ๔๗ (๒) 
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รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท าการก่อสร้าง
หรือด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้อง
เสนอรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 

(๔) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะ
ส าหรั บ พ้ืนที่ นั้ น  รวมทั้ ง การก าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ใน
การร่ วมมื อและประสานงาน ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา
สภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
ศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 
 
 

(๕) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ 
ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพ
ของพ้ืนที่นั้น 

 
 

หรือ เอกชนที่ จะท าการก่อสร้ า งหรื อ
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

(๔) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะ
ส าหรับ พ้ืนที่  รวมทั้ งก าหนดขอบเขต 
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา
สภาพธรรมชาติหรื อระบบนิ เ วศตาม
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน
พ้ืนที่นั้น 

 
(๕ )  ก าหนดมาตรการคุ้ มครอง 

ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพ
ของพ้ืนที่นั้น 
 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๙๔ 
 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 (๖) ก าหนดเจ้ าหน้าที่หน่วยงาน 
ของรัฐที่รั ฐมนตรีจะด าเนินการแต่งตั้ ง 
เป็นพนักงานเจ้ าหน้าที่ เพื่ อตรวจสอบ 
และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ 
ใน (๑) (๒) และ (๕)  
 

การจัดท าและการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม (๓)  
ให้ น าบทบัญญั ติ ส่ วนที่  ๔ การจั ดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๕ ในพ้ืนที่ ใดที่ ได้ มี การ
ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม 
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคม
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจ าเป็น
จะต้ อง ได้ รั บการแก้ ไข โดยทั นที และ 
ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตาม

มาตรา 48  ในพ้ืนที่ ใดที่ ได้มีการ
ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม 
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคม
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีหรืออาจจะมีปัญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงที่จ าเป็นจะต้อง
ได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยทันที และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตาม

- - 
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กฎหมายหรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไข
ปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
นั้นได ้
 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่รายละเอียด
เกี่ ยวกับมาตรการคุ้มครองและก าหนด
ระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวใน
พ้ืนที่นั้น 
 
 

การขยายระยะเวลาตามประกาศใน 
วรรคสองให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจา

กฎหมายหรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที  ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติ 
เข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการคุ้มครองอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามมาตรา 47 ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข 
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นได ้
 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุ เบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่ ให้ ใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และก าหนด
ระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวใน
พ้ืนที่นั้น 

 
การขยายระยะเวลาและการยกเลิก

ประกาศในวรรคสอง ให้กระท าได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี
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นุเบกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 46 วรรคสอง 

มาใช้บังคับแก่การออกประกาศ การขยาย
ระยะเวลา และการยกเลกิการก าหนดเขตพืน้ที่
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยอนโุลม 
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สว่นที ่๔ 
การท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม 

สว่นที ่๔ 
การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม 

  

  (1) การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมควรบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๘ 
(2) การติดตามตรวจสอบมาตรการที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นเพียงการรายงานจากเจ้าของโครงการที่
ได้รับการอนุมัติหากมีการรายงานเท็จก็ 
ไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงได ้ 
(3) ทั้งนี้ปัญหาเดิมที่ยังคงอยู่คือหากเงื่อนไข
ที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไม่อยู่ในอ านาจของกฎหมายให้
อนุญาต เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้อนุญาต
ประกอบกิจการก็ไม่สามารถใช้อ านาจใด
บังคับให้ท าตามเงื่อนไขในรายงานได้ (มีเพียง
การก าหนดเป็นเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาตซึ่ง
จะมีผลก็ต่อเมื่อใบอนุญาตขาดอายุเท่านั้น ซึ่ง
การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในรายงานอาจ
ท าให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา) 

(1) ได้บัญญัติเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ฯ ส่วนที่ 4 
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 58 แล้ว 
(2) ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ มาตรา 60 วรรคสอง 
ได้ก าหนดให้ ทส. ออกประกาศ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ
จัดท าและเสนอรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดในรายงานฯ ไว้แล้ว  
(3) เห็นว่า ข้อสังเกตตาม (3) เป็นปัญหา 
ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถใช้การ
ประสานงานระหว่ า งหน่ วยงาน เ พ่ื อ
ด าเนินการให้ลุล่วงได้ 
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  ส่วนที่  4 การจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังเป็นฉบับโบราณท่ี
จะท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนที่โครงการ
ตั้ง ควรเปลี่ยนวิธีคิดท้ังหมด  
- ควรเสนอให้มีเรื่อง SEA  
- ควรน าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(ฉบับคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อม) ไปพิจารณาปรับปรุงซึ่ งจะ
ทันสมัยมากกว่าฉบับ ทส. โดยเฉพาะเรื่อง 
EHIA 
 

ยืนยันร่าง พ.ร.บ.ฯ ของ ทส. เนื่องจาก  
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ
การปฏิรูปของ สปท. 
- เรื่อง SEA   .          างผลักดันให้เกิด
การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไก
ของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และให้บัญญัติเรื่อง SEA ไว้ในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ 
ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ  
-ทส. มีความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ของ 
คปก. ดังนี้ 
(1) การก าหนดให้มีใบอนุญาตรายงานฯ 
อาจไม่สอดคล้องกับรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 77 วรรคสาม  รัฐพึงใช้ระบบ
อนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการ
ปรับปรุงการอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศ (Ease of doing 
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business) เช่น ลดขั้นตอนการอนุญาตที่
ไม่ จ า เป็น เป็นต้น  นอกจากนี้  ระบบ
ใบอนุญาตไม่ เ หมาะสมในการ ใช้ กั บ
โครงการของรัฐ 
(2) ก าหนดบทบัญญัติในเรื่องการจัดจ้างผู้จัดท า
รายงานฯ โดยตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ คือส านักงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้มี
หน้าที่จัดจ้างผู้จัดท ารายงาน (ไม่ใช่การว่าจ้าง
โดยเจ้าของโครงการตามที่ปฏิบัติในปัจจุบัน) 
เป็นการเพ่ิมขั้นตอนและระยะเวลาในขั้นตอน 
การจัดท ารายงาน อาจเกิ ดปัญหาความ 
ไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการให้
รวดเร็ว เนื่องจากสถิติจ านวนรายงานฯ มี
มากกว่า 2,000 ฉบับต่อปี 
3) ก าหนดบทบัญญัติในเรื่อง SEA ซึ่งใน
เรื่องนี้ ทส. ได้ข้อสรุปในเรื่อง SEA        
ด าเนินการต ม                ของ 
สปท.        ระเบียบส านักนายก รัฐมนตรี
ว่าด้ว      ม                         ื  
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป SEA 
ของประเทศ 
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มาตรา ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรี 
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรื อกิ จการของส่ วนราชการ 
รั ฐวิ สาหกิจ หรื อเอกชนที่ มี ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔9 

 
 
 
ในการประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่

มาตรา 49  เพ่ือประโยชน์ในการ
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
ให้ รั ฐ มนตรี โ ด ยคว าม เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจ
ประกาศก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรฐัหรอื
เ อ ก ช น ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
หรืออาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ อนามั ย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใด 
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
อย่ า งรุนแรง  ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดย
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน 

การก าหนดให้โครงการต้องท า EIA ใหม่
ทั้งหมดเมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเป็น
การเพ่ิมขั้นตอนในการขออนุญาต ในกรณี 
ที่ไม่ได้เป็นการด าเนินโครงการใหม่ ประกอบ
กับโครงการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
รวมทั้งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ติ ดตามตรวจสอบตามที่ ถู กก าหนดไว้ 
หน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาต รวมถึงส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) สามารถติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นระยะอยู่แล้ว 
อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า การด าเนินโครงการ
อ า จ มี ผ ล ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ อ า จ
เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถก าหนดให้มีการ
ทบทวนมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในขั้นตอนต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดแทน 
การท ารายงานใหม่ทั้งฉบับได้  
 
 
 

บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ.2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรค
ท้าย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการ
ปรับข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้
เป็นการเพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่าง
มาตรานี้ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยอยู่แล้ว 
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ละขนาดด้วย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามวรรคสอง  
อาจก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภท 
และขนาดของโครงการ โดยต้องก าหนด 
ให้ มี กระบวนการรั บฟั งความคิ ด เห็ น 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
 

ใ น กร ณี ที่ เ ห็ น เ ป็ น ก า ร ส มค ว ร 
รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้โครงการ
หรือกิจการตามประเภทและขนาดที่
ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในการขอต่ ออายุ ใบอนุญาตส าหรั บ
โครงการหรือกิจการนั้น  หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

 

ขอเพิ่มเติมค าว่า “องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม” ในวรรคสามของร่างมาตรา 49 
เป็นดังนี้ “การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่ อนไขในการจั ดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคสอง 
อาจก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทและ
ขนาดของโครงการ โดยต้องก าหนดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นขององค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม” ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมถึงองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้วยแล้ว 

เสนอทบทวนยกเลิกเงื่อนไขให้มีการจัดท า
รายงาน EIA/EHIA ในการขอต่ออนุญาต 
เนื่องจากกระบวนการจัดท า EIA/EHIA  
ใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจจะมากกว่า 1 ปี 
และการต่อใบอนุญาตต้องด าเนินการทุก 5 
ปี ท าให้เจ้าของโครงการต้องมีภาระในการ
จัดท า EIA/EHIA เกือบทุกๆ 3 ปี และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงโครงการในระหว่างช่วง
ดังกล่าว ก็จะท าให้ต้องจัดท ารายงาน 
EIA/EHIA ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น  

บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ.2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรคท้าย 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการปรับ
ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็นการ
เพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และในขั้นตอน
การออกประกาศกระทรวงตามร่างมาตรานี้ 
จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้ว 
เห็นควรยืนยันเนื้อหาเดิม ทั้งนี้ การปรับปรุง
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การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามวรรคสอง อาจก าหนดให้
แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของ
โครงการ ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทุกๆ 5 ปี โดยต้องก าหนดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้เสียด้วย 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานฯ สามารถด าเนินการได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา ทส. โดย สผ. ได้มีการ
ทบทวนปรับปรุงประกาศ ทส. ที่เกี่ยวข้อง
เป็นระยะๆ โดยบางฉบับเป็นการปรับปรุง 
ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ด้วย 

การก าหนดการให้โครงการหรือกิจการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งฉบับ
เมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาต หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามที่ก าหนดในร่าง
พระราชบัญญัติ  เห็นควรตัดบทบัญญัติ
ดังกล่าวออก เพราะไม่ได้ก าหนดกรอบเหตุผล
หรือความจ าเป็นที่ให้โครงการประเภทใดต้อง
ท ารายงานฯ ใหม่ รวมถึงกรอบระยะเวลาของ
โครงการที่ด าเนินการไปนานเท่าไรแล้วจะให้มี
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การท ารายงานฯ ใหม่ท าให้เกิดความสับสน
และความไม่มั่นใจของผู้ที่จะลงทุนในโครงการ
ต่างๆ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานผู้อนุญาต 
เห็นว่า การด าเนินโครงการอาจมีผลต่อ
สภาพแวดล้ อมที่ อาจเปลี่ ยนแปลงไป  
ก็สามารถก าหนดให้มีการทบทวนมาตรการ
ตามรายงานฯ ในขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาต
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดแทนการท า
รายงานใหม่ทั้งฉบับได้ นอกจากนี้ การก าหนด
ประเภทโครงการตามข้างต้นควรท าอยู่ในรูป
กฎกระทรวงเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกฝ่ายด้วย 
เสนอให้ตัดความในวรรค 4 ออกเนื่องจาก 
มีการจัดท ารายงานปฏิบัติตามมาตรการ  
(EIA Monitoring Report) ทุก 6 เดือนส่ง
ให้กับ สผ.  และหน่วยอนุญาต เพ่ือใช้
ประกอบการขอต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว ซึ่ง
ระบุอยู่ ในมาตรา 60 ไว้แล้ว แต่หากมี
ความเห็นไม่ตัดออก เนื่องจากเหตุผลบาง
ประการนั้น ขอเสนอให้เพ่ิม “...ในกรณีที่ 
เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีโดยความ
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เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติจะประกาศ...” 
เสนอให้ ตัดข้อความในวรรคสุดท้ายออก 
ดังนี้ “ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรี
จะประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ 
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนด 
ตามวรรคหนึ่ ง ต้ องจั ดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่อ
อายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจกรรม
นั้น หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์  วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด”  
เนื่องจาก หากต้องมีการจัดท ารายงานEIA  
ในการขอต่อใบอนุญาต ก่อให้เกิดข้อกังวล
และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(1) กระบวนการ EIA ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการค่อนข้างนาน อาจจะมีผลกระทบ
กับการด าเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการได้ อีกทั้ ง ยั งมีค่ าใช้จ่ าย
เพ่ิมเติมซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎหมายมาตลอด และยังอาจจะ

บทบัญญัติดังกล่าวมีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ.2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรคท้าย 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการปรับ
ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็น
การเพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่าง
มาตรานี้ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยอยู่แล้ว 
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กระทบกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได้  
(2) โดยปกติ EIA จะมีการทบทวนอยู่เป็น
ประจ าอยู่แล้ว และเงื่อนไขต่างๆ ใน EIA  
ก็สามารถระบุไว้ในท้ายใบอนุญาต จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการก าหนดให้โครงการหรือ
กิจการต้องท า EIA ในการต่อใบอนุญาต ใน
การต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งมีอายุ 1 ปี บ้าง 
5 ปีบ้าง ถ้าต้องมีการจัดท ารายงาน EIA 
เพ่ือขอเห็นชอบ ประกอบการ ขออนุญาต 
สถานประกอบการจะหยุดชะงัก เนื่องจาก
ระยะเวลาจัดท ารายงาน EIA มีตั้งแต่ 6-
12 เดือน ไม่นับเวลาในการพิจารณา ซึ่งมี
ตั้งแต่ 4 เดือน จนเป็นรายปี ดังนั้น เห็นว่า
ควรใช้รายงานการติดตามตรวจสอบฯ ที่มี
การน าส่งทุก 6 เดือนอยู่แล้ว ทดแทนการ
ท า EIA ใหม ่ 
 
1. เสนอให้ตัดข้อความในวรรคสุดท้ายออก 
ดังนี้ “ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรี
จะประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ 
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตาม

บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรคท้าย ซึ่ง
ร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการปรับ
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วรรคหนึ่ง ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด” เนื่องจาก หากต้องมีการ
จัดท ารายงาน EIA ในการขอต่อใบอนุญาต 
ก่อให้เกิดข้อกังวลและข้อเสนอแนะดังนี้ 
(1.1) กระบวนการ EIA ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการค่อนข้างนาน อาจจะมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุ รกิ จอย่ างต่อเนื่ องของ
ผู้ประกอบการได้อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดี ปฏิบัติ
ตามกฎหมายมาตลอด และยังอาจจะกระทบ
กับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนได้ 
(1.2) โดยปกติ EIA จะมีการทบทวนเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 
อยู่แล้วซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ใน EIA ก็สามารถ
ระบุไว้ในท้ายใบอนุญาต จึงไม่จ าเป็นต้องมี
การก าหนดให้โครงการหรือกิจการต้องท า 
EIA ในการต่อใบอนุญาต 

ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็น
การเพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่าง
มาตรานี้ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
จาก ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยอยู่แล้ว 
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2. ในการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ ซึ่งมีอายุ 1 ปี หรือ 5 ปี นั้น หาก
ต้องมีการจัดท ารายงาน EIA เพ่ือขอความ
เห็นชอบ ประกอบการขออนุญาตจะท าให้
การด าเนินงานของสถานประกอบการ
หยุดชะงัก เนื่องจากระยะเวลาในการจัดท า
รายงาน EIA ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6-
12 เดือน ซึ่งยังไม่นับรวมเวลาในขั้นตอน
การพิจารณา ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาอีก
ประมาณ 4 เดือนจนถึง 1 ปี หรือมากกว่า
นั้น  
   ทั้งนี้ควรใช้รายงาน Monitoring ที่มีการ
จัดท าและน าส่งทุก 6 เดือนอยู่แล้วมา
ประกอบการขออนุญาตก็ได้ไม่จ าเป็นต้องมี
การจัดท ารายงาน EIA ฉบับใหม ่
 
เสนอให้ตัดความในวรรค 4 ออกเนื่องจาก
มีการจัดท ารายงานปฏิบัติตามมาตรการ 
(EIA Monitoring Report) ทุก 6 เดือน ส่ง
ให้กับ สผ.  และหน่วยอนุญาต เพ่ือใช้
ประกอบการขอต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว ซึ่ง

บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ. 2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรคท้าย  
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการปรับ
ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็น
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ระบุอยู่ในมาตรา 60 ไว้แล้ว 
     หากมีความเห็นไม่ตัดออก เนื่องจาก
เหตุผลบางประการนั้ น ขอเสนอให้ เพ่ิม  
“...ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะประกาศ...” 

การเพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่  และใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่าง
มาตรานี้ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องเพ่ิม “...ในกรณีที่
เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติจะประกาศ...” เนื่องจากวรรคนี้
อ้างอิงวรรคหนึ่ง ซึ่งก าหนดว่า รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนด ไว้แล้ว 
 

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อต่อใบอนุญาตนั้น เป็นไป
ไม่ได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากระยะเวลา 
ในการจัดท ารายงานและพิจารณาเห็นชอบ
แต่ละครั้งยาวนาน ตั้งแต่ปีครึ่งถึงสองปี 
ขณะที่การต่อใบอนุญาตท าทุกๆ ๕ ปี คือ  
เมื่อได้รับอนุมัติต่อใบอนุญาต ก็ต้องเตรียม
ท ารายงานใหม่ฯ เพ่ือต่อใบอนุญาตรอบ
ต่อไปแล้ว ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรคท้าย  
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการปรับ
ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็น
การเพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่าง
มาตรานี้ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยอยู่แล้ว 
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ด าเนินโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงหาก 
ไม่มีการเพ่ิมก าลังการผลิตหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น 
ติดตั้งระบบบ าบัดใหม่ เปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น อีกทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
สามารถตรวจสอบได้จากรายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้  
 
ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะ
ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่อ
อายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการ
นั้น หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
1. ใจความส่วนนี้ควรชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์
ให้ทุกโครงการตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการ 

บทบัญญัติดังกล่าว มีอยู่ในพระราชบัญญัติ
ส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
พ.ศ.2535 อยู่แล้ว ในมาตรา 49 วรรคท้าย 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเพียงการปรับ
ข้อความโดยมีหลักการเช่นเดิม มิได้เป็น
การเพ่ิมเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่ และใน
ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงตามร่าง
มาตรานี้ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยอยู่แล้ว 
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กรณีที่โครงการหรือกิจการประเภท
หรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใดมี
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว 
และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการ
หรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือ 
ในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดย
ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

หรือ บางโครงการตามวรรคหนึ่ง ที่ต้อง
ด าเนินการ"  
2. ควรมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมอย่างมาก
ในการพิจารณาการด าเนินการท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบฯ ส าหรับกรณีการต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น เนื่องจากการท าประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็นมีความอ่อนไหวสูง หาก 
ไม่ผ่านแล้วกิจการจะด าเนินการต่ออย่างไร 
หยุดผลิต เลิกโครงการ?" หรือหากมีระยะเวลา
ในการด าเนินการยืดเยื้อทางกิจการจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร หยุดผลิตหรืออย่างไร 
 

มาตรา 50  ในกรณีที่โครงการหรือ
กิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้ง
ขึ้นในพ้ืนที่ ใดมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว และเป็นมาตรฐานที่
สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภท
หรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะ
เดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ

ควรตัดทิ้งทั้งมาตรา เนื่องจากเป็นความเสี่ยง
อย่างยิ่งในการยกเว้นโครงการหรือกิจการ 
ในท านองเดียวกันเพียงเพราะมีโครงการอื่น
ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
เนื่องจาก ค าว่าโครงการหรือกิจการใน
ท านองเดียวกันมีความหมายกว้างมาก โดย
ในรายละเอียดการด าเนินการ การออกแบบ 
และเทคโนโลยีที่ ใช้ อาจต่ างกัน  และ
ก่อให้เกิดผลกระทบได้ต่างๆ กันไป และยัง

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
(1) อยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ เรื่อง 
การปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(2) ในทางปฏิบัติจะมีการศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องก่อนจะ
ก าหนดให้มีการยกเว้นโครงการประเภท 
และขนาดใด 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๑๑๑ 
 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาก าหนดให้โครงการหรือ
กิจการในท านองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือ
กิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติ
ตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด 

ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ 
ในท านองเดียวกันถือปฏิบัติ โดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 
 

โครงการหรือกิจการที่ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม จะต้องแสดงความยินยอม 
ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตาม
วรรคหนึ่งส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น 
หรือที่ ก าหนดเพิ่ มเติม  โดยต้องเสนอ 
มาตรการที่จะต้องปฏิบัติ ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 
 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากส านักงานนโยบายและแผน

สร้ างความเหลื่ อมล้ าในการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ 
 
การจัดท าโครงการขนาดและประเภทเดียวกับ
โครงการที่ ได้ รับอนุมัติแล้ วในพ้ืนที่ เดิม  
ควรจะต้องท าการประเมินผลกระทบใหม่ 
เนื่องจากภาระทางสิ่ งแวดล้อมที่ เพ่ิมขึ้น 
อาจส่งผลต่อชุมชนแม้ว่าจะด าเนินการตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้แล้วก็ตาม 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก 
(1) อยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ เรื่อง 
การปฏิรูปด้านระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(2) ในทางปฏิบัติจะมีการศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องก่อนจะ
ก าหนดให้มีการยกเว้นโครงการประเภท 
และขนาดใด 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไข 
ที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 
 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุง
มาตรการต่าง  ๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับ
โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใด
หรือที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใด ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ ง แ วดล้ อมมีหน้ าที่ ต้ อ งแจ้ ง ใ ห้
เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง มี อ า น า จ อ นุญ า ต ต า ม 
กฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ ที่แก้ไขหรือ
ปรับปรุงไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ 
สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย  
โดย ให้ ถื อ เป็น เ งื่ อน ไขที่ ก าหนดตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นเพิ่มเติม 

 
มาตรา 48 ว.5 มาตรา  51  ให้ คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ ช า น าญการ พิ จ า รณาร าย ง านกา ร

- - 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๑๑๓ 
 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น 
ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช านาญการ ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาใช้
บั งคั บแก่ การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็น
โครงการหรือกิจการของส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชนซ่ึงตอ้ง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา 52  ในกรณีที่โครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 เป็น
โครงการหรื อกิ จการ ของหน่ ว ย ง าน 
ของรัฐหรือโครงการหรือกิจการที่หน่วยงาน
ของรัฐร่วมงาน หรือด าเนินการร่วมกับ

การก าหนดถ้อยค าต่อไปนี้ “...อาจเสนอ
คณะรั ฐมนตรี เ พ่ื อ พิจารณาอนุมั ติ ให้
ด า เนินการเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งเอกชนผู้ รับ
ด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไป
พลางก่อนได.้..” เข้าข่ายเป็นการล๊อคสเปค 
หรือไม ่

เห็นว่า ตามหลักวิชาการ EIA จะต้องด าเนินการ 
ไปพร้อมกับการศึกษาความเหมาะสมของ 
โครงการ (Feasibility Study) เพ่ือที่เจ้าของ
หรือหน่วยงานผู้ รับผิดชอบโครงการจะได้ 
ทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 
จากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งมาตรการ
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ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการนั้น จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะ
ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจ
ขอ ให้ บุ คคลหรื อส ถาบั น ใ ด  ซึ่ ง เ ป็ น
ผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษา
และเสนอรายงานหรื อความเห็ นเ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
 

เอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรั ฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ ของ 
ทางราชการให้หน่วยงานของรัฐซึ่ งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสม
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ห รื อ กิ จ ก า ร เ ส น อต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือเสนอ
ความเห็ นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

 
 

ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง 
คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด
ซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท าการศึกษาและเสนอรายงาน
หรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วยก็ได้ 
 

การบัญญัติข้อยกเว้นใหม่ระหว่างรอการ
พิจารณารายงาน EIA ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
โครงการหรือกิจการ ด้านการคมนาคมขนส่ง 
การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย 
โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย หรือความมั่นคง 
ทางพลังงาน ในระหว่างที่รอผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามวรรคหนึ่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โคร งการหรื อกิ จ กา รนั้ น  อาจ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการตาม
โครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่จะลง
นามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้รับ
ด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้นั้น 
หลักกฎหมายนี้ไม่น่าจะเหมาะสมด้วยเหตุผล
ตามที่ระบุ ไว้ว่ าในกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนของโครงการดังกล่าว ซึ่งควรจะ
บัญญัติ ในลักษณะเป็นข้อห้ ามมิ ให้ เริ่ ม
ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการจนกว่ารายงาน 

ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ จะต้องด าเนิ นการ ซึ่ งผล
การศึกษา EIA จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี 
อ านาจตั ดสิ นใจว่ าจะด าเนิ นโครงการ 
หรือไม่ ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณ
รองรับการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ให้ เพียงพอ ทั้ งในระยะก่อสร้างและเปิด
ด าเนินการ 
 
 
 
ทั้งนี้ สาระส าคัญที่ควรก าหนดไว้กรณีที่จะ
ยังคงร่างมาตรา 52 วรรคสี่ คือ โครงการ
ต้องยังไม่ลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้
สิทธิกับเอกชนผู้ รับด าเนินการ และไม่
ด าเนินการก่อสร้างไปก่อนได้รับความเห็น
ต่อรายงานฯ จาก กก.วล. 
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ส าหรับโครงการหรือกิจการของส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๖ ซึ่ง
ไม่จ าต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือกิจการนั้นจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙ 

กรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 49 เป็นโครงการหรือกิจการ
ของหน่วยงานของรัฐที่ ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการนั้น จัดท าและเสนอรายงานการ
ประ เมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ก าหนดไว้ ใน
มาตรา 53 และมาตรา 54 โดยอนุโลม  

   
 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินโครงการหรือกิจการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน  
การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่
อาศัย หรือความมั่นคงทางพลังงาน ในระหวา่ง
ที่รอผลการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามวรรคหนึ่ ง  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

EIA ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ตามที่
กฎหมายก าหนด แทนข้อห้ามไม่ให้หน่วยงาน
ภาครัฐจะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้ 
สิทธิกับเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการ
หรื อกิ จการไม่ ได้ นั้ นซึ่ งควรให้ ภาครั ฐ
ด าเนินการในส่วนนี้ได้ แต่ต้องระบุในสัญญา
ไว้ ให้ชั ดเจนว่ า ทั้ งนี้ ในการเริ่ มด าเนิน
โครงการจะต้องรอให้รายงาน EIA ผ่านการ
อนุมัติก่อนตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
(1) ควรเพิ่มโครงการนิคมอุตสาหกรรม อยู่
ในกลุ่ ม โครงการที่ มี รั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ  
 
(2) โครงการประเภทความมั่นคงทางพลังงาน 
ควรมีการแยกให้ชัดเจน (เช่น ท่อก๊าซ ส ารวจ
ผลิตปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า) 
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ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มา 
ซึ่ งเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการ 
หรือกิจการไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนาม
ผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชน 
ผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไมไ่ด้ 
 

ขอแสดงความคิดเห็นต่อ ค าสั่ ง คสช ที่ 
9/2559 ที่บัญญัติในร่างมาตรา 52 วรรค 
4 สรุปได้ว่า "ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินโครงการ หรือ
กิจการด้านคมนาคมขนส่งการชลประทาน 
การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่
อาศัย หรือ ความมั่นคงทางพลังงาน ใน
ระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจการนั้น 
อาจเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ด าเนินการไปพลางก่อนได้... " นั้น 
มีความคิดเห็นดังนี้  
1. มาตรา 52 วรรค 1 วรรค 2 และวรรค 
3 พร้อมทั้งมาตราอ่ืนที่อ้างถึงมีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมที่คณะรัฐมนตรีจะใช้
ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
มีมาตรา 52 วรรค 4  

ข้อความในวรรคท้ายเพ่ิมเติมโดยค าสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/
๒๕๕๙ ซึ่ งมี ผลเป็นการแก้ ไขเ พ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 
ทส. ขอรับไปพิจารณาปรับปรุงถ้อยค าใน
ชั้ น ต รวจ พิจ า รณาร่ า งกฎหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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2. มาตรา 52 วรรค 4 น่าจะเข้าข่าย
ละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 มาตรา 58 ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และรับฟัง
ความคิด เห็ นของผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ยและ
ประชาชนก่อน เพ่ือน าผลมาประกอบใน
การพิจารณาด าเนินการ หรืออนุญาต 
นอกจากนี้ยังอาจจะละเมิดต่อแนวนโยบาย
แห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 วรรค 2 ที่
ก าหนดว่า "ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ 
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ เกี่ยวข้อง วิ เคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ ..."  
 
3. หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาฯ ไป 
ประชาชนอาจรวมตัวกันเสนอให้ศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาดทันทีว่า กฎหมาย
ฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
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ต า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น 
เห็นสมควรตัดมาตรา 52 วรรค 4 
ดังกล่าวข้างต้นออกจากกฎหมายฉบับนี้ 
 
 

  (1) ควรเพิ่มโครงการนิคมอุตสาหกรรม อยู่
ในกลุ่ ม โครงการที่ มี รั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ  
(2) โครงการประเภทความมั่นคงทาง
พลังงาน ควรมีการแยกให้ชัดเจน (เช่น ท่อ
ก๊าซ ส ารวจผลิตปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า) 
 
 

กรณีโครงการความมั่นคงทางพลังงานเป็น
การปรับปรุงแก้ไขตามที่กระทรวงพลังงาน
เป็นผู้เสนอ 
 
 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ 
เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อน
เริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการให้บุคคลผู้
ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์

มาตรา 53  ในกรณีที่โครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 เป็น
โครงการหรือกิจการที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) การก าหนดวันในการพิจารณาควรระบุ
ให้ชัดว่า วันท าการ เนื่องจากการนับวันที่
ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ร่ า ง พ ร ะ ร าช บั ญญั ติ  ร ว ม
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดเทศกาล  
(2) ควรก าหนดให้ระยะเวลาในการแก้ไข
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ทส. ได้พิจารณาแล้ว ได้แก้ไขให้ใช้ 
“วัน” เหมือนที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับ
ปัจจุบัน  
 
 
(2) ข้อเสนอนี้สอดคล้องกับข้อเสนอการ
ปฏิรูประบบ EIA อย่างไรก็ตาม เห็นว่า การ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อ านาจตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจ
จัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ก าหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได ้

 
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม

กฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการ
หรือกิจการตามวรรคหนึ่ งไว้ ก่อนจนกว่า 
จะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙  
จากส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ให้ ส า นั ก ง านน โ ยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม
ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอ
มา หากเห็นว่ารายงานที่เสนอมามิได้จัดท า

ต่อเจ้ าหน้าที่ ซึ่ งมี อ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
การเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็น
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตาม
มาตรา 49 วรรคสองก็ได ้

 
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม

กฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการ
หรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่าจะทราบ
ผลการพิจารณารายงานการประเมิ น 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 54 จาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
ให้ ส านั กงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอ
มา หากเห็นว่ารายงานการประเมินผล

ให้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่เจ้าของโครงการ
ได้รับแจ้งมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ 
 

ด าเนินการแก้ไขรายงานฯ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของโครงการที่จะพิทักษ์
ผลประโยชน์ของโครงการ ในการเร่ ง
ด าเนินการแก้ไขรายงานฯ จึงไม่จ าเป็นต้อง
ใช้อ านาจรัฐในการก าหนดกรอบเวลาไว้ใน
กฎหมาย 
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ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมี
เอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่
เสนอรายงานทราบภายในก าหนดเวลา 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน
นั้น 
 
 
 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
เห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอ
มาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน หรือได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
วรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนด

กระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมามิได้จัดท าให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิ ธีการ  และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 49 วรรคสอง 
หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับการเสนอรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 
 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ เสนอมาได้จัดท าถูกต้องและมีเอกสาร
ครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น
เกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
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สามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับการเสนอ
รายงานนั้น เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

 
 

ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น 
หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

 
 

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพ่ือ
น าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณาต่อไป 
 

ในการด า เนิ นการตามมาตรานี้ 
ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติอาจมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได ้ 

 

มาตรา ๔๙ การพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา ๔๘ 
ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน

มา ต ร า  54 ใ ห้ คณะกร รมกา ร
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 
สี่ สิ บห้ าวั นนั บแต่ วั นที่ ได้ รั บรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจาก

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ รั บรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน

เห็นด้วยกับข้อเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรา ๕๓ วรรคห้า โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้ “หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่
คณะกรรมการสิ่ ง แ วดล้ อมแห่ ง ช าติ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้” 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ถ้า
คณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้
เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ
แล้ว 
 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ
ให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ ช านาญการให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตาม
กฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาต
ได ้
 
 
 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ
ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการสั่ง
อนุญาตแก่บุคคลผู้ ขออนุญาตไว้ก่ อน
จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงานการ

ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 

 
 
ใ น ก ร ณี ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือในกรณี
ที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้
ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายพิจารณาอนุญาต 
แก่บุคคลผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป 

 
 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ

ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายรอการสั่ งอนุญาต 
แก่บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อน จนกว่าบุคคล 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ 
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
มิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
เวลาดั งกล่ าวให้ ถื อว่ าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 
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วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการสั่งให้ท าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับตาม
แนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการก าหนด 

 
เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้
ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จัดท าใหม่ทั้ง
ฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอ
รายงานดังกล่าวแต่ถ้ าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาดั งกล่ าวให้ ถือว่ า
คณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และ
ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้
ขออนุญาตได ้

 
 
 

ผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทางหรือรายละเอียด
ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด เมื่อ
บุ คคลดั ง กล่ า ว ได้ เ สนอราย งานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จัดท าใหม่แล้ว ให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการ
เสนอรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ
ให้ความเห็นชอบหรือในกรณีที่ ถื อว่ า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 
ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับต่อไป 
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ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรี
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้
โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการ
หรือกิจการนั้นตามวิธีการเช่นเดียวกับการขอ
อนุญาตด้วยก็ได้ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ
ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
ให้เป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา 55 ห้ามมิให้โครงการหรือ
กิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้
ก่อสร้างหรือด าเนินการโดยไม่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ 
ผู้ขออนุญาตดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการจะได้เสนอรายงานการประเมินผล

เห็นด้วย ตามที่ก าหนดไว้ว่า "มาตรา 55 
ห้ามมิให้โครงการหรือกิจการที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้ก่อสร้างหรือด าเนินการโดย
ไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ผู้ขอ
อนุญาตดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภท
หรือขนาดของโครงการหรือกิจการจะได้
เสนอรายงานการประเมิ นผลกระทบ

รับทราบ 
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กระทบสิ่งแวดล้อมตอ่เจา้หนา้ทีซ่ึง่มอี านาจ
อนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ในกรณีที่ รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ ง 
ไม่สามารถก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้  หรื อ
คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเหน็
ชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายนั้ นอนุญาต ให้
ดัดแปลงหรือ เปลี่ ยนการ ใช้ประ เภท 
หรือขนาดของโครงการหรือกิจการตาม
วรรคหนึ่ง 
 

ในระหว่างที่ เสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ 
ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารโดยเด็ดขาด หากมี 

สิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต
ตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้ อม "  เ พ่ื อ ไม่ ให้ มี โครงการที่
ด า เนิ นการหลี ก เลี่ ย งกฎหมาย  หรื อ
ด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง แต่หากผู้ขออนุญาต
ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือ
ขนาดของโครงการหรือกิจการ มีการเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็
จะท าให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ 
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การ ฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นอาคาร โครงการ
หรือกิจการที่ ไม่อาจพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ 
 

การจัดท าและพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53 และ 54 
โดยอนุโลม และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาต
ส าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่ง
ไว้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงาน
การประ เ มิ น ผลกระทบสิ่ ง แ ว ดล้ อม 
จ า ก ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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มาตรา ๕๐ เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ และมาตรา 
๔๙ ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือพนักงาน
เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการผู้ช านาญการ มีอ านาจตรวจ
สถานทีซ่ึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ
ที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตาม
ความเหมาะสม 

เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายใน
การพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาต น ามาตรการตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต 
หรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็น
เงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น
ด้วย 

มาตรา 56  เพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 52 มาตรา 53 
และมาตรา 54 ให้กรรมการผู้ช านาญการ
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่ ง ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจตรวจ
สถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ
ที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม 
 

- - 

มาตรา 57 เมื่ อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือในกรณี 
ที่ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ
เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายน ามาตรการตามที่ เสนอไว้ ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ 
ต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไข 
ที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

- - 
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 ม า ต ร า  58  ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ ช านาญการสามารถ
น าไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายได้เป็น
ระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งความเห็น
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี 
 
 

เสนอให้เพิ่มข้อความท้ายมาตรา 58 ดังนี้ 
“...หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ
สามารถปรับปรุงรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นสภาพการณ์
ปัจจุบัน น าเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณา” 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด” ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติกรณี เกิน 5 ปี โดยเฉพาะ
โครงการของรัฐบางโครงการที่มีกระบวนการ
ขออนุมัติโครงการนานเกินกว่า 5 ปี จะท า
ให้ต้องเสียงบประมาณและเวลาในการจัดท า
รายงานฯ ใหม่ 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้รายงานฯ  
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว น าไปใช้เสนอ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
ตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่
วั น ที่ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมได้มี 

เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
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หนังสือแจ้งความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการนั้น ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติ
ดังกล่าว เพราะหากข้อเท็จจริงโครงการหรือ
กิจกรรมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูล/
รายละเอียดในรายงานฯ ควรจะยังใช้ได้อยู่ 
อย่างไรก็ดี หากเห็นว่า รายงานดังกล่าวจะ 
ไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการดูแลรักษา
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจก าหนดให้
เป็นการทบทวนมาตรการตามรายงานฯ แทน
การต้องจัดท ารายงานฯ ใหม่ทั้งฉบับ 
 

ระ เบี ยบปฏิ บั ติ ที่ รั ฐ มนตรี โ ดยคว าม
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนด” 

การก าหนดอายุรายงาน EIA ที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้วไว้ ๕ ปี โดยก าหนดให้รายงาน 
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล) หรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
(คชก.) สามารถน าไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายได้
เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

การก าหนดให้น าผลการพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ ไปยื่นขออนุมัติ/อนุญาตภายใน
ระยะเวลา 1 ปี สั้นมากไปในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะกระบวนการขออนุมัติโครงการ
ของรัฐ อาจไม่สามารถท าได้ทันเวลา จึงเห็น
ควรคงเนื้อหาเดิม โดยเพ่ิมวรรคสอง ของ
มาตรา 58 ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการ
หรือกิจการทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงานการ
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สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็น
ของ กก.วล. หรือความเห็นชอบของ คชก. 
แล้วแต่กรณี” ควรก าหนดรายงาน EIA ให้มี
อายุ ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามที่กฎหมายก าหนด และต้องมีการทบทวน
ข้อมูลรายงาน EIA และปรับมาตรการ 
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้
เหมาะสมทุก ๕ ปี ส าหรับโครงการระยาว  
๑๐ ปี ขึ้นไป และส าหรับรายงาน EIA ที่ผ่าน
ความเห็นชอบแล้วก็ควรก าหนดให้มีอายุ  
๑ ปี ในการน าไปขอใบอนุญาตด าเนินโครงการ 
ซึ่งการก าหนดอายุไว้ ๕ ปี ตามร่าง พ.ร.บ. 
ฉบั บนี้ ไม่ น่ าจะ เหมาะสม เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
เดิมไปแล้ว ท าให้มาตรการต่างๆ อาจจะ 
ไม่เหมาะสม 
 

ประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด”   

การก าหนดให้รายงาน EIA มีผลบังคับใช้
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ สผ. ได้มีหนังสือ
แจ้ งความเห็ นชอบนั้ น มี ความเห็ นว่ า  
หากโครงการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคง

เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการที่
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ให้รายงาน EIA มีผลบังคับใช้อยู่  หาก
หน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาต เห็นว่าข้อมูล 
หรือรายงานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต ไม่ถูกต้องหรือผิดไปจาก
ข้อเท็จจริง หน่วยงานผู้อนุมัติ /อนุญาต
สามารถปฏิเสธข้อมูล รายงานฯ และ/หรือ 
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 
ที่ ไม่ถูกต้องนั้น หรือพิจารณาไม่อนุมัติ /
อนุญาต ได้ อย่างไรก็ดี หากเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวจะไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการ
ดูแลรักษาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจ
ก าหนดให้เป็นการทบทวนมาตรการตามรายงาน 
EIA แทนการจัดท ารายงานใหม่ทั้งฉบับ 
 

ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด”  
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
กรณีเกิน 5 ปีโดยเฉพาะโครงการของรัฐ
บางโครงการที่มีกระบวนการขออนุมัติ
โครงการนานเกินกว่า 5 ปี จะท าให้ต้อง
เสียงบประมาณและเวลาในการจัดท า
รายงานฯ ใหม ่

1. การก าหนดให้รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช้ระยะ 
เวลา 5 ปี นับแต่วันที่ สผ. ได้มีหนังสือแจ้ง
ความเห็นชอบนั้น มีความเห็นว่า หากโครงการ
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงให้รายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีผลบังคับใช้
อยู่ได้ อย่างไรก็ด ีหากเห็นว่า รายงานดังกล่าว

เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
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จะไม่เป็นปัจจุบันในด้านมาตรการดูแลรักษา
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจก าหนดให้
เป็นการทบทวนมาตรการตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแทนการ
ต้องจัดท ารายงานใหม่ทั้งฉบับ 
2. เหตุผลของการก าหนดอายุ EIA เป็นมุม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยน ถ้าไม่มีการด าเนินโครงการ ควรจะ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ แต่การ
ก าหนดอายุไม่ใช่ค าตอบที่ดีที่สุด เพราะบาง
โครงการที่มีขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและ 
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือจ าเป็นต้องน าเข้า  
การให้เวลาเพียง 5 ปี อาจไม่เพียงพอ ควรจะ
ทบทวน ท าการเปลี่ยนแปลง EIA เฉพาะส่วน
ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามระยะเวลา
เท่านั้น ซึ่งสามารถก าหนดได้จากการให้
โครงการ ท า Timeline ในการจะด าเนิน
โครงการมาเพ่ือทราบ ถ้าจะยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลง ก็ให้ท าหนังสือเข้าไปชี้แจง สผ. 
และหน่วยงานอนุญาต 
 

ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด” ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติกรณี เกิน 5 ปี โดยเฉพาะ
โครงการของรัฐบางโครงการที่มีกระบวนการ
ขออนุมัติโครงการนานเกินกว่า 5 ปี จะท า
ให้ต้องเสียงบประมาณและเวลาในการจัดท า
รายงานฯ ใหม่ 
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ไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติดังกล่าว เพราะ
หากข้อเท็จจริงโครงการหรือกิจกรรมไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูล/รายละเอียด
ในรายงานฯ ควรจะยังใช้ได้อยู่ อย่างไรก็ดี 
หากเห็นว่ารายงานดังกล่าวจะไม่ เป็น
ปัจจุบันในด้านมาตรการดูแลรักษาและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจก าหนดให้เป็น
การทบทวนมาตรการตามรายงานฯ แทน
การต้องจัดท ารายงานฯ  ใหม่ทั้งฉบับ 
 
 

เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยให้เพิ่มวรรคสอง 
ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระ เบี ยบปฏิ บั ติ ที่ รั ฐ มนตรี โ ดยคว าม
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนด” 

มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติอาจก าหนดให้รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ ต้อง
จัดท าหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ เป็นผู้ช านาญการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได ้
 
 

มาตรา 59 เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามมาตรา 52 และมาตรา 53 
รั ฐ ม น ต รี โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
ก าหนดให้การจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 ต้อง
จั ดท าหรื อได้ รั บการรั บรองจากผู้ รั บ
ใบอนุ ญาต เป็ นผู้ จั ดท า ร า ย ง านกา ร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

- การก าหนดให้น าผลการพิจารณาเห็นชอบ
รายงานฯ ไปยื่นขออนุมัติ/อนุญาตภายใน
ระยะเวลา 1 ปี สั้นมากไปในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะกระบวนการขออนุมัติโครงการ
ของรัฐ อาจไม่สามารถท าได้ทันเวลา จึงเห็น
ควรคงเนื้อหาเดิม โดยเพ่ิมวรรคสอง ของ
มาตรา 58 ดังนี้  “หากพ้นระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการ
หรือกิจการทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงานการ
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การขอและกา รออก ใบอนุ ญาต
คุณสมบัติของผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ จะมีสิทธิท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุม
การปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และ
การเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออก
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

การขอและการออกใบอนุญาต 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การต่ออายุ ใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การสั่งพักใช้และการเพิกถอน
ใบอนุญาต การเตือนผู้ขอรับใบอนุญาต  
และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

ให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ
เพื่อพิจารณาผู้จัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย  
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการแต่งตั้ งกรรมการผู้ช านาญการให้

ประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด”   
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เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด และให้น าบทบัญญัติ 
มาตรา 17 มาใช้บั งคับแก่การประชุม
คณะกรรมการผู้ช านาญการ โดยอนุโลม 
 

 มาตรา 60  เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบการจัดท ารายงานการ
ประ เ มิ น ผลกร ะท บสิ่ ง แ ว ดล้ อม  ใ ห้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของโครงการหรือ
กิจการที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตตาม
มาตรา 52 หรือมาตรา 54 จัดท ารายงาน
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้
ถือเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อ
อายุใบอนุญาตตามมาตรา 57 
 
 
 

ควรเพ่ิมการใช้รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ เป็นเงื่อนไขในการต่ออายุ
ใบอนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือการขยายโครงการ 

เห็นควรยืนยันร่ างเดิ ม เนื่ องจากการ
ก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตและ
ต่ออายุใบอนุญาตมีความครอบคลุม กรณี
ขอขยายโครงการแล้ว ส่วนกรณีการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 
เนื่องจากมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
กรณี  โ ดยกรณี ก า รขอ เป ลี่ ยนแปล ง
รายละเอียดที่ เข้าข่ายต้องขออนุญาต 
เนื้อหาในร่างมาตรานี้ย่อมครอบคลุมไว้แล้ว 
แ ต่ ห า ก เ ป็ น ก ร ณี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
รายละเอียดที่ไม่ต้องอนุญาตตามกฎหมาย 
เช่น เป็นเพียงการจดแจ้งการเปลี่ยนแปลง
รายละ เ อี ยด  ย่ อม เป็ นการยากที่ จ ะ
ก าหนดให้เป็นเงื่อนไขในการรับจดแจ้ง (ไม่
มีใบอนุญาต) แต่ทั้งนี้จะน าข้อเสนอแนะไป
พิจารณาประกอบการจัดท าประกาศ ทส. 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๑๓๖ 
 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

การจั ดท า และ เสนอราย งาน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนด   

ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อไป 
 

 มาตรา 61 ให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการได้ รับ เบี้ยประชุมตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผูช้ านาญการไดร้บัคา่ตอบแทน
ในการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 

การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมตาม
วรรคหนึ่งและค่าตอบแทนตามวรรคสอง 
อาจก าหนดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึ ง
ลั กษณะและประ เภทของ โ คร งก า ร 
หรื อกิ จการที่ ต้ องจั ดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับเบี้ย
ประชุมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ให้ยกเลิกข้อความต่อไปนี้ "ให้บุคคลซึ่ง
ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการได้รับค่าตอบแทนในการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมตามที่ ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมตาม
วรรคหนึ่งและค่าตอบแทนตามวรรคสอง 
อาจก าหนดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึง
ลักษณะและประเภทของโครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม” 

ไม่ทราบเหตุผลของผู้เสนอ จึงเห็นควรยืนยัน
เนื้อหาเดิม ทั้งนี้ เห็นควรยืนยันเนื้อหาเดิม 
เนื่องจากเมื่อเทียบกับปริมาณรายงาน EIA 
ในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น มากกว่า 2,000 ฉบับ/ปี 
จึงท าให้ภาระงานของ คชก. มากยิ่งขึ้น 
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  (1) ควรเพ่ิมเติมการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ มาใช้ ในกระบวนการ
ตัดสินใจด าเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือ 
มีผลกระทบในวงกว้าง หรือมีผลกระทบรุนแรง
ต่อสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ  
(2)  เนื่องจากมี โครงการ /กิจการบาง
ประเภทได้มีการกระจายภารกิจไปให้
จังหวัดพิจารณา ท าให้ เกิดความล่าช้า 
ในการแจ้ งผลการ พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบของ สผ. ดังนั้น ควรให้อ านาจ
จังหวัดในการออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ พร้อม
แจ้งให้ สผ. รับทราบผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบโครงการ เพ่ือความสะดวก
ในการติดตามตรวจสอบโครงการ  
(3) เพ่ิมเติมบทบาทของ ทสจ. ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

(1) เรื่อง SEA   .          างผลักดันให้เกิด
การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไก
ของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และให้บัญญัติเรื่อง SEA ไว้ในระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนพัฒนาต่างๆ  
ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ 
(2) ได้ เพ่ิมเติมบทบัญญัติกรณีกระจาย
ภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบภารกิจ
ด าเนินการได้เบ็ดเสร็จไว้แล้วในมาตรา 53 
วรรคห้า 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

หมวด ๔ 
การควบคมุมลพษิ 

หมวด ๕ 
การควบคมุมลพษิ 

  

สว่นที ่๑ 
คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 

สว่นที ่๑ 
คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 

  

มาตรา ๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการ 
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
ต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรม 
เจ้าท่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เลขาธิการส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน 
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 62  เพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ห นึ่ ง  เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์   ผู้ แทนกระทรวงคมนาคม  
ผู้ แ ท น ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น   ผู้ แ ท น
กระทรวงมหาดไทย ผู้ แทนกระทรวง
อุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ แต่ งตั้ งจ านวนไม่ เกิ นห้ าคน  

ขอให้ เ พ่ิมผู้ แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย เป็นคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ โดยต าแหน่ง เนื่องจากการก าหนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบ 
ต่อการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม
ไทย รัฐบาลจึงควรให้โอกาสให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมมีส่ วนร่ วมในการก าหนด 
ค่ามาตรฐานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก เป็นไปตาม
หลักการของการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดย
การด าเนินงานจะต้องผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อยู่แล้ว 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
โดยอนุโลม 

เป็นกรรมการ 
 

ให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามวรรคหนึ่ ง  ให้พิ จารณาแต่ งตั้ งจาก 
บุคคลซึ่ งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมี 
ผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ
ก าหนด 

 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่วาระการด ารง
ต าแหน่ งและการพ้นจากต าแหน่ งของ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน

ห รื อ แก้ ไ ข อั นต ร า ย อั น เ กิ ด จ าก กา ร
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มี

การด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน 
ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

(๓ ) เสนอความเห็นเกี่ ยวกับการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากร
และการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรา 63  ให้คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) จัดท าและเสนอแผนปฏิบัติ

การเ พ่ือป้องกันหรือแก้ ไขอันตรายอัน
เนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
(๒) เสนอความเห็นเกีย่วกับการให้

มีการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน 
ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและ
การลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

ขอเพ่ิมเติมค าว่ า “องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม” ลงในวรรคท้ายของร่างมาตรา 
63 เป็นดังนี้ “การจัดท าแผนปฏิบัติการตาม 
(1) ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน...” 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ในความหมายของ
ประชาชนแล้ว 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 
(๔) เสนอแนะการก าหนดอัตรา

ค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ 
 

(๕) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดตามมาตรา ๕๕ 

 
 
 
 

 
(๖) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการ

ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา 
๖๙ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

(๔) ให้ความเห็นชอบแก่รัฐมนตรี
ในการออกประกาศตามมาตรา 65 
 
 

(๕) ออกประกาศก าหนดมาตรการ
ส าหรับการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และ
ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 74  

(๖) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ประเภทของของเสียอันตรายหรือมลพิษ
อื่นตามมาตรา 76 
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(๗) ให้ค าแนะน าในการออก
กฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของ
ของเสียอันตรายตามมาตรา ๗๙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(๘) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือควบคุม 
ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 
 
 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท
โคร งกา ร  ห รื อกิ จ กร รมที่ ต้ อ ง ช า ร ะ
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
 

(8) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการก าหนดอัตรา
ค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดหรือก าจัด 
น้ า เ สี ย  ของ เสี ย  หรื อมลพิษอื่ น ของ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 87 
 

(9) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกให้
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 94  
 

( 1 0 )  ป ร ะส าน ง า น ร ะห ว่ า ง
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน
เพ่ือควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 
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(๙) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง 
 

(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้าน
ค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้
เป็นอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 
 

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

(๑1 )  จั ดท า ร ายงาน เกี่ ย วกับ
สถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง 

 
 
 
 

 
(๑๒ )  ปฏิบั ติ ก า ร อ่ืน ใดตามที่

คณะกรรมการสิ่ ง แ วดล้ อมแห่ ง ช าติ
มอบหมาย 
 
 

(๑๓ )  ปฏิบั ติ ก า ร อ่ืน ใดตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
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คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษจะมอบหมายก็ได้ 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตาม (๑) 
ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชาชนและผู้มีส่ วนได้ เสีย 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน เว้นแต่กรณี 
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขอันตราย
อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการ
รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ 
 

มาตรา ๕๔ ให้น าความในมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษแต่งตั้งโดยอนุโลม   

 

มาตรา 64  คณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เ พ่ื อ พิ จ า รณ า ห รื อ ปฏิ บั ติ ก า ร ต าม ที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมอบหมาย 

 
 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ และ

มาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมและ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษแต่งตั้งโดยอนุโลม 

 
 

- - 
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สว่นที ่๒ 
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง่ก าเนดิ 

สว่นที ่๒ 
การควบคมุมลพษิจากแหลง่ก าเนดิ 

  

มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  มีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย 
หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 65 เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษให้ 
ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
มีอ านาจประกาศก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
(๑) มาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด 
 

(๒) ประเภทของแหล่งก า เนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายหรือ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่
สิ่ งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ที่ เ จ้ าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวต้องปฏิบัติ 

 
(๓) ประเภทของแหล่งก า เนิด

มลพิษตาม (๒) ที่จะต้องมีผู้ควบคุม 

การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดตาม (1) จะต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากการ
ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
จนเกินไปจะท าให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นรายละเอียดที่ใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดอยู่แล้ว   

- เป็นการก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาการก าหนด
มาตรฐานและการประกาศแหล่งก าเนิด 
มลพิษที่ถูกควบคุมในอดีตที่ต้องท าประกาศ 
คู่ กั น  เ พ่ื อให้ เกิ ดความชั ด เจนในการ
ประกาศใช้กฎหมายกรณีที่ต้องการประกาศ
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดให้
ประชาชนรับรู้ ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กับ
แหล่งก าเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัดภายหลัง
ควรมีบทบัญญัติว่า “การก าหนดประเภท 
ของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตาม (๒) (๓) (๔) (๕) 

ให้คงตามร่างเดิมเนื่องจากมีความชัดเจน 
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(๔) ประเภทของแหล่งก า เนิด
ม ล พิ ษ ที่ จ ะ ต้ อ ง จั ด ท า ท า เ นี ย บ ก า ร
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ และ
หลักเกณฑ์ ในการจัดท าท า เนียบการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
 

(๕) ประเภทของแหล่งก า เนิด
มลพิษที่จะต้องจัดท ารายงานในการระบาย
หรือปล่อยมลพิษและหลักเกณฑ์ในการ
จัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อย
มลพิษ 

 
การก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม  (๑)  จะต้อง
ค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย โดย
จะก าหนดให้แตกต่ า งกั นตามสภาพ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ หรือลักษณะ 
การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือ
ก าหนดรายละเอียดของชนิด ประเภท 
ความเข้มข้น หรือปริมาณของสารมลพิษ

จะก าหนดพร้อมกับการก าหนดมาตรฐาน 
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดหรือภายหลัง
การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดตาม (๑) ก็ได้” เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสนว่าจะต้องออกประกาศพร้อมกัน
ในคราวเดียว 
- ปัญหาหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล
กิจการซึ่งถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ถูกควบคุมแต่ในกฎหมายของ
หน่วยงานดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติด้านการ
ดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้อม หรือไม่มีหน้ าที่
ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ท าการ
ส่งเสริมเท่านั้น ดังนั้น จึงควรมีบทบัญญัติที่
ก าหนดให้หน่วยงานดังกล่าวน าอ านาจจาก
กฎหมายนี้ไปใช้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเกิด
จากกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนได้  
โดยควรบัญญัติดังนี้  “กรณีที่ส่วนราชการ 
ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการซึ่งถูกประกาศ 
ให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีถูกควบคุมตาม
มาตรา ๖๕ (๒) แต่ไม่มีกฎหมายให้อ านาจใน
การก ากับดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษตามที่
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จากแหล่งก าเนิดมลพษิใหแ้ตกตา่งจากชนดิ 
ประเภท ความเข้มข้น หรือปริมาณของ
สารมลพิษที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมก็ได้ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ 
ผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานด้วย 

 
ทั้งนี้  ให้ยกเว้นการมีผู้ควบคุม 

ตามมาตรา 65 (3) และจัดท ารายงานใน
การระบายหรือปล่อยมลพิษตามมาตรา 
65 (5) หากมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้
ด าเนินการในเรื่องนี้ไว้แล้ว 
 

พระราชบัญญัตินี้ก าหนด ให้ส่วนราชการนั้น
ใช้อ านาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้  
และให้ถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในการก ากับดูแลแหล่งก าเนิด
มลพิษของส่วนราชการนั้น” 
 
ขอเพ่ิมเติมค าว่ า “องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม” ในวรรคสามของร่างมาตรา 65 
เป็นดังนี้ “การก าหนดมาตรฐานควบคุม 
มลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (1) จะต้องนึกถึง
ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ... รวมทั้งต้อง
เปิดโอกาสให้ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานด้วย” 
 

ให้คงตามร่างเดิม เพราะร่างมาตรา ๖๕ 
วรรค ๓ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วนแล้ว 

การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดตาม (1) จะต้องค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมในประเทศ ที่ เกี่ยวข้องด้วย
เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะดังกล่าวมีหลักการอยู่ในมาตรา 
๖๕ วรรค ๒ แล้ว 
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ที่เข้มงวดจนเกินไปจะท าให้ภาคอุตสาหกรรม
ของไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ 
ควรเพ่ิมเติมกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือหรือ 
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่ อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม จาก
แหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีกฎหมายอื่นควบคุม 
แต่เจ้าพนักงานตามกฎหมายดังกล่าวไม่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจสั่ งให้
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นปรับปรุง แก้ไข หยุด 
หรือระงับกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
การชั่วคราว จนกว่าเจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษจะได้ ด า เนิ นการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้วให้รายงานต่อ กก.คพ. 
เพ่ือเสนอต่อ กก.วล. ต่อไป 
 
 
 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ร่างมาตรา ๑๒ 
บัญญัติขั้นตอนการด าเนินการกรณีเหตุ
ฉุกเฉินไว้แล้ว 
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มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีการก าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้งการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย 
หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
อ่ืน และมาตรฐานดั งกล่ าวไม่ต่ ากว่ า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๕๕ 
ให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป
ตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายนั้นแต่ถ้ า
มาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการที่มี
อ านาจตามกฎหมายนั้นแก้ไขให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่น
ว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมีค าชี้ขาดเป็น
ประการใดให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามค าชี้ขาดนั้น 
 

ม า ต ร า  66  ใ นก ร ณี ที่ มี ก า ร
ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายหรือ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
อ่ืน และมาตรฐานดั งกล่ าวไม่ต่ ากว่ า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 65 
วรรคหนึ่ง (๑) ให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้
บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น 
แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง 
(๑) ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย
นั้นแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 65  
วรรคหนึ่ง (๑)  ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจ
ด าเนินการเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด และเมื่อ 
มีค าชี้ขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าชี้ขาดนั้น 

- - 
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มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน
บัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดใน
เรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ านาจ
ตามกฎหมายก าหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ มี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดในเรื่องนั้นได ้และให้ถือว่าเป็น
มาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

มาตรา 67  ในกรณีที่มีกฎหมาย
อ่ืนบัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดใน
เรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ประกาศ
ก าหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจประกาศก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องนั้น
ได้ และให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นด้วย 

- - 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เห็นสมควรให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนด
ตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐาน ซึ่งก าหนด
ตามกฎหมายอ่ืนและมีผลใช้บั งคับตาม
มาตรา ๕๖ เป็นพิเศษ ส าหรับในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙ 
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 สว่นที ่๓ 
การควบคมุแหลง่ก าเนิดมลพษิ 

  

มาตรา ๖๘ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาก าหนด
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือ
มลพิษอ่ืนใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ 
เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษ
อากาศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่
เ กิ น ม า ต ร ฐ า น ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ จ า ก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดย
อา ศั ย อ า น า จ ต า มก ฎ ห ม า ย อ่ื น แ ล ะ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๕๘ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้อง
ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย 
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อุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใดส าหรับการ
ควบคุม ก าจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจ 
มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด เว้นแต่จะ
ได้มีระบบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว 
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ท าการ
ตรวจสภาพและทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้
การได้อยู่แล้ว  เ พ่ือการนี้ เจ้ าพนักงาน
ควบคุมมลพิษจะก าหนดให้มีผู้ควบคุมการ
ด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาใช้บังคับกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อย
หรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือน
เกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนด โดย
อา ศั ย อ า น า จ ต า มก ฎ ห ม า ย อ่ื น แ ล ะ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษ
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ตามมาตรา ๕๘ ด้วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๗๑ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือ
เขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
รวมไว้แล้ว ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 
ซึ่งยังมิได้ท าการก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
หรือไม่ประสงค์ที่จะท าการก่อสร้างหรือจัด
ให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของ
เสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด
ดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของ
เสียที่เกิดจากการด าเนินกิจการของตนไปท า
การบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่
ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น 
และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่
ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ หรื อโดย
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรา ๗๔ ในเขตควบคุมมลพิษใด
หรือในเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัด
ให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย
อยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ 
จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิด
ของตนไปให้ผู้ รับจ้างให้บริการท าการ
บ าบัดหรือก าจัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ 

 

   

มาตรา ๗๕ ในเขตควบคุมมลพิษใด 
หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้
มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวมและไม่มีผู้ ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
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ท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
อาจก าหนดวิธีการชั่วคราว ส าหรับการ
บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียซึ่งเกิดจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๗๒ ได้ตามที่จ าเป็นจนกว่าจะได้มี
การก่อสร้างติดตั้ง  และเปิดด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่
นั้น 
 

วิธีการชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ า
เสียหรือก าจัดของเสียตามวรรคหนึ่ง ให้
หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง หรือการจัดส่งน้ าเสียหรือของเสีย
ด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ไปท าการ
บ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการที่อยู่ในเขตอ่ืนหรืออนุญาตให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ า
เสียหรือก าจัดของเสีย ซึ่งรับจ้างให้บริการ
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อยู่ในเขตอ่ืนเข้ามาเปิดด าเนินการรับจ้าง
ให้บริการในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ท้องที่นั้นเป็นการชั่วคราว หรืออนุญาตให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการนั้นท าการ
เก็บรวบรวมน้ าเสีย หรือของเสียเพ่ือน าขน
เคลื่อนย้ายไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดย
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ของผู้นั้นซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ อ่ืนนอกเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น 

มาตรา ๗๖ น้ าเสียที่ได้รับการบ าบัด
โดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของทางราชการ
หรื อ ร ะบบบ าบั ดน้ า เ สี ย ขอ งผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย
หรือก าจัดของเสีย จะต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่
ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผล
ใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่
ผู้ ว่ าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษ
ส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 

มาตรา 68  น้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอื่นที่ได้รับการบ าบัดหรือก าจัดโดย
ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย  
หรือมลพิษอื่นของหน่วยงานของรัฐหรือ
ของผู้รับจ้างให้บริการ จะต้องมีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง 
(๑) หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนด
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
66 

 
 

- - 
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มาตรา ๗๗ ให้ส่วนราชการหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้จัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสีย
รวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ ของราชการส่ วนท้ องถิ่ น  และ
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่
ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
รวมที่ส่วนราชการนั้นหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นจัดให้มีขึ้น ในกรณีเช่นว่านี้ส่วน
ราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นจะจ้างผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ า
เสียหรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวมก็ได้ 

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการ

จัดส่ง เก็บรวบรวมและขนส่งน้ าเสียหรือ
ของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษมาสู่ระบบ

มาตรา 69  ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีบริการระบบบ าบัดหรือ
ก าจัดน้ า เสีย  ของเสีย  หรือมลพิษอื่น 
โดยใช้ เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มี
หน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างาน
ของระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย 
หรือมลพิษอื่นที่หน่วยงานของรัฐนั้น 
จัดให้มีขึ้น ในกรณีเช่นว่านี้ หน่วยงานของ
รัฐจะจ้างผู้รับจ้างให้บริการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ ให้บริการหรือ
จัดการระบบบ าบัดหรือก าจัด น้ า เสีย  
ของเสีย หรือมลพิษอื่นเป็นผู้ด าเนินงาน
และควบคุมการท างานของระบบบ าบัด
หรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น 
ก็ได้ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ส าหรับการเก็บรวบรวม การขนส่ง และ
การจัดส่งน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น

- 
 

- 
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บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
รวมของทางราชการ รวมทั้งข้อก าหนด ข้อ
ห้าม ข้อจ ากัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับ
การปล่อยทิ้ง และการระบายน้ าเสีย หรือ
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอ่ืนตามมาตรา 
๗๒ ลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมของทางราชการ ให้
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

จากแหล่งก าเนิดมลพิษมาสู่ระบบบ าบัด
หรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น
ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งข้อก าหนด 
ข้อห้าม ข้อจ ากัด และเงื่อนไขต่าง ๆ 
ส าหรับการระบายหรือปล่อยทิ้งน้ าเสีย 
ของเสีย หรือมลพิษอื่นจากแหล่งก าเนิด
มลพิษลงสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย 
ของเสีย หรือมลพิษอื่นของหน่วยงาน 
ของรัฐ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 
 
 

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้
ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย
หรื อ ก า จั ด ขอ ง เ สี ย  เ ว้ นแต่ จ ะ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
การขอและกา รออก ใบอนุญาต 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน

มาตรา 70  ผู้ใดประสงค์จะขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้รับจ้างให้บริการ เพื่อรับ 
การส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่น
แบบค าขอต่อกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 
 

- - 
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ใบอนุญาตการสั่งพักและการเพิกถอนการ
อนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม การขอ
และการออกใบอนุญาตให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับ

จ้างให้บริการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ควบคุมด้วย 

 
ในการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย

หรือก าจัดของเสียของผู้รับจ้างให้บริการ
ตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บค่าบริการเกิน
กว่าอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมิได้ 

 
 
 
 
 
 

 

มาตรา  71 ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใ ด เป็ น 
ผู้ควบคุมให้กับแหล่งก าเนิดมลพิษตาม
มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3) เว้นแต่เป็น 
ผู้ควบคุมตามกฎหมายอื่น  หรือ ได้รับ
ใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ควรก าหนดให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบประจ าโดยผ่าน
การอบรมและการขึ้นทะเบียนกับกรม
ควบคุมมลพิษ 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากเป็นหลักการที่
ปรากฏในมาตรา ๖๕ (๓) และมาตรา ๗๑   
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สว่นที ่๓ 
เขตควบคุมมลพษิ 

สว่นที ่๔ 
เขตควบคุมมลพษิ 

  

มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าท้องที่ใด
มีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึง
ขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรืออาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
เสี ยหายต่ อคุ ณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม  ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้
ท้ องที่ นั้ น เป็ น เขตควบคุ มมลพิษเ พ่ื อ
ด าเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษได้ 

มาตรา 72  ในกรณีที่ปรากฏว่า
ท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติมี
อ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขต
ควบคุมมลพิษเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด 
ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

เห็นชอบในหลักการที่เพ่ิมแผนการควบคุม
มลพิษและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ดี เห็นว่าควรเพ่ิมเติม
ในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติสามารถยกเลิกเขต 
ควบคุมมลพิษพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งได้ เมื่อพ้ืนที่
ดั งกล่ าวได้มีการปฏิบัติ เป็นไปตามแผน 
ตามที่กฎหมายก าหนด และได้มีการประเมิน
แล้วว่าพ้ืนที่ดังกล่าวคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กลับสู่สภาวะปกติแล้ว 

เห็นด้วยในหลักการทบทวนเขตควบคุม
มลพิษและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษที่ได้รับ
การแก้ไขให้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมอยู่ ใน
เกณฑ์ปกติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
อ่ืนมีส่ วนร่ วมในการ เสนอข้อมูลและ
หลักฐานว่าพ้ืนใดควรที่จะประกาศก าหนด
เป็นเขตควบคุมมลพิษ  โดยให้เพิ่มวรรค ๒ 
ดั งนี้  “ให้ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติพิจารณาทบทวนความจ าเป็นใน
การก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตควบคุม
มลพิษตามวรรค ๑ อย่างน้อยทุก ๕ ปี และ
ในกรณีที่ความจ าเป็นในการก าหนดให้
ท้องที่ ดั งกล่ าว เป็น เขตควบคุมมลพิษ
เปลี่ ย น แป ล ง ไป  ใ ห้ ค ณะกร รม กา ร
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติยกเลิกหรือแก้ ไข
ปรับปรุงการประกาศก าหนดให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตควบคุมมลพิษให้เหมาะสม” 
 

ควรมีบทบัญญัติเพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
อ่ืนมีส่ วนร่ วมในการ เสนอข้อมูลและ
หลักฐานต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ว่าพ้ืนใดควรที่จะประกาศก าหนดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ 
ควรมีบทบัญญัติเพ่ือพิจารณาทบทวนเขต
ควบคุมมลพิษทุกๆ ๕ ปี เนื่องจากหากมี
การด าเนินการตามแผนเพ่ือด าเนินการ
ควบคุม ลด ขจัดมลพิษและฟ้ืนฟูคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม บางพ้ืนที่อาจไม่มีความจ าเป็น
ที่จะเป็นเขตควบคุมมลพิษต่อไปก็ประกาศ
ยกเลิก หรือหากมีความจ าเป็นก็ยังคง
สภาพเขตควบคุมมลพิษไว้โดยอาจจะมี
มาตรการเพิ่มเติม 
 
เห็นว่าควรเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติฯ  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถ
ยกเลิ กเขตควบคุมมลพิษพ้ืนที่ ใดพ้ืนที่ 
หนึ่งได้ เมื่อพ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามแผนตามที่กฎหมายก าหนด และ 
ได้มีการประเมินแล้วว่าพ้ืนที่ดังกล่าวคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาวะปกติแล้ว 
 
เขตควบคุมมลพิษควรมีการก าหนดให้มีการ
ขยายระยะเวลาและการยกเลิกประกาศ 
เขตควบคุมมลพิษได้เช่นเดียวกับเขตคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในมาตรา 46 เพ่ิมเติม และใน
วรรคสอง ควรมีการก าหนดให้มีการทบทวน/
ประเมินประสิทธิผลของแผนควบคุมมลพิษ
รวมถึงการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
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คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

เป็นระยะ หากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ควรพิจารณาให้มีการ
ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษได้ 
 
หากจัดท าแผนปฏิบัติแล้วภายใน 3 ปี ยัง
แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้คณะกรรมการควบคุม
มลพิษลงไปด าเนินการแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้มีบทลงโทษองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่ชัดเจน 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากร่างมาตรา ๗๔ 
บัญญั ติ ให้ แผนปฏิ บั ติ การมี ผลผู กพั น
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบั ติ การ
ดังกล่าวอยู่แล้ว 
 

มาตรา ๖๐ เพ่ือประโยชน์ในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ 
ให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น ในท้องที่ ที่ ไ ด้
ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๕๙ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือรวมไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 

มาตรา 73  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 72 ร่วมกับ 
ส่วนราชการที่ เสนอให้มีการประกาศ 
เขตควบคุมมลพิษจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และ
ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษนั้น และน าไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา 41 

 

- - 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและ
ขจัดมลพิษให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขต
ควบคุมมลพิษนั้น 

 
(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดง

จ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ ได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูล 
ตาม (๑) 

(๓) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขต
ความรุ นแร งของสภาพปัญหา  แล ะ
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็น
ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษนั้น 

 
 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรค
หนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
(๑) ท าการส ารวจและเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขต
ควบคุมมลพิษนั้น 

 
(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดง

จ านวนประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ ได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูล 
ตาม (๑) 

(๓) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินภาวะมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความ
รุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่ เหมาะสมและจ าเป็น
ส าหรับด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ 
และฟื้ นฟูคุณภาพสิ่ ง แวดล้อม ในเขต
ควบคุมมลพิษนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
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ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลด

(๔) ประมาณการและจัดท าค าขอ
จัดสร ร เ งิน งบประมาณแผ่นดินหรื อ
เงินกองทุนที่จ าเป็นส าหรับด าเนินการ
ควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 

 
(๕) จัดท ามาตรการทางกฎหมายที่

จ าเป็นส าหรับด าเนินการควบคุม ลด ขจัด
มลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในเขต
ควบคุมมลพิษ  
 
 

 (๖) ก าหนดแนวทางในการติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

 
 (๗) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ     
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
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และขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง  ให้ เจ้ า
พนั ก ง านควบคุ มมล พิษแนะน า แล ะ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

วรรคหนึ่ง ให้กรมควบคุมมลพิษแนะน า
และช่วยเหลือตามความจ าเป็น  
 

มาตรา ๖๑ แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 
๖๐ จะต้องเสนอประมาณการและค าขอ
จั ดสร ร เ งิ น งบประมาณแผ่ นดิ นและ
เงินกองทุนส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการ
เพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมของทางราชการที่จ าเป็น 
ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษนั้นด้วย 
 

มาตรา 74  เมื่อคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการตามมาตรา 42 แล้ว ให้มีผล
ผูกพันหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การดังกล่าว  

 
ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

ประกาศมาตรการส าหรับการควบคุม  
ล ด  ข จั ด ม ล พิ ษ  แ ล ะ ฟื้ น ฟู คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

ประกาศคณะกรรมการควบคุม 
มลพิษตามวรรคสอง ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
 

- - 
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มาตรา ๖๒ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้อง
จัดหาที่ดินส าหรับใช้เป็นที่ตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม
ส าหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต่ไม่สามารถ
จัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้ด าเนินการจัดหา
ที่ดินของเอกชน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็น
ที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณ
การและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด 

 
ในกรณีที่ ไม่สามารถด าเนินการตาม 

วรรคหนึ่ งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่ เหมาะสม 
เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีให้ด าเนินการเวนคืน
ต่อไปตามกฎหมายว่ าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 

มาต ร า  75 ใ นก รณีที่ จ า เ ป็ น
จะต้องจัดหาที่ดินส าหรับการด าเนินการ
ควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดิน 
ของรัฐได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ
จั ดหาที่ ดิ น ของ เอกชน เ พ่ื อ พิจ ารณา
คัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้
เสนอประมาณการและค าขอจัดสรรเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตาม

วรรคหนึ่งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือ
เสนอต่อรัฐมนตรีให้ด าเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ต่อไป    

 

- 
 

- 
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มาตรา ๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น 
ผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่ด าเนินการภายในเวลาอันสมควร 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจด าเนินการ
แทน เมื่อได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบแล้ว 

   

สว่นที ่๔ 
มลพิษทางอากาศและเสียง 

   

มาตรา ๖๔ ยานพาหนะที่จะน ามาใช้
จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ม ล พิษ เ กิ น ก ว่ า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
ก าหนดตามมาตรา ๕๕ 

 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65   

มาตรา ๖๕ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืน
ตามมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดย
เด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65   
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

มาตรา ๖๖ ในการออกค าสั่งห้ามใช้
ยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็น
ปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า 
“ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” 
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจ 
ของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่าง
เดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานพาหนะ
นั้นด้วย 

 
การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้าม

ใช้ตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้ยานพาหนะใน
ขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65   

มาตรา 67 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจสั่ง
ให้ยานพาหนะหยุดเพ่ือตรวจสอบหรือเข้าไป
ในยานพาหนะหรือกระท าการใด ๆ ที่จ าเป็น
เพ่ือตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของ
ยานพาหนะนั้นได้ 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65  
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

สว่นที ่๕ 
มลพิษทางน้ า 

   

มาตรา ๖๙ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาก าหนด
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียหรือของเสียลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
นอกเขตที่ตั้ งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่ เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่
ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผล
ใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 
 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65   

มาตรา ๗๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามมาตรา 
๖๙ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 
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ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
เพ่ือการนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะ
ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีผู้
ควบคุมการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสียที่ก าหนดให้ท าการ
ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีข้ึนนั้นด้วยก็ได้ 

 
ในกรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษใดมีระบบ

บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียอยู่แล้ว
ก่อนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 
๖๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือ
ตรวจสอบ หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็น
ว่าระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย
ที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่สามารถท าการบ าบัดน้ า
เสีย หรือก าจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดไว้ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมี
หน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
ตามท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

มาตรา ๗๒ ในเขตควบคุมมลพิษใด
หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท เว้นแต่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ก าหนดตามมาตรา ๗๐ มีหน้าที่
ต้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของเสียที่เกิดจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษของตนไปท าการบ าบัด
หรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น และมี
หน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนด
โดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มี
ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของ
เสียของตนเองอยู่แล้ว และสามารถท าการ
บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

สว่นที ่๖ 
มลพิษอื่นและของเสียอนัตราย 

   

มาตรา ๗๘ การเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง และการจัดการด้วยประการใดๆ 
เพ่ือบ าบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อ่ืนที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกัน
และควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจาก
การท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การ
ป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมี
ที่มาจากการส ารวจ และขุดเจาะน้ ามัน 
ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุก
ชนิด ทั้ งบนบกและในทะเล  หรือการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมี
ที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ ามันและการทิ้งเท
ของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือเดินทะเล 
เรือบรรทุกน้ ามัน และเรือประเภทอ่ืนให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใด
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการ
ผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายใน
กระบวนกา รผลิ ตทา ง อุ ตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการ
อย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุมในการนี้ ให้
ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการ
เพ่ือควบคุมการเก็บ รวบรวมการรักษา
ความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้าย การ
น าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร และการจัดการ บ าบัด 
และก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วย
วิธีการที่ เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก
วิชาการที่เก่ียวข้องด้วย 
 
 
 
 

มาตรา 76 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
ใดบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ประเภทของของเสียอันตรายหรือมลพิษ
อื่นในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม สาธารณสุข และกิจการอย่าง
อ่ืนให้อยู่ ในความควบคุม  ในการนี้  ให้
ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการ 
เพ่ือควบคุมการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา 
การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าเข้ามาใน
ร า ชอ าณ า จั ก ร  ก า ร ส่ ง ออก ไปน อก
ราชอาณาจักร หรือการจัดการ บ าบัด หรือ
ก าจัดของเสียอันตรายหรือมลพิษอื่นด้วย
วิธีการที่ เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 
 
 

- - 
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สว่นที ่๗ 
การตรวจสอบและควบคุม 

สว่นที ่5 
การตรวจสอบและควบคุม 

  

มาตรา ๘๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศ
เสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับควบคุม 
การปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ตาม
มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมี
หน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ท างานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ
ดั งกล่ าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึก
รายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้ง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดท า
รายงานสรุปผลการท างานของระบบหรือ
อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดท าบันทึก
รายละ เ อี ยดและรายง าน ให้ท า ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65   
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ในกรณีที่ ระบบบ าบัดอากาศเสีย
ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของ
เสีย หรืออุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวใน
วรรคหนึ่ง จะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษก าหนดให้ผู้ควบคุม
มีหน้าที่ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในวรรค
หนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

 
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ

บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการเช่นเดี ยวกับเจ้ าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๘๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ 
ส่งไปให้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่ งมี
อ านาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจ า
อย่ างน้อยเดือนละหนึ่ งครั้ งและจะท า
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับ
รายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ 

รายละเอียดก าหนดได้ตามมาตรา 65   
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มาตรา ๘๒ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
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(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้ง

ของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งก าเนิด
มลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสีย ของบุคคลใด ๆ  
ในระหว่ า ง เวลาพระอาทิ ตย์ ขึ้ นและ 
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ 
เพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัด 
น้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียระบบบ าบัด
อากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง  ๆ
เพ่ือควบคมุการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษ
อ่ืน รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของระบบ หรือ
อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุ
อั นควรสงสั ยว่ ามี การ ไม่ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 

มาตรา 77  เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็น ไปตามพระราชบัญญัติ นี้  ให้ เ จ้ า
พนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ และ
เขตที่ตั้งของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือที่ตั้ง
ของระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย  
น้ าเสียของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่น อุปกรณ์ หรือเครื่องมือควบคุม
การปล่ อยของ เสี ย  หรื อการจั ดการ 
มลพิษด้วยวิธีการอื่นใดของบุคคลใด ๆ  
ในระหว่ า ง เ วลาพระอาทิ ตย์ ขึ้ นและ 
พระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ
ของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสภาพการท างาน
ของระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย  
น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่น อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการ
จัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด เพ่ือควบคุม
การระบายหรือปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย 
ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน 
รวมทั้งตรวจสอบ เก็บตัวอย่างอากาศเสีย 

อ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษใน 
ส่ วนของการออกค าสั่ งต่ อผู้ รั บจ้ างให้ 
บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย  
ผู้ควบคุมระบบหายไป มอบให้ใครด าเนินการ
แทนในส่วนนี้  
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากกรณีผู้รับจ้าง
ให้บริการ เป็นเพียงมาตรการส่ งเสริม  
ส่วนกรณีผู้ควบคุมได้บัญญัติหลักการไว้ใน
ร่างมาตรา ๗๘ แล้ว  
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มาตรา 67 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจ
สั่งให้ยานพาหนะหยุดเพ่ือตรวจสอบหรือเข้า
ไปในยานพาหนะหรือกระท าการใด ๆ ที่
จ าเป็นเพ่ือตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์
ของยานพาหนะนั้นได้ 

 

น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่น และบันทึกรายงานในการจัดท า
ท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษ และรายงานในการระบายหรือ
ปล่อยมลพิษ หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
มีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 (2) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัด
อากาศเสีย  น้ า เสี ย  ของ เสียของ เสี ย
อันตราย หรือมลพิษอื่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 
หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
(๓) ให้สั่งให้หยุดเพ่ือตรวจสอบหรือ

เข้าไปในแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ 
ห รื อ กร ะท า ก า ร ใ ด  ๆ  ที่ จ า เ ป็ น เ พ่ื อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ที่เคลื่อนที่ได้ 
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มาตรา ๘๒ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๒) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุมหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการระบบบ าบัด 
น้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบ
บ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
ระบบก าจัดของเสียหรือ อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆเพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้ง
อ า ก า ศ เ สี ย ห รื อ ม ล พิ ษ อ่ื น  แ ต่ ถ้ า
แหล่ ง ก า เ นิ ด มล พิ ษนั้ น เ ป็ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของตน ให้ เจ้ าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 

มาตรา 78  ในการตรวจสอบตาม
มาตรา 77 (๑) หากปรากฏว่าสภาพการ
ท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศ
เสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย  
หรือมลพิษอื่น อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการ
จัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด ไม่สามารถ
ควบคุมการระบายหรือปล่อยทิง้อากาศเสยี 
น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่นให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผู้ควบคุม 
ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข  ป รั บ ป รุ ง  ห รื อ
เปลี่ยนแปลงระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศ
เสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่น อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการ
จดัการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อควบคุม
การระบาย หรือปล่อยทิ้ งอากาศเสีย  
น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่น ให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลา 

ควรตัดข้อความใน วรรค 2 เนื่องจากที่ผ่าน
มาท าให้การตรวจสอบและควบคุมของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีอ านาจเพียงการสั่งการให้แก้ไข
ระบบบ าบัดเท่านั้น จึงไม่มีอ านาจในการสั่ง
ปิดโรงงาน หรือท าการใดที่ กระทบต่อ
กระบวนการผลิตของโรงงาน จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่ จะต้ องแจ้ ง เจ้ าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ด าเนินการก่อน 
เนื่องจากท าให้การแก้ปัญหาล่าช้า และยังมี
ปัญหาในการตีความ “ระยะเวลาที่สมควร” 
ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก 

ให้คงตามร่ าง เดิม เนื่องจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการ  
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(3) ออกค าสั่ งเป็นหนังสือสั่งปรับ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษซึ่งมิใช่โรงงานอุตสาหกรรมตาม
มาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ใน
กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้
ออกค าสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยให้ถือว่าเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็น
เ จ้ า พ นั ก ง า น ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  หากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออก
ค าสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให้
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจออก
ค าสั่ งปรับ เจ้ าของ หรือผู้ ครอบครอง
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ม ล พิ ษ ที่ เ ป็ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมนั้นได ้

 
 

ที่ก าหนด แต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนนิการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของตน ให้ เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้  
 

ในการตรวจสอบตามมาตรา 77 (๓) 
กรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตรวจ 
พบว่ าได้มีการใช้ แหล่ งก าเนิดมลพิษที่
เคลื่ อนที่ ได้ โดยฝ่ าฝื นตามมาตรา 65  
วรรคหนึ่ง (๑) ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ที่มีอ านาจออกค าสั่งห้ามใช้แหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มี 
การแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (๑) 
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(4) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย 
หรือก าจัดของเสียหยุดหรือปิดการด าเนิน
กิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใน
กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ
บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียนั้น ฝ่าฝืน 
ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่
อ อ ก ห รื อ ก า ห น ด ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
(5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพิกถอน

การเป็นผู้ควบคุมตามมาตรา 68 หรือ
มาตรา 70 ในกรณีที่ผู้ควบคุมนั้นฝ่าฝืน
ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่

ในการออกค าสั่งห้ามใช้ตามวรรค
สอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษผู้ออก
ค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัด
เป็นตัว อักษรที่มีข้อความว่ า “ห้ ามใช้
เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจของ
ประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่าง
เดี ย วกัน ไ ว้  ณ  ส่ วน ใดส่ วนหนึ่ ง ของ
แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้นั้นด้วย 
 

การท าและการยกเลิกเครื่องหมาย
ห้ามใช้ตามวรรคสาม หรือการใช้แหล่งก าเนิด
มลพิษที่เคลื่อนที่ได้ในขณะที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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อ อ ก ห รื อ ก า ห น ด ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตร า  ๖๕  ในกรณี ที่ พนั ก ง าน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะ
โดยฝ่ าฝืนตามมาตรา ๖๔ ให้พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจออกค าสั่ งห้ ามใช้
ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้
มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา ๕๕ 

 

มาตรา ๖๖ ในการออกค าสั่งห้ามใช้
ยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็น
ปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า 
“ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” 
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจ 
ของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมาย 
อย่างเดียวกันไว้  ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ งของ
ยานพาหนะนั้นด้วย 
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การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้าม
ใช้ตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้ยานพาหนะใน
ขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชน์ ในการประสานการปฏิบัติ
ราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะการสั่งปิดหรือพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งให้หยุด
ใช้หรือท าประโยชน์ด้วยประการใด ๆ 
เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ 
มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๘ ที่จงใจไม่ท า
การบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสีย
อย่างอ่ืนและลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสีย 
น้ าเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได้ ท าการบ าบัด
ออกสู่ สิ่ ง แ วดล้ อมภายนอกเขตที่ ตั้ ง
แหล่งก าเนิดมลพิษต่อเจ้าพนักงานผู้มี

มาตรา 79  ในกรณีที่เห็นสมควร 
เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติ
ราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อเจ้าพนักงานตาม
ก ฎ ห ม า ย ซึ่ ง มี อ า น า จ ค ว บ คุ ม ดู แ ล
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นในการสั่งปิด พักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดใช้ 
หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา 65 
วรรคหนึ่ง (๒) ที่ระบายหรือปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น
ที่ยั งไม่ ได้ท าการบ าบัดหรือก าจัดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด หากเจ้า

ขอเพ่ิ มเติ มข้ อความในร่ างมาตรา 79  
“การประสานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ” เป็นดังนี้ “(3) ให้องค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานด้วย” 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ตามร่างมาตรา ๑๐ (๑) ได้อยู่แล้ว 
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อ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น
ตามกฎหมาย 

 
 
 

 
 

(๒) เสนอแนะให้มีการด าเนินการทาง
กฎหมายเ พ่ือบั งคับ ให้ เจ้ าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 
๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จัดส่งน้ าเสียหรือของ
เ สี ย ไปท า ก า รบ า บั ดห รื อ ก า จั ด ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
(๓) ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะน า แ ก่ เ จ้ า

พนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่ง
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้น 

พนักงานตามกฎหมายไม่ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ของตนให้ เจ้ าพนักงาน
ควบคุมมลพิษรายงานต่อคณะกรรมการ
ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ เ พื่ อ น า เ ส น อ ใ ห้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ
เพื่อด าเนินการต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 

(2)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ า
เสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นควรให้ตัดข้อความใน (๒) ออก เพ่ือให้
สามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็น 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ 
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 มาตรา 80  ในกรณีที่ เจ้ าของ
แหล่ งก า เนิ ดมลพิษกระท าการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และ 
เจ้ าพนักงานตามกฎหมายซึ่ งมีอ านาจ 
ควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นไม่มี
อ านาจออกค าสั่งหรือไม่มีอ านาจกระท าการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เมื่อเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษได้รับค าสั่งเป็นหนังสือ 
จากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้ปรับปรุง
แก้ไข หยุด หรือระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 
ต่อกฎหมายแล้วไม่ด าเนินการตามค าสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
มีอ านาจสั่งระงับกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด 
เป็นการชั่วคราว จนกว่าเจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษจะได้ด า เนินการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 

ควรตัดออก เนื่องจากเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษไม่ได้เป็นผู้ออกใบอนุญาตด าเนิน
กิจการ จึงไม่ควรมีอ านาจในการสั่งระงับ
กิจการ นอกจากจะก าหนดให้แหล่งก าเนิด
มลพิษต้องขอใบอนุญาตการปลดปล่อย
มลพิษจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
เช่น เดี ยวกับ ในประเทศที่ พัฒนาแล้ ว 
นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาในด้านการ
ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ปนเปื้อน โดยน าแบบอย่าง
กฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้ 
เนื่องจากปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างล่าช้า เนื่องจากต้องรอคดีสิ้นสุด และ
ไม่สามารถน าเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ ได้  ท าให้การปนเปื้อนเ พ่ิมขึ้น และ
แพร่กระจายไป สร้างผลกระทบมากขึ้น 
และแก้ไขได้ยากข้ึน 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากในบางกรณี  
เจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอ านาจก ากับ
ดูแลแหล่ งก า เนิดมลพิษบางประเภท  
ไม่มีอ านาจออกค าสั่ งหรือไม่มีอ านาจ
กระท าการตามกฎหมายของตนส าหรับ 
การกระท าความผิดด้านสิ่งแวดล้อมตาม 
ร่างพระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา 81  ในการปฏิบัติหน้าที่
ต า ม พร ะร าช บัญ ญั ติ นี้  ใ ห้ พนั ก ง า น
เจ้าหน้าที่มีอ านาหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 
(๑) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ 

ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง 
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการกระท าใด 
ที่อาจฝ่าฝืน บทบัญญัติแหง่พระราชบญัญตัิ
นี้  
 

 (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  
มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือท า
ค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสาร
หลั กฐ าน ใด เพื่ อ ต ร ว จสอบหรื อ เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณา   

 
(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของ เอกสาร 

หรือหลักฐานใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดี    
 

- - 
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มาตรา ๘๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวเมื่อบุคคลทีเ่กี่ยวข้องร้องขอ 
 

บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไป
ตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 82  ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องแสดง
บัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

 
บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ขอ งพนั ก ง า น

เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
ให้ เป็นไปตามแบบที่ รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด    
 
 

- - 

มาตรา ๘๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่  หรือยานพาหนะ หรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา 83  ในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
เ จ้ า ข อ ง แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ม ล พิ ษ ห รื อ 
ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

- - 
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มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง 
หรือมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ 
(๑) ให้ท าต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่  หรื อยานพาหนะ ถ้าหาบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้ให้ท าต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่าง
น้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็น
พยาน 

มาตรา 84  ในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 56 พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 81 หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 77 (๑) ให้ท าต่อหน้าเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ ถ้าหาบุคคลดังกล่าว
ไม่ได้ ให้ท าต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสอง
คนซึ่ งกรรมการผู้ช านาญการเจ้าหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน 

 

- - 

มาตรา ๘๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสีย ผู้ควบคุม หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งไม่
พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มี
สิทธิร้องคัดค้านค าสั่งนั้นต่อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ 
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ถ้าผู้ ร้องคัดค้านไม่ เห็นด้วยกับค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่ วั นที่ ไ ด้ รั บแจ้ ง ค า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 

 
  ควรปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบและ

ควบคุม เนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ไม่มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติทางปกครองไว้ 
พนักงานเจ้าที่เมื่อเข้าตรวจสอบและต้องการ
บังคับใช้กฎหมายจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการ 
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหา
ที่มีความรุนแรง การใช้วิธีการตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มี ขั้ น ตอนยุ่ ง ย าก  และระยะใช้ เ ว ล า
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ไม่ทันสถานการณ์หรือ

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ได้ก าหนดวิธีและขั้นตอนในการด าเนินงาน
เป็นมาตรฐานกลางอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
บัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในกฎหมายเฉพาะแต่
อย่างใด 
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ปัญหาที่เกิด ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงควร 
มีขั้นตอนการปฏิบัติทางปกครองโดยเฉพาะ 
เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง การบังคับ 
ทางปกครอง อัตราค่าปรับรายวันและโทษ 
ทางปกครอง รวมถึงการอุทธรณ์ค าสั่งด้วย 
 

  ควรเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่งๆ 
ในการช่วยสอดส่องดูแลผู้กระท าผิดตามที่
พระราชบัญญัตินี้ก าหนด โดยก าหนดให้
สามารถเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอันเป็น
หลักฐานซึ่งแสดงถึงเหตุดังกล่าวต่ออธิบดี
หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในท้องที่ เพ่ือ
ด าเนินการออกค าสั่ง 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากประชาชนที่
ได้รับผลกระทบหรือพบเห็นการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับมลพิษ สามารถร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ โดยตรง เ พ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมายได้อยู่แล้ว 

  กรณีที่การใช้มาตรการทางปกครองไม่ว่าการ
ออกค าสั่งปรับรายวัน มาตรการบังคับทาง
ปกครอง แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือมลพิษจากแหล่งก าเนิด
มลพิษดังกล่าวได้ (เช่น เจ้าของยอมเสีย
ค่าปรับรายวันทุกวันโดยไม่เปลี่ยนแปลง
ระบบบ าบัด เพราะการเปลี่ยนระบบบ าบัด

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากมีการก าหนด
หลักการดังกล่าวไว้อยู่ในร่างมาตรา ๗๙ (๑) 
แล้ว 
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เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า) เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษสามารถเสนอความเห็นเพ่ือเพิกถอน
ใบอนุญาตปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิด
มลพิษดังกล่าว ไปยังหน่วยงานซึ่งก ากับดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวให้ด าเนินการสั่ง
หยุด หรือปิดกิจการ 
 
 

  ควรก าหนดให้ การปฏิบัติ หน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และเป็นพนักงานปกครองหรือ
ต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เพ่ือแก้ปัญหาคดีสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เช่น ในการเข้าเก็บ
พยานหลักฐานการกระท าความผิดทาง
สิ่งแวดล้อม ให้ทันสถานการณ์และไม่ท าให้
พยานหลักฐานเสียหาย (นิติวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว แต่การ
รวบรวมพยานหลักฐานจากการกระท า
ความผิ ดด้ านสิ่ งแวดล้ อม ให้ มี ความ
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ มีความ
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงควร
เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง 
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  ค ว ร มี บ ท บั ญ ญั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ฟ้ื น ฟู
สิ่ ง แ วดล้ อม เ พ่ื อก า หนดหน้ าที่ ฟ้ื น ฟู
สิ่งแวดล้อมว่าเป็นของผู้ใด กระบวนการ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเมื่อใด มีขั้นตอน
อย่างไร มีทั้งขั้นตอนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
และการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ  
 
(1) กระบวนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจะเริ่มต้น
เมื่อ “ตรวจพบหรือได้รับการร้องเรียนว่า 
มีการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งหาก
ปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
หรือสุขภาพของประชาชน หรือท าให้ระบบ
นิเวศน์ในบริเวณดังกล่าวเสียหาย หรือไม่
เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ได้” จะต้องมี 
การตรวจสอบจากเจ้ าพนักงานควบคุม 
มลพิษก่อน  
 
(2) สามารถเริ่มด าเนินการได้แม้อยู่ระหว่าง
การด าเนินกิจการของสถานประกอบการ 
หรือเลิกประกอบกิจการแล้วก็ตาม  
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจากหลักการดังกล่าว
บัญญัติไว้ในร่างมาตรา ๙๔ วรรค ๓ แล้ว 
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(3 )  เจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นผู้
ก าหนดแผน มาตรการลดผลกระทบ และ
มาตรการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้
ได้รับผลกระทบ ชุมชน และระบบนิเวศน์ที่
ได้รับผลกระทบ ตามหลักวิชาการ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยอาจก าหนดให้มี
ระยะเวลาแตกต่างกันก็ได้  
 
 (4) เปิดโอกาส ให้ภาคส่วนต่างๆ เสนอ 
ข้อมูล หลักฐาน แสดงถึงเหตุว่าพ้ืนที่นั้น
ควรจะต้องด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูแล้ว โดย
เสนอหลักฐานต่ออธิบดีหรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษในท้องที่ เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษสั่งให้ด าเนินมาตรการฟ้ืนฟ ู 
 
(5) เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือเจ้าของ
กิจการซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อน
สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เป็นผู้
ด า เนิ นมาตรการลดผลกระทบ และ
มาตรการฟ้ืนฟูตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษก าหนด และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
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การด าเนินมาตรการทั้งหมด แม้เจ้าของ
กิจการนั้นจะเลิกกิจการดังกล่าวแล้วก็ตาม 
      
(6) หากการด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูโดย
เจ้ าของกิจการนั้ น ไม่มี ประสิทธิ ภาพ 
หน่ ว ย ง านของรั ฐที่ อนุญาต ให้ มี ก า ร
ประกอบกิ จการดั งกล่ า วต้ อ ง เข้ ามา
ด าเนินการแทนเนื่องจากเจ้าของกิจการ
อาจไม่มีความรู้ความสามารถในการฟ้ืนฟู 
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นของเจ้าของกิจการ  
 
(7) มีการรายงานความคืบหน้าการด าเนิน
มาตรการฟ้ืนฟูต่อเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อย
เดือนละครั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
น าเสนอความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ และเปิดเผยรายงานการ
ด า เนิ นการดั งกล่ า ว ให้ ชุ มชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทราบ  
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สว่นที ่๘ 
ค่าบริการและคา่ปรบั 

สว่นที ่6 
ค่าธรรมเนยีมและคา่บริการ 

  

 มาตรา 85 เพื่อประโยชน์ในการ
ก าจัดและลดมลพิษที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น 

 
 หลั ก เ กณฑ์  วิ ธี ก า ร  เ งื่ อน ไ ข
ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม การลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และหน่วยงานของรัฐที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ตามวรรค
หนึ่ง ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ไม่เห็นด้วยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ในการปล่อยมลพิษปีละ 10,000 บาท 
ต่อตันมลพิษ เนื่องจาก 
- มีรายละเอียดที่ต้องศึกษาในเชิงเทคนิค
และเศรษฐศาสตร์ 
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อย
มลพิษ จะต้องไม่ท าให้เกิดภาระเกินความ
จ าเป็น และมีผลต่อความสามารถการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศ และควรเก็บ แบบ
เหมาจ่าย ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษเล็ก 
และแบบเหมาจ่าย ผนวกกับปริมาณมลพิษ 
ที่ปลดปล่อย ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษใหญ่ 
ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรม
ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้อง
อยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม
หน่วยปริมาณการผลิตต่อปี และ สินค้าบาง
รายการ อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่ องปรับอากาศที่ ใช้ ในรถยนต์  และ

การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ
ปีในอัตรามลพิษปีละ 10,000 บาท ต่อตัน
มลพิษ เป็นอัตราขั้นสูงในการก าหนด ซึ่งการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ
จ าเป็นต้องมีการศึกษาในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร์  วิ จั ย และค านวณความ 
คุ้มค่า ประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ให้การก าหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ในการพัฒนาและควบคุมมลพิษอย่ าง 
สมดุลอยู่แล้ว ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยมลพิษเป็นมาตรการใหม่ตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้  สอดคล้องกับหลักการ 
ผู้ ก่ อมลพิษเป็ นผู้ จ่ าย  เนื่ องจากมี ผล
การศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ
ว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถด าเนิน 
การได้ 
- TDRI ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายขอ
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ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้น และน าส่งเข้า
กองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 23 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด โดยไม่ต้อง
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 

แบตเตอรี่ เป็นสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
บนหลักเกณฑ์เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 กรมสรรพสามิต ได้
จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษี
โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยตรงอย่ างชั ด เจน นอกจากนี้ กรม
สรรพสามิตได้พิจารณาผลกระทบในด้าน
อ่ืนๆ ได้แก่อุตสาหกรรม ผู้บริโภค เกษตรกร 
และผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย อ่ืนๆ อีกด้ วย ทั้ งนี้  
ผู้ประกอบกิจการที่สินค้าประเภทดังกล่าว
ควรได้รับการยกเว้นในการจัดเก็บเงินเข้า
กองทุนสิ่ งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้ เกิดภาระ
ซ้ า ซ้ อนกับผู้ ป ร ะกอบการ  ตลอดจน
ผู้บริโภคสินค้ายานยนต์ อันจะส่งผลให้ขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ผู้ประกอบการลดลง จนเกิดความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้  
- การเก็บค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงมิติ

สิ่งแวดล้อมจากปริมาณมลพิษในประเทศไทย
ที่ประมาณปีละ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ โดยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
- ผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเสนอ 
ให้เก็บภาษีมลพิษทางน้ าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท
ต่อรายจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตันมลพิษ 
(เน้น BOD และ TSS) ข้อเสนอของส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังในปี ๒๕๕๗ เสนอให้เก็บ 
ที่อัตราสูงสุด ๑๖ บาท ต่อ ลบ.ม. 
- ผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเสนอ 
ให้เก็บภาษีมลพิษทางอากาศตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ 
– ๕๐,๐๐๐ บาทต่อรายจนถึง ๒,๕๐๐ บาท
ต่อตันมลพิษ (เน้น SOx NOx และ TSP) 
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ
ในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ เช่น 
เดนมาร์ก ๔๘๙ บาท ต่อตันคาร์บอน และ 
๐.๑๐๙ บาทต่อตันซัลเฟอร์ สวีเดน ๔,๑๓๖ 
บาทต่อตันคาร์บอน ญี่ปุ่น  ๕,๕๑๓ บาท 
ต่อตันคาร์บอน และจีนได้ก าหนดการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในปี ๒๕๕๘ 
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ทางเศรษฐกิจ การลงทุน และความเป็น
ธรรมของผู้ประกอบการด้วย ยกตัวอย่าง
เช่นถ้าผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์ โดยประกอบกิจการตามข้อ
กฎหมายทุกอย่าง รวมถึงการควบคุมการ
ก่อมลพิษ แต่ถ้าลูกค้าของผู้ประกอบการ 
น าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบน าไปใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง แล้วก่อให้เกิดมลพิษค่าธรรมเนียม
ในส่วนนี้ไม่ควรถูกผลักภาระให้ผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
- การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อย
มลพิษควรจ ากัดเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
ปัญหาหรือกรณีที่มีการปล่อยมลพิษเกิน 
ที่ ก าหนด เท่ านั้ น  ไม่ ควรหมายรวม
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการตามข้อก าหนด 
ในกรณีที่มีการปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด เช่น เกินร้อยละ 80 ของเกณฑ์ 
อัตราค่าธรรมเนียม 
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การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อย
มลพิษ จะต้องไม่ท าให้เกิดภาระเกินความ
จ าเป็น และส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้
ในปัจจุบันผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
หลายประเภท ได้มีจ่ายค่าธรรมเนียมเข้า
กองทุนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่น ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามหน่วยปริมาณการ
ผลิตต่อปีตามมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
เพ่ือชดเชยและอุดหนุนให้กับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้
ไฟ ฟ้าที่ ด้ อย โอกาสหรื อ เ พ่ือให้ มี การ
ให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงหรือเพ่ือส่งเสริม
นโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค เพ่ือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือส่งเสริม

เห็นด้วยในหลักการ  โดยจะน ามาเป็น
หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าธรรมเนียม 
ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม
เพราะการจัดเก็บแบบเหมาจ่ายอาจไม่เป็น
การกระตุ้นให้เกิดการลดมลพิษ และ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งอาจกระทบ 
กั บ ภ า ษี ที่ เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม นั้ น  
เมื่อเห็นว่า มีกฎหมายอ่ืนที่มีการจัดเก็บ
ภาษีที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วร่าง
พระราชบัญญัตินี้ก็จะพิจารณามิให้การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกิดการซ้ าซ้อนขึ้นอีก  
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สั งคมและประชาชนให้ มี ความรู้ ความ 
ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าบางรายการ  
อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์ และแบตเตอรี่
เป็นสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตบนหลักเกณฑ์
เรื่ องผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมอยู่ แล้ ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ที่มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2559 ทางกรมสรรพสามิต 
ได้จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการจัดเก็บ
ภาษี โ ดยพิ จารณาจากผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างชัดเจน อีกทั้งกรม
สรรพสามิตได้พิจารณาผลกระทบในด้าน 
อ่ืนๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผู้บริโภค เกษตรกร 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบกิจการที่สินค้าประเภทดังกล่าว 
ควรได้รับการยกเว้นในการจัดเก็บเงินเข้า
กองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดภาระ 
ซ้ าซ้อนกับผู้ประกอบการตลอดจนผู้บริโภค
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สินค้ายานยนต์ อันจะส่งผลให้ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการลดลงจนเกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้  
 
 
ไม่เห็นด้วย ที่จะก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ปลดปล่อยมลพิษปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาทต่อตันมลพิษ เนื่องจากยังไม่มีความ
ชัดเจนในรายละเอียดทั้งเรื่องประเภท
โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการและ
เงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียม รวมทั้งมี
รายละเอียดที่ต้องศึกษาในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งแตกต่างกันตามประเภท
มลพิษด้วย ประกอบกับผู้ประกอบการบาง
ธุรกิจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
อ่ืนอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าและพลังงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
การก ากับกิจการพลังงาน นอกจากนี้ 
ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ควรถูกน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบในการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม แต่ตามร่าง

การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ
ปีในอัตรามลพิษปีละ 10,000 บาท ต่อตัน
มลพิษ เป็นอัตราขั้นสูงในการก าหนด ซึ่งการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ
จ าเป็นต้องมีการศึกษาในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร์  วิ จั ย และค านวณความ 
คุ้มค่า ประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ให้การก าหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ในการพัฒนาและควบคุมมลพิษอย่ าง 
สมดุลอยู่แล้ว ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยมลพิษเป็นมาตรการใหม่ตามร่าง
พระราชบัญญัตินี้  สอดคล้องกับหลักการ 
ผู้ ก่ อมลพิษเป็ นผู้ จ่ าย  เนื่ องจากมี ผล
การศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ
ว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ
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พระราชบัญญัติฯ ไม่ได้ก าหนดการจัดสรร
และการน าไปใช้ไว้ชัดเจน ทั้งนี้ เห็นควร
เ พ่ิมมาตรการส่ ง เสริ มพร้ อมกั บการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
มากกว่าการก าหนดค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถด าเนิน 
การได้ 
- TDRI ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายขอ
สิ่งแวดล้อมจากปริมาณมลพิษในประเทศไทย
ที่ประมาณปีละ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ โดยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
- ผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเสนอ 
ให้เก็บภาษีมลพิษทางน้ าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท
ต่อรายจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตันมลพิษ 
(เน้น BOD และ TSS) ข้อเสนอของส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังในปี ๒๕๕๗ เสนอให้เก็บ 
ที่อัตราสูงสุด ๑๖ บาท ต่อ ลบ.ม. 
- ผลการศึกษาของกระทรวงการคลังเสนอ 
ให้เก็บภาษีมลพิษทางอากาศตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ 
– ๕๐,๐๐๐ บาทต่อรายจนถึง ๒,๕๐๐ บาท
ต่อตันมลพิษ (เน้น SOx NOx และ TSP) 
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ
ในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ เช่น 
เดนมาร์ก ๔๘๙ บาท ต่อตันคาร์บอน และ 
๐.๑๐๙ บาทต่อตันซัลเฟอร์ สวีเดน ๔,๑๓๖ 
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บาทต่อตันคาร์บอน ญี่ปุ่น  ๕,๕๑๓ บาท 
ต่อตันคาร์บอน และจีนได้ก าหนดการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในปี ๒๕๕๘ 
 

ควรระบุเพ่ิมให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
พิจารณาก าหนดค่าเพดานการปล่อยมลพิษ
ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
และเสนอให้ระบุวัตถุประสงค์ในการน า
ค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

อัตราสูงสุดในการก าหนดค่าธรรมเนียม 
การปล่ อยมลพิษได้ ก าหนดไว้ ในท้ าย
พระราชบัญญัตินี้แล้ว 

การเก็บค่าธรรมเนียม ควรค านึงถึงมิติทาง
เศรษฐกิจ การลงทุน และความเป็นธรรม
ของผู้ประกอบการด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ 
โดยประกอบกิจการตามข้อกฎหมายทุก
อย่าง รวมถึงการควบคุมการก่อมลพิษ แต่
ถ้าลูกค้าของผู้ประกอบการน าผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง แล้ว
ก่อให้เกิดมลพิษ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ 

ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การปล่อยมลพิษไม่ใช่มาตรการเชิงลงโทษ  
แต่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อให้ เกิด 
มลพิษทุกประเภทที่จะต้องมีส่วนร่วม ไม่ว่า
จะปล่อยมลพิษมากหรือน้อย และการ 
จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก็เป็นหลักการ
ที่ต่างประเทศยอมรับและถือปฏิบัติ เช่น 
ประเทศมาเลเซีย สิงค์ โปร์  อินโดนี เซีย  
และเวียดนาม เป็นต้น 
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ไม่ควรถูกผลักภาระให้ผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ  
 

 

การก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ
ควรจ ากัดเฉพาะผู้ประกอบการ ที่มีปัญหา 
หรือ กรณีที่มีการปล่อยมลพิษเกินที่ก าหนด 
เท่านั้น ไม่ควรหมายรวมผู้ประกอบการที่
ด าเนินการตามข้อก าหนด ในกรณีที่มีการ
ปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น  
เกินร้อยละ 80 ของเกณฑ์ 
 

ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การปล่อยมลพิษไม่ใช่มาตรการเชิงลงโทษ  
แต่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อให้ เกิด 
มลพิษทุกประเภทที่จะต้องมีส่วนร่วม ไม่ว่า
จะปล่อยมลพิษมากหรือน้อย และการ 
จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก็เป็นหลักการ
ที่ต่างประเทศยอมรับและถือปฏิบัติ เช่น 
ประเทศมาเลเซีย สิงค์ โปร์  อินโดนี เซีย  
และเวียดนาม เป็นต้น 
 
 

 มาตรา 86  เจ้าของโครงการหรือ
กิจกรรมใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยมลพิษตามมาตรา 85 ต้องเสียเงิน
เพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของ
จ านวนเงินที่ต้องช าระ เศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน 
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เงินเพิ่มที่จัดเกบ็ไดต้ามวรรคหนึง่ 
ให้น าส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 23 โดยไม่ต้องน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
 

มาตรา ๘๘ ในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและ
ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุนซึ่ง
จั ดสรรตามพระราชบัญญั ติ นี้ แล้ ว ให้
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
พิจารณาก าหนดอัตราค่ าบริ การที่ จะ
ประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าว 

 
 
 

มาตรา 87  ในเขตท้องที่ใด ซึ่งได้
จัดให้มีการก่อสร้างและให้บริการระบบบ าบดั
หรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่นของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการที่จะ
ประกาศใช้ในเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบ
บ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษ
อื่นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรค
หนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การก าหนดอัตราค่าบริการตาม
วรรคหนึ่ง จะก าหนดเป็นอัตราเดียวหรือ
ก าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละเขตท้องที่ 
ก็ได้ 

 
มาตรา ๘๙ อัตราค่าบริการที่ก าหนด

ตามมาตรา ๘๘ ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ อาจก าหนดให้มี
อัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๒ ประเภทบ้านเรือนที่
อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อย มีสิทธิได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ ง ช าติ ก าหนด โดยค า แนะน า ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
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มาตรา ๙๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ า
เสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม
ของทางราชการตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา 
๗๒ และลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสีย
นั้นออกสู่ สิ่ งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้ ง
แหล่งก าเนิดมลพิษที่ตนเป็นเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครอง หรือจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไป
ท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ แต่
ไม่ยอมช าระค่าบริการที่ก าหนดโดยไม่มีสิทธิ
ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง จะต้อง
เสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการที่ก าหนด
ตามมาตรา ๘๘ จนกว่ าจะปฏิบัติ ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 

   

มาตรา ๙๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสียตามมาตรา ๗๐ ผู้ใด
ลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียลงสู่

   



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๒๐๖ 
 
 

พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการ จะต้องเสียค่าปรับ
รายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ของตน ตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น
และมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากการ
ปล่อยทิ้งน้ าเสีย หรือของเสียนั้นก่อให้เกิด
ความช ารุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการด้วยประการใด ๆ 

 
มาตรา ๙๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา 
๗๐ ผู้ใดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของ
ตนที่มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเว้น ไม่ท า
การบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียโดยใช้ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนที่
มีอยู่และลักลอบปล่อยทิ้งมลพิษน้ าเสียหรือ
ของเสียดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขต
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แหล่งก าเนิดมลพิษของตนจะต้องเสียค่าปรับ
รายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างานของ
อุปกรณ ์เครื่องมือ หรือระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
ระบบก าจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่
ด าเนินการเช่นว่านั้น 

 
มาตรา ๙๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ
ก า จั ดของ เ สี ย ร ว มขอ งทา งร าชกา ร  
มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ 
และเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ใน
ส่วนนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น 

ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตาม
วรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลัง
เป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยให้น ามาหักส่ง
เข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการ

     มาตรา 88 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐที่จัดให้มีบริการระบบบ าบัดหรือ
ก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น มี
หน้าที่จัดเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ประกาศ
ก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา 87  
มีผลใช้บังคับ  
 

ค่าบริการที่จัดเก็บได้ตามวรรค
หนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน โดยให้น าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินการและบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอื่น ของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดเก็บ
ค่าบริการนั้น หรือในกรณีที่ ได้รับการ

- - 
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กองทุนก าหนด ส าหรับส่วนที่เหลือให้ใช้
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมของราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือของส่วนราชการที่ได้จัดเก็บ
ค่าบริการและค่าปรับนั้น 

 

สนับสนุนจากกองทุน ให้น ามาหักส่งเข้า
กองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด  

  ควรปรับปรุงเป็นการใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรการอื่น
เข้าร่วมด้วย เช่น  
(1) การวางประกันความเสี่ยงเพื่อความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดเฉพาะการ
ประกอบกิจการซึ่ งมีความเสี่ยงสูงที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ผู้ประกอบ
กิจการมีหน้าที่ต้องวางหลักประกันความเสี่ยง
เ พ่ือความเสี ยหายต่ อสิ่ งแวดล้อมเป็ น
พันธบัตร หรือเงินประกันความเสี่ยง หรือ
สัญญาค้ าประกันของธนาคารหรือสถาบัน
การเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอนุญาตให้
ประกอบกิจการนั้น เพ่ือประกันว่าจะปฏิบัติ

เห็นด้วยกับข้อเสนอตามข้อ (๑) และ (๒) 
โดยรับหลักการและจะน าหลักการดังกล่าว
ไปใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม 
การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป 
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ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้
ประกอบกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผลกระทบ
ดังกล่าวอันเป็นผลจากการประกอบกิจการ
นั้น  
(2) ค่ าธรรมเนี ยมในการปล่อยมลพิษ
นอกจากเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ต้องจ่าย
แล้ว ควรก าหนดให้สามารถเรียกเก็บกับผู้
ได้รับประโยชน์จากการก่อมลพิษด้วย เช่น 
ผู้น าเข้าสารเคมีที่จะก่อให้เกิดมลพิษตกค้าง 
หรือผู้ได้รับประโยชน์จากการปลดปล่อย
มลพิษออกสู่สิ่ งแวดล้อม ตามหลัก BPP: 
Beneficial Pay Principle ผู้ได้รับประโยชน์
จากการก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
 

  เรื่องค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ขอตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่า ผู้ยกร่างมี เจตนาตัดเรื่อง
ค่าปรับออกไปหรือไม่ เพราะไม่มีปรากฏ 
อยู่ในร่างนี้และมีเหตุผลอย่างไร 
 

เป็นการปรับเปลี่ยนค่าปรับทางปกครองไป
เป็นโทษทางอาญา ปรากฏในมาตรา ๑๐๐ 
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หมวด ๕ 
มาตรการสง่เสริม 

หมวด 6 
มาตรการสง่เสริม 

  

มาตรา ๙๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่ งก าเนิ ดมลพิษผู้ ใดซึ่ งมีหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศ
เสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของ
เสียอย่างอ่ืน รวมทั้ ง อุปกรณ์  เครื่องมือ 
เครื่องใช้  และวัสดุที่จ าเป็นส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือผู้รับจ้างให้บริการ
ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิ
ขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทาง
ราชการได้ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) การขอรับความช่วยเหลือด้านอากร
ขาเข้าส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ
วัสดุที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ภายใน
ราชอาณาจักร 

 
 

มาตรา 89  เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษผู้ใดมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
จัดให้มีระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย 
น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือ
มลพิษอื่น รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่
จ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือ
ใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใดผู้
ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการมีสิทธิขอรับ
การส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ
ได้ ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) การขอรับความช่วยเหลือด้าน
อากรขาเข้ าส าหรั บการน า เข้ ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่จ าเป็นที่ ไม่สามารถจัดหาได้
ภายในราชอาณาจักร 
 
 

ควรมีมาตรการส่งเสริม/จูงใจให้มากขึ้น 
ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิต ไปถึงผู้บริโภคขั้น
ปลายด้วย การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมฯ  
ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยในแง่ของ
บริบทการบังคับใช้กฎหมาย ที่ควรจะด าเนิน
มาตรการจูงใจในภาคส่วนต่างๆ ในสังคม  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูและสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น และควรให้น้ าหนักมากกว่าการใช้
มาตรการบั งคับหรือบทลงโทษ เพราะ 
หากการส่ งเสริมใช้ ได้ผล จะส่งผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก 
เป็นการก าหนดให้ภาคส่วนต่างๆ มีมาตรการ
เชิงป้องกัน มากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
เหตุหรือหากมีการหลีกเลี่ยงการถูกกฎหมาย
บังคับ ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

รับทราบข้อเสนอแนะและความเห็น 
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(๒) การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการ
หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง ควบคุมหรือด าเนินงาน
ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสีย ในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดหาและว่าจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น
ผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (๑) 
ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้ง ขอยกเว้นภาษี
เงินได้ของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการ
เข้ ามาปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ นผู้ ควบคุ มใน
ราชอาณาจักรด้วย 
 
 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวใน
วรรคหนึ่ง แต่ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ 
อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ของตนเอง 
เพ่ือท าการบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือ
ของเสียอย่างอ่ืนที่เกิดจากกิจการ หรือการ
ด าเนินกิจการของตนมีสิทธิที่จะขอรับการ

(๒) การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการ
หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง ควบคุม หรือด าเนินงาน
ระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย  
ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอื่น หรือ
ใช้ การจั ดการมลพิ ษด้ วยวิ ธี การอื่ นใด  
ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาและว่าจ้างบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติที่ จะเป็ นผู้ ควบคุมเครื่ องจั กร 
อุ ปกรณ์  หรื อ เครื่ องมื อที่ น าเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตาม (๑) ได้ภายในราชอาณาจักร 
รวมทั้ง ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้น 
ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 

 
เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษใดไม่มี

หน้าที่ตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ ใน 
วรรคหนึ่ง แต่ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือของตนเอง เพ่ือท า
การบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย 
ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอื่น 
หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด 
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ส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตาม
วรรคหนึ่งได้ 

ที่เกิดจากกิจการหรือการด าเนินกิจการของ
ตนมีสิทธิที่ จะขอรับการส่ ง เสริมและ
ช่วยเหลือจากทางราชการตามวรรคหนึ่งได้    

 
 

มาตรา ๙๕ ค าขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา ๙๔ 
ให้ ยื่ น ต่ อคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พิจารณาค าขอ รับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจการเงิน
และการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละราย และ
ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแนะน าให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น เพ่ือให้การส่งเสริม

มาตรา 90 ค าขอรับการส่งเสริม
และช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 
89 ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
ให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อม

แห่งชาติพิจารณาค าขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
โดยค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ
การเงิน และการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละ
ราย และในกรณีท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ยื่นค าขอ ให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติแนะน าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ของส่ วน

- - 
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หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป ราชการนั้นเพ่ือให้การส่งเสริมหรือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป 

 
 มาตรา 91 เจ้ าของโครงการ 

กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใด มีการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบ
หรือกระบวนการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด มีสิทธิได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ หรือ
ได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจาก
กองทุน 
 
 
 
 

เจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใด 
มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
ใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการในการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด มีสิทธิได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ หรือได้รับ
เงินอุดหนุนในการด าเนินการจากกองทุน
นอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนแล้ว  
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็นไม่ชัดเจน  
โดย ทส. ขอชี้แจงเหตุผลในการเสนอร่าง
มาตรานี้ ว่ า เป็นการ เ พ่ิมเติมหลักการ
ส่งเสริมให้เจ้าของโครงการ กิจกรรมใดมี
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยให้มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
หรือได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้วัตถุดิบหรือ
กระบวนการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ ทส. ขอตัดถ้อยค าค าว่า “ผลิตภัณฑ์” 
และ “หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากหน่ วยงาน” ในร่ างมาตรานี้ ออก 
เนื่องจากในร่างฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวไว้  
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเงิน
อุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  
 
 

ควรมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา เพ่ิม “สิทธิในการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ และยกเว้น
อากรขาเข้าเครื่องจักร” เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้ เกิดการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นรายละเอียดใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอยู่แล้ว 

คาดหวังว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้จะสร้าง
โอกาสและจูงใจมากกว่าอุปสรรคต่อนัก
ลงทุน แต่ก็อยากเห็นมาตรา 91 บูรณาการ
เป็นรูปธรรมเร็วๆ จากหลายหน่วยงาน 
รวมถึงการผลักดันผู้พัฒนาเข้าถึงแหล่งทุน/
กองทุนที่สนับสนุน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยี
ตลาดเกิดใหม่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

รับทราบความเห็น 
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  การเพ่ิมมาตรการส่งเสริมเป็นหลักการที่ดี 
อย่างไรก็ตาม ควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริม
ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตไปจนถึงระดับผู้บริโภคขั้น
ปลายด้วย โดยควรจะด าเนินมาตรการจูงใจ
ในภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เพราะจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
เห็นควรให้เพ่ิมมาตรการอ่ืนๆ เช่น การ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ และอากร 
ขาเข้าเครื่องจักรส าหรับใช้ ในโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ผู้บริโภคสนใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
นอกจากนี้ เห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัติฯ 
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีกระบวนการผลิตและผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน  
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวปรากฏ 
ในร่างมาตรา ๙๑ แล้ว  
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  การเพ่ิมมาตรการส่งเสริมเป็นหลักการที่ดี 
อย่างไรก็ตาม ควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริม
ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตไปจนถึงระดับผู้บริโภค
ขั้นปลายด้วยโดยควรจะด าเนินมาตรการ 
จูงใจในภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เพราะจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม เห็นควรให้เพิ่มมาตรการอ่ืนๆ เช่น 
การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ และ
อากรขาเข้าเครื่องจักรส าหรับใช้ในโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการรวมทั้ง
ผู้บริโภคสนใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
นอกจากนี้ เห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัติฯ 
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีกระบวนการผลิตและผลิต
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน 
ค่าธรรมเนียม ไม่ เห็นด้วยที่จะก าหนด
ค่าธรรมเนียมการปลดปล่อยมลพิษปีละไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตันมลพิษ เนื่องจาก 
ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดทั้งเรื่อง

ข้อเสนอแนะดังกล่าวปรากฏ 
ในร่างมาตรา ๙๑ แล้ว  
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ประเภทโครงการหรือกิจกรรม และวิธีการ
และเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียม รวมทั้งมี
รายละเอียดที่ต้องศึกษาในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งแตกต่างกันตามประเภท
มลพิษด้วย ประกอบกับผู้ประกอบการบาง
ธุรกิจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
อ่ืนอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าและพลังงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ก ากับกิจการพลังงาน นอกจากนี้ 
ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ควรถูกน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบในการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้เห็นควร
เ พ่ิ มมาตรการส่ ง เสริ มพร้ อมกั บการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดของเจ้ าหน้าที่
มากกว่าการก าหนดค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็น
การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
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หมวด ๖ 
ความรบัผิดทางแพง่ 

หมวด 7 
ความรบัผิดทางแพง่ 

  

มาตรา ๙๖ แหล่งก าเนิดมลพิษใด
ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการ
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
หรือสุ ขภาพอนามั ย  หรื อ เป็น เหตุ ให้
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด้วย
ประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือ
การนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม  
เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่า
นั้นเกิดจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
 
 
 

มาตรา 92  แหล่งก าเนิดมลพิษใด
ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการ
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย 
หรือสุ ขภาพอนามั ย  หรื อ เป็น เหตุ ให้
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด้วย
ประการใด ๆ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่า
การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้น
จะเกิดจากการกระท า โดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อของเจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
มลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก 

 
(๑) เหตุสุดวิสัย 
 
(๒) การสงคราม 

 

แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้... เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่ามลพิษ เช่นว่านั้นเกิดจาก (1) 
เหตุสุดวิสัย (2) การสงคราม (3) การ
กระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (4) การกระท าหรือละเว้นการ
กระท าของผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือความ
เสียหาย เห็นว่า กรณีท่ีเจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายในข้อ (4) ที่บัญญัติแตกต่าง
จากมาตรา 96 ตาม พ.ร.บ.เดิม โดยตัดค า
ว่า "หรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการ
รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น" 
ออกไปนั้น ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของ
แหล่งก าเนิดซึ่งมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษ  
จึงควรก าหนดไว้เช่นเดิม คือ "(4) การ
กระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายเองหรือของ
บุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ให้คงตามร่างเดิม  เพ่ือคุ้มครองผู้ ได้รับ 
ความเสี ยหายจากการรั่ วไหลหรื อแพร่ 
กระจายของมลพิษตามหลักความรับผิ ด 
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษสามารถไล่ เบี้ ยกับบุคคลอ่ืนซึ่ งมี 
หน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายกระจาย
ของมลพิษนั้น 
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(๒) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาล
หรือเจ้าพนักงานของรัฐ 

 
(๓) การกระท าหรือละเว้นการกระท า

ของผู้ทีไ่ด้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง
หรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือ
การแพร่กระจายของมลพิษนั้น 

 
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่ง

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทาง
ราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัด
มลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย 

 
 
 
 
 
 

 (3) การกระท าตามค าสั่งของ
รัฐบาลหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 
(๔ ) การกระท าหรือละเว้นการ

กระท าของผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือความ
เสียหาย 

 
 

 
 

หรือโดยอ้อม ในการรั่ ว ไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษนั้น" จะเป็นธรรม
มากกว่าและชัดเจนอยู่แล้ว  
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มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระท าหรือละเว้น
การกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายอันเป็นการท าลายหรือท าให้สูญ
หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
เป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินมีหน้ าที่ ต้ อ งรับผิ ดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย 
หรือเสียหายไปนั้น 

มาตรา 93 ผู้ใดกระท าหรือละเว้น
การกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายอันเป็นการท าลายหรือท าให้สูญ
หายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหรือความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นของรัฐหรือ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตาม
มูลค่าทั้ งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่ถูกท าลาย สูญ
หาย หรือเสียหายไปนั้น 

 
 

- - 

 มาตรา 94 เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา 92 และผู้มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 93 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่ า เ สี ย ห าย ใน อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น ส อ ง เท่ า 
ของค่า เสียหายที่แท้จริ ง  รวมทั้ งต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและ

- ก า ร ช ด ใ ช้ ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น ห รื อ
ค่าเสียหาย ให้ชดใช้ในอัตราไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายแท้จริง โดยน าหลักการ
ก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive 
Damages) เพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดและ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- ควรเพ่ิมเติมหลักการเรื่องค่าเสียหายเชิง

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะดังกล่าวซึ่ ง
หลักการดังกล่าวอยู่ในมาตรา ๙๔ และ
มาตรา ๙๕ ของร่างพระราชบัญญัตินี้  
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ทางอ้อมของหน่วยงานของรัฐในการขจัด
มลพิษที่ เกิดขึ้น และการฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิมหรือใกล้ เคียงสภาพเดิมด้วย ทั้งนี้  
ในกรณีที่ ก่อ ให้ เกิ ดความเสียหายแก่
ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย และในเวลาที่
พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้ 
แน่ชั ดว่ าความ เสี ยหายนั้นมี เพี ย ง ใด  
ศาลอาจก าหนดในค าพพิากษาหรอืค าสัง่วา่
ยังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาล
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ศาล
มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการแก้ไข
ต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุม

มลพิษเห็นสมควรเข้าด าเนินคดีต่อเจ้าของ
แหล่งก าเนิดมลพิษเกี่ยวกับการรั่วไหล 
ห รื อ แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง ม ล พิ ษ  ห รื อ 
เมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้ เสียหายตาม
มาตรา 92 ซึ่ งคณะกรรมการควบคุม

ลงโทษ Punitive Damage เข้าไปด้วย 
โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรเพ่ิม
ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือไม่  
 

 การสงวนค าพิพากษาของศาล กรณีไม่อาจรู้
ได้แน่ชัดว่ าความเสียหายนั้นมี เพียงใด 
เนื่องจากความเสียหายบางกรณี เช่น ความ
เสียหายทางร่างกาย อาจจะไม่ส่งผล ณ 
ขณะที่ เกิดเหตุหรือขณะที่ ฟ้องร้องศาล
สามารถสงวนการเปลี่ยนแปลงค าพิพากษา
ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี หรือระยะเวลาที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น (ซึ่งกรณีหลังอาจ
เกิน ๑๐ ปี  ก็ ได้  แต่ต้องมีหลักฐานทาง
วิชาการชี้ให้เห็น) 
 
 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เพื่อความเป็นธรรมกับทั้ง
สองฝ่าย เพราะการก าหนดระยะเวลาที่ไม่
มีที่สิ้นสุดจะท าให้เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษในอนาคตอาจมี โอนกรรมสิทธิ์ 
ซึ่งอาจก่อให้ความยุ่งยากในการพิสูจน์ได้ 
 
ในการนี้  ทส. ได้ขอแก้ ไขถ้อยค าผิดใน 
วรรคสี่  จาก “หน่วยงานตามวรรคสอง...” 
เป็น “หน่วยงานตามวรรคสาม...” ให้ถูกต้อง 
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มลพิษเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบ
ของอัยการสูงสุด เพื่อให้มีหน้าที่ด าเนินคดี
แพ่งและคดีอาญาแก่เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิด 
ของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพษิ
ในศาลได้ และในการนี้ ให้พนักงานอัยการ
ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 

 
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

อนุมัติ อนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าที่อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อมแห่ งช าติ มอบหมาย เป็น
ผู้ด าเนินการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นและฟื้นฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
รวมทั้งด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายและ
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ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มี
หน้าที่ต้องรับผิดชอบ 
 

ในการด า เนินการขจัดมลพิษ 
ห รื อ ฟื้ น ฟู คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
หน่วยงานตามวรรคสอง ให้ด าเนินการ
ประสานเพื่อใช้เงินจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เจ้ าของ
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ม ล พิ ษ ห รื อ ผู้ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบ แต่หากไม่สามารถด าเนนิการได้
ให้สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
เพื่อใช้ในการด าเนินการ และให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามและเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายคืนกองทุนไปพลางก่อน 
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  ควรน ามาตรา 91 ของพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาเพ่ิมเป็นอีกมาตรา
หนึ่ ง ในหมวดนี้  ดั งนี้  “ เจ้ าของหรื อ 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตาม
มาตรา 70 ผู้ใดลักลอบ ปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือ
ของเสียลงสู่ ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรื อ
ระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ
จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตรา สี่เท่าของ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการ
เปิดเดินเครื่องท างานระบบบ าบัดน้ าเสียของ
ตนตลอดเวลา ที่ด าเนินการเช่นว่านั้นและ 
มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากการปล่อย
ทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้นก่อให้ความช ารุด
เสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของ
ทางราชการด้วยประการใดๆ” 
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หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

  

มาตรา ๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวาง
การกระท าใด ๆ ตามค าสั่งดังกล่าวต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งดังกล่าวหรือขัดขวางการกระท าใด ๆ 
ตามค าสั่งดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย 
หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 95  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๑๒ หรือ
ขัดขวางการกระท าตามค าสั่งดังกล่าว ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งดังกล่าวหรือขัดขวางการกระท าใด ๆ 
ตามค าสั่ งดั งกล่ าว เป็นผู้ ซึ่ งก่อ ให้ เกิด
อันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

- - 

มาตรา ๙๙ ผู้ใดบุกรุกหรือ
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือเข้าไปกระท าด้วยประการใด 
ๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญหาย หรือ
เสี ยหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรื อ

ม า ต ร า  96  ผู้ ใ ด บุ ก รุ ก ห รื อ
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อัน
เป็นการท าลาย ท าให้สูญหายหรือเสียหาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอัน

- - 
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ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์  หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา ๔๓ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษ
อันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตาม
มาตรา 46 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ    

 
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 

มาตรา 97  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 46 
หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 
48 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 
 

- - 

 มาตรา 98  ผู้ ใดก่อสร้างหรือ
ด าเนินโครงการหรือกิจการก่อนเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละไมเ่กนิหนึง่
แสนบาท หากยังก่อสร้างหรือด าเนิน
โครงการหรือกิจ การ ในระหว่า งการ

การก าหนดบทลงโทษข้ึนใหม่ กรณีที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติของมาตรา ๔๙ ว่าด้วยเรื่องการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มีโทษปรับในวงเงินที่
ค่อนข้างสูง (ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากยัง
ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใน

ทส. เห็นว่ า “การก่อสร้างหรือด าเนิน
โครงการก่อน” ให้ตีความตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการอนุญาตส าหรับโครงการนั้นๆ 
จึงขึ้นกับแต่ละประเภทโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA) ซึ่งถือเป็น
หลักการที่ดี  แต่อาจจะท าให้ เกิดปัญหา 
ในการตีความของข้อกฎหมายในประเด็น 
“การก่อสร้างหรือด าเนินโครงการก่อนเสนอ
รายงาน EIA ตามมาตรา ๔๙” ว่าการเริ่ม
ด าเนินการใดบ้างที่ จะเข้ าข่ ายเป็นการ
ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการ อาทิ การเข้าไป
ส ารวจเตรียมพ้ืนที่โครงการในระยะเริ่มแรก 
หรือ การก่อสร้างส านักงาน ที่พักชั่วคราว 
หรือห้องสุขาในพื้นที่โครงการ หรือ การเข้า
ไปถางหญ้าหรือเก็บขยะในพ้ืนที่โครงการ 
เป็นต้น จะเข้าข่ายเป็นการก่อสร้างหรือ
ด าเนินโครงการหรือไม่  ควรบัญญัติข้อ
กฎหมายนี้ให้มีความชัดเจนว่า การก่อสร้าง
หรือการด าเนินโครงการ ให้หมายถึง การ
ด าเนินการประเภทใดบ้าง 
 
 
ขอให้ตัดมาตรานี้ออก  
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่
เป็ นความจริ ง เ กี่ ย ว กับ อันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษใดโดยมีเจตนาที่จะ
ท าลายชื่อเสียงหรือความไว้วางใจของ
สาธารณชนต่อการด าเนินกิจการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
 
 

หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่ง
กระท าโดยการประกาศโฆษณาหรือออก
ข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอย่างอ่ืน 
ผู้กระท าผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 99  ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่
ไม่ เป็นความจริ งเกี่ยวกับอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษใด โดยมีเจตนาที่จะ
ท าลายชื่อเสียง หรือความไว้วางใจของ
สาธารณชนต่อการด าเนินกิจการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 
หรื อต่ อหน่ ว ย ง านที่ มี อ า น าจหน้ า ที่
ควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรค

หนึ่ง กระท าโดยการประกาศโฆษณาหรือ
ออกข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่ออย่างอ่ืน ผู้กระท า
ความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 
 

 

- - 
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 มาตรา 100  เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา 65 
วรรคหนึ่ง (๒) ผู้ใดระบายหรือปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น
ที่ยังไม่ได้ท าการบ าบัดหรือก าจัดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดในมาตรา 65 วรรค
หนึ่ง (๑) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (๒) 
ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 65 
วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาท 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กระท าในเขต
ควบคุมมลพิษ ผู้กระท าความผิดดังกล่าว
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรบั 
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- - 
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 มาตรา 101  เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา 65 (๔) หรือ (๕) ผู้ใดไม่
จัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนยา้ย
มลพิษ หรือไม่จัดท ารายงานการระบายหรือ
ป ล่ อ ย ม ล พิ ษ  ห รื อ จั ด ท า ไ ม่ เ ป็ น ไ ป 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ออก
ตามมาตรา 65 (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 
 

การก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่จัดท าท าเนียบ
การปลดปล่อยและเคลื่ อนย้ายมลพิษ 
หรือไม่จัดท ารายงานการระบายหรือปล่อย
มลพิษ หรือจัดท าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศฯ ปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท การลงโทษ ควรพิจารณาจากความจง
ใจไม่กระท าตามกฎหมายด้วย ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากกฎหมายที่มีความไม่ชัดเจน 
หรือติดขัดด้ วยเหตุสุ ดวิสั ยที่ท า ให้ ไม่
สามารถปฏิบัติได ้การระบุบทลงโทษโดยไม่
ค านึงถึงเจตนาจะท าให้เป็นปัญหาในการ
บังคับใช้ อัตราค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ ค วบคุม  ไม่ ค วรมี ก า ร เ รี ย ก เก็ บ 
เนื่องจากผู้ควบคุมที่ไม่ได้รับจ้าง มีภาระ 
ผู้พันทางกฎหมายที่ต้องดูแลระบบ และไม่
มีเงินได้พิเศษเหมือนผู้ควบคุมที่รับจ้าง
ให้บริการ 
 
 
 
 

ให้คงตามร่างเดิม เนื่องจาก ผู้กระท าการ
ฝ่ าฝืนบทบัญญัติ ของกฎหมายที่ มี บท
ก าหนดโทษทางอาญา จะต้องรับผิดต่อเมื่อ
มีการกระท าที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยองค์ประกอบหลักประการหนึ่ง
คือ “เจตนา” ตามหลักความรับผิดทาง
อาญา 
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มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งห้ามใช้
ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
พันบาท 
 

   

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 102  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 
81 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

 

- - 

มาตรา ๑๐๔ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก า เนิดมลพิษผู้ ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๗๒ หรือข้อก าหนดของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๗๔ หรือ
มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่งหรือกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุม
หรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือ
ก าจัดของเสียโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๗๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา 103  ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 71 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ    

 

- - 

มาตรา 106 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียผู้ใด
ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท าบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

   

 มาตรา 104  ผู้ควบคุมผู้ใดด าเนิน
กิจการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 

- - 
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 มาตรา 105  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 74 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  

 
 

- - 

 ม า ต ร า  106  ผู้ ใ ด ฝ่ า ฝื น ห รื อ 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ 
ออกตามความในมาตรา 76 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ    
 
 

- - 

มาตรา ๑๐๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้าง
ให้บริการผู้ใดท าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมี
หน้าที่ต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา 107  ผู้ใดรายงานตามมาตรา 
65 วรรคหนึ่ ง (5 ) โดยแสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือ 
ทัง้จ าทั้งปรับ 

 
 

- - 
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มาตรา ๑๐๘ ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๒ 
(๑) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 

มาตรา 108 ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 77 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- - 

มาตรา 109 ผู้รับจ้างให้บริการบ าบัด
น้ าเสียหรือของเสียผู้ใดที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีค าสั่ งให้หยุดหรือปิดการด าเนิน
กิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของ
เสียตามมาตรา 82 (4) หรือผู้ควบคุมผู้ใดที่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีค าสั่งให้เพิกถอน
การเป็นผู้ควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (5) 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ หรือฝ่าฝืนด าเนินกิจการต่อไป
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 109  ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามค าสัง่
ของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิตามมาตรา 
78 วรรคแรก ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน
หนึ่งป ีหรือปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทัง้ปรบั 

 
  ผู้ ใดไม่ ปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งของ เจ้ า

พนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 78  
วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับไม่ เกิ น 
ห้าพันบาท  
 
 

- - 

มาตรา ๑๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดจ้างบุคคลที่ถูกเพิก
ถอนการเป็นผู้ควบคุมแล้ว ให้ควบคุมการ
ท างานของระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งตน
มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท 

มาตรา 110  เจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษผู้ใด จ้าง วาน ใช้ หรือกระท าการ 
ใด ๆ  เพื่อให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตหรือ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ให้
ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดหรือ
ก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอื่นซึ่ งตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

- - 
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มาตรา  ๑๑๑ ในกรณีที่ ผู้ กระท า
ความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือผู้จัดการ
ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล นั้ น  ห รื อ บุ ค ค ล ใ ด ซึ่ ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล
นั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดนั้น 

มาตรา 111  ในกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการ 
สั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณี 
ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่ งการหรือ 
ไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
 

- - 

 มาตรา 112  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขต
กรุงเทพมหานครและในสว่นภมูภิาคไดต้าม
ความเหมาะสม 

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละ

คณะให้มีจ านวนสามคน และต้องแต่งตั้ง
จากผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน

- - 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และผู้แทน
กระทร ว งทรั พ ย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

 
การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การ

ประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

 
 มาตรา ๑13  บรรดาความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 
หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุก 
ไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
มีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

 
ใ น ก ร ณี ที่ พ นั ก ง า น ส อบ ส ว น  

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ ใดกระท าความผิดตาม 
วรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มี
โทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี
โทษปรับ..(ไม่ได้ก าหนดโทษปรับ)..หรือ
จ าคุกไม่เกินสองปี... 
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 ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี  
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ 

 
เมื่ อผู้ ต้ อ งหา ได้ ช า ระค่ าปรั บ 

ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
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บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล   

 มาตรา 114  ให้องค์กรเอกชนด้าน 
การคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จดทะเบียนไว้ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น
องค์ การ เอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อมตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

 

- - 

มาตรา ๑๑๒ ในระหว่างที่ยังมิได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้รับ
แต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ยังคงอยู่ ในต าแหน่งเ พ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ ได้
แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา 115  ในวาระเริ่มแรกให้
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้แล้ว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น เ ก้ า สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติตามพระราชบัญญัติ ส่ ง เสริ ม 
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
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วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 มาตรา 116 ให้ โอนบรรดาเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ  และหนี้สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ ไปเป็นของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

- - 

 มาตรา 117  ค าขอจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว  

- - 
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แต่ยั งไม่ ได้ รั บจัดสรรงบประมาณจาก 
ส านักงบประมาณให้ส านักงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่เสนอ 
ค าขอนั้น โดยให้ถือว่ารัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ของส่วนราชการที่ เสนอค าขอเป็นผู้ยื่น
งบประมาณประจ าปีงบประมาณของส่วน
ราชการที่เสนอค าขอนั้น 
 

 มาตรา 118  ให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแต่งตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ าจะมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

- - 

มาตรา ๑๑๕ บรรดารายงานเกี่ยวกับ
การศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส าหรั บ โครงการหรื อกิ จการ ใดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

มาตรา 119  บรรดารายงาน
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร 
หรือกิจการตามพระราชบัญญัติ ส่ ง เสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- - 
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้ยื่นไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่
ในระหว่ างการพิจารณาของส านั กงาน
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ให้
ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ต่อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้โดยให้
อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการพิจารณาด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๕  ที่ ไ ด้ ยื่ น ไ ว้ ก่ อ น วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติ 

 

มาตรา ๑๑๔ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษา 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู้มี
สิทธิท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 120  ให้ผู้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ มีสิทธิท ารายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รับใบอนุญาต
เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป

- - 
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พระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่า
รัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้นั้นมาด าเนินการขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 
 
 

มาตรา ๑๑๓ บรรดากฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งซึ่งได้
ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้
บั งคับต่อไปได้ เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการ
ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้    

มาตรา 121  บรรดากฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
 

- - 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

.................................... 
นายกรัฐมนตรี 

 

- - 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 
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อัตราคา่ธรรมเนยีม 
๑. ค าขอรับใบอนุญาต   ฉบับละ ๔๐ บาท 
    เป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน 
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
๒. ใบอนุญาตเป็น         ปีละ ๔,๐๐๐ บาท  
    ผู้มีสิทธิท ารายงาน 
    ผลกระทบสิ่งแวดล้อม         
๓. ค าขอรับใบอนุญาต   ฉบับละ ๔๐ บาท 
    เป็นผู้ควบคุม                  
๔. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมปีละ ๔,๐๐๐ บาท 
                               
๕. ค าขอรับใบอนุญาต  ฉบับละ  ๔๐ บาท 

 เป็นผู้รับจ้างให้บริการ               
๖. ใบอนุญาตเป็น        ปีละ ๔,๐๐๐ บาท 

 ผู้รับจ้างให้บริการ                                    

อัตราคา่ธรรมเนยีม 
 

 
 
1. ใบอนุญาตเป็น       ปีละ  5,00๐ บาท 

ผู้จดัท ารายงานการประเมนิ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม       

2. ค าขอรับใบอนุญาต ฉบับละ 10๐ บาท 
เป็นผู้ควบคุม         
                                

                           
3. ค าขอการขึน้ทะเบยีนฉบับละ100 บาท 

เป็นผู้รับจ้างให้บริการ                            
4. ใบอนุญาตเป็น        ปีละ 5,๐๐๐ บาท 
    ผู้ควบคุม  
5. ค่าธรรมเนียม     ปีละ 10,00๐ บาท 
    การปล่อยมลพิษ          ต่อตันมลพิษ  

6. ใบแทนใบอนญุาต   ฉบบัละ 10๐ บาท                                       

7. การตอ่อายใุบอนญุาต      ครัง้ละเทา่กบั    
ค่าธรรมเนยีม
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ ควบคุ ม ปีละ  
5,000 บาท นั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
อัตราต่อคนต่อประเภทพิษหรือไม่ ซึ่งหาก 1 
บุคคลมีใบอนุญาตฯ ทั้ง 3 ประเภท จะมี
ค่าใช้จ่าย ปีละ 15,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็น
ภาระที่มากเกินไป และจะท าให้ผู้ประกอบการ
ก าจัดจ านวนผู้ควบคุมฯ ให้น้อยลงแทนที่จะ
สนับสนุนให้มีผู้ควบคุมฯ หลายอัตรา เพ่ือให้มี
ผู้ควบคุมฯ ได้ตลอดเวลาในกรณีที่มีพนักงาน
ลาป่ วย เป็นต้น และจ านวนผู้ ควบคุมฯ 
ประเภทบุคคลที่ ขออนุญาตก็จะน้อยลง 
ตามไปด้วย (ตามร่างกฎกระทรวงผู้ควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และผู้รับจ้างให้บริการ
บ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. ....) 
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรกัษา 
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

ความคดิเหน็ตอ่ร่างพระราชบญัญตัิ การพจิารณาของทส. 

  การก าหนด อัตราค่าธรรมเนียมการปล่อย
มลพิษ ปีละ 10,000 บาทต่อตันมลพิษ 
นั้นควรมีกฎกระทรวงหรือประกาศออกมา
ก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด ตาม
มาตรา 5 โดยไม่ควรคิดในอัตราที่เท่าเทียม
กันหมดทุกด้ านทุกพารามิ เตอร์  ควร
ก าหนดรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมแต่
ละด้าน (มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ 
กากของเสียฯ) แต่ละพารามิเตอร์ในอัตราที่
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรบัไวพ้ิจารณา 
1. ภาคเอกชน 
การออกกฎหมายลูกเรื่องต่างๆ ควรมีการออกคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายหรือคู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้

สอดคล้องกับกฎหมาย  
 
2. นกัวชิาการอสิระ 
2.1 เนื้อหาหลายส่วนและเป็นส่วนส าคัญท่ีอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เขียนได้ดีกว่า และมีเนื้อหาหลายส่วนมีความ

จ าเป็นต้องน าเนื้อหาส่วนที่ส าคัญและดีดี ของพระราชบัญญัติเดิมกลับมาเติมในร่างนี้ เพ่ือความครอบคลุมประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างครอบคลุมในประเด็นสิ่งแวดล้อม (นิยามค า
ส าคัญ ไม่มี ดังนี้เนื้อหาที่ส าคัญในตัวบทกฎหมายรายมาตราจึงหายไปด้วย) 

2.2 ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรเชื่อมกับยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความสอดคล้องกัน 
2.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องน าไปสู่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2.4 ในการเขียนหลักการของกฎหมายในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ต้องหารือกันในเชิงหลักการ และน ากฎ ระเบียบ 

ที่ เกี่ยวข้องมาดู เชื่อมโยงกัน พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ร.บ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่สอดคล้อง (หลักการใหญ่ยังคงเป็นเจ้าของโครงการเป็น 
ผู้ว่าจ้างหน่วยงานที่ศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) 

2.5 ควรมีคณะกรรมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่เกิดจากกระบวนการสรรหา จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และควรมีห ลักการดึงภาคที่มี
ส่วนร่วมเข้ามาเป็นตัวแทน (ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดใด) เข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งจะเป็นตัวแทนในแต่
ระดับ จากทุกภาคส่วน ซึ่งออกแบบในร่างฯ นี้ ยังไม่ตอบโจทย์ จ าเป็นต้องจัดโครงสร้างใหม่ กลไกการติดตามจ าเป็นต้องมีองค์กรในการตรวจติ ดตาม กระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) ยังไม่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพเพียงพอ จ าเป็นต้องมีแนวทางใหม่ในการจัดการ 

2.6 ตัวแทนขององค์กรชุมชน ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจติดตาม เพ่ือให้เกิดตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการด าเนินของรัฐควรต้องมีความโปร่ งใส่ ตรวจสอบได้ 
ยังไม่มีบทบัญญัติในส่วนนี้ 

2.7 เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดความเชื่อโยงและปฏิบัติตามเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมาก 
2.8 บทลงโทษ ยังไม่สอดคล้องหรือท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้องมีบทลงโทษเพ่ือให้เกิดการป้องกันการวางหลักประกันความเสี่ยง ควรมี เพ่ิมเติมหากเกิดเหตุ

แล้วบทลงโทษควรมีมากกว่าส่วนที่เกิดความเสียหายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 
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2.9 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการอย่างไร ต้องมีการวางหลักการและเชื่อมโยงกันให้ได้ 
2.10 การตัดมาตรา 6 ของเดิมออก เป็นการตัดสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการรับรู้และตรวจสอบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งไม่ตรงและสอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐ

ต้องปฏิบัติ (หน้าที่สิทธิ ที่เป็นหน้าที่ของรัฐ ในรัฐธรรมนูญฯ ได้ระบุ แต่เมื่อกฎหมายในเชิงปฏิบัติกลับถูกตัดออก แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยส าคัญมาก) ของการ
ปฏิบัติในทางกฎหมายในเรื่องนี้ 

2.11 ควรจัดประชุมและเสนอในเชิงหลักการให้ทราบหรือหลักการในเรื่องร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรเป็นอย่างไร เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาสะสมตลอดมา เพ่ือได้น าปัญหา
และใช้หลักการ และก าหนดกฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีการหารือ หรือท าความเข้าใจร่วมกันก่อน 

2.12 การวางหลักการที่ส าคัญให้ครอบคลุม ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีความส าคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับทุกระบบ
และทุกมิติ ต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคนักวิชาการ ภาคราชการ เข้ามาให้ความเห็นร่วมกัน เพ่ือเสนอแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.13 ควรน าแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศเข้ามาใช้ประยุกต์ กับแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย 
2.14 บทกฎหมายที่ดีของประเทศ ในด้านการประเมินผลกระทบ การตรวจติดตาม และบทลงโทษ ควรน ามาเนื้อหาประยุกต์ใช้ในประเทศให้เหมาะสม 
2.15 ควรน าเนื้อของรัฐธรรมนูญ ในหมวดและมาตราที่เก่ียวข้องมาก าหนดเนื้อหาของกฎหมายของระดับพระราชบัญญัติที่ต้องมีให้สอดคล้อง 
2.16 ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดท าแผนการด าเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติ เป็นขั้นตอนต่อสาธารณะเพราะ

เรื่องนี้มีความส าคัญต่อประชาชนทุกคน มีแผนการอย่างไร ต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นช่วงจนถึงได้ฉบับสุดท้าย มีเนื้อหาอย่างไร ก่อนน าฉบับนั้นไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และเปิดเผยความเห็นของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อสารธารณะด้วย เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 

2.17 ทางผู้ให้ความเห็นได้แนบความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ได้เคยให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้ ดังนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง 
“แนวทางการปฏิรูปพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 และร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
พ.ศ. ....” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช โดยมีผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 50 คน เข้าร่วม ซึ่งสรุปความเห็นได้ดังนี้ 

    (1) เห็นควรแก้ไขบทนิยาม เช่น ค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ให้รวมถึง “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ค าว่า “มลพิษ” ให้รวมถึง “การปนเปื้อนทาง
พันธุกรรม” เป็นต้น และเพ่ิมเติมค านิยาม เช่น ค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)” โดยให้นิยามรวมถึงเรื่อง “สุขภาพ” ด้วย ค าว่า “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)” ค าว่า “ชุมชน” ให้หมายถึง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นต้น 

    (2) ให้น าถ้อยค าตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาก าหนดไว้ ในเรื่องการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งสิทธิของบุคคลหรือชุมชนที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐ  
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    (3) ปรับแก้ไขสัดส่วนกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยเพ่ิมผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้มาจากการคัดเลือกกันเอง และก าหนดให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ 

    (4) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ควรรวมอ านาจหน้าที่ที่สอดคล้อง หรือต่อเนื่องให้อยู่ในข้อเดียวกัน และเพ่ิมเติมเรื่องการเสนอรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอรายงานการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกๆ 2 ปี 

    (5) เพ่ิมเติมเรื่องท่ีมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประเภทกิจการที่จะใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับแก้ไขสัดส่วนกรรมการในคณะกรรมการทุนสิ่งแวดล้อม
ให้มีความเหมาะสมและมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน มีผู้แทนจากหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานของรัฐเพ่ิมมากข้ึนฯ 

    (6) เพ่ิมเติมหมวดเรื่อง “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)” รวมทั้งก าหนดเรื่องการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน 
 

3. สมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุ้มครองสิง่แวดล้อมและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ(สคส.) 
3.1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการแ ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 เพียงเล็กน้อย ยังไม่น าไปสู่การปฏิรูปเชิงระบบ และยังมีเนื้อไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะมาตรา 43 มาตรา 57 
และมาตรา 58 

3.2 ระบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นระบบที่ล้มเหลวและไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ 
หน่วยงานรัฐ และประชาชนในท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ. ของ ทส. ยังคงใช้ระบบเดิมไม่มีการปฏิรูปให้ดีขึ้น สคส. เห็นว่า ระบบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ควรใช้ระบบที่
ด าเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ ตัดความสัมพันธ์แบบลูกจ้างนายจ้างระหว่างผู้ประกอบการกับบริษัทที่ปรึกษา ใช้ระบบใบอนุญาต ซึ่งได้มีข้อเสนอดังกล่าวไว้แล้วในร่างก า
หมายฉบับที่จัดท าโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

3.3 ปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกองทุนที่เป็นอิสระ ท างานในเชิงรุก ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ความช่ วยเหลือทางวิชาการ 
และกฎหมายแก่ประชาชนตามหลักการป้องกันไว้ก่อนและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้าตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 

3.4 ร่างกฎหมายยังขาดบทบัญญัติว่าด้วย ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตนไม่ได้ท าให้มลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปล่อยมลพิษ
ทั้งในเชิงความเข้มข้น และปริมาณการปล่อยรวม ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษท่ีต้องค านึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 

 
 



ฉบับเดือน ตุลาคม 2559 

ตารางวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หน้า ๒๔๙ 
 
 

3.5 หลักความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควรต้องบัญญัติเพ่ิมเติมให้ชัดเจน 
3.6 การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม เช่น การบัญญัติให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประจ าจังหวัด ขึ้นรับผิดชอบแผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด การมีมาตรการหรือ

กลไกท่ีชัดเจนในการสนับสนุนอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(26-6-60) 


