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ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (มีท้ังหมด 115 มาตรา) และ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... ฉบับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 

เมษายน 2560 (มีท้ังหมด 121 มาตรา) 

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.... 

เพ่ิมเติม/หมายเหต ุ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หลักการ : ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

เหตุผล : พระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ . 2535 ได้ ใช้บั งคับมาเป็ น

เวลานาน 

-บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว 

-เพ่ิมเติมหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อ

และขจัดมลพิษให้ชัดเจนยิ่ งขึ้น  โดยใช้มาตรการทาง
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เศรษฐศาสตร์ 

-ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-เพ่ิมมาตรการในการกากับดูแลในการดาเนินการตาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ 

-ปรับปรุงแหล่ งที่ มาและการใช้ จ่ ายเงินของกองทุน

สิ่งแวดล้อม 

-ปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการ

ควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 

-ขยายขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ให้รวมถึงเขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวงที่ประเทศ

ไทยมีสิทธิและหน้าที่  เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศหรือความตกลงที่ท ากับต่างประเทศ 

ม า ต ร า  1 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย ก ว่ า 

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ” 

ม า ต ร า  1 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย ก ว่ า 

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. …” 

 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น

ก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น

ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

แก้ไขระยะเวลามีผลบังคับใช้ 
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นุเบกษาเป็นต้นไป เป็นต้นไป 

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 

(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 

(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สิ่ งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่ งต่างๆ ที่ มี

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่ อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพ

ของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติ

ต่างๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีพของประชาชนและความสมบู รณ์ สืบ ไปของ

มนษุยชาติ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สิ่ งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่ งต่าง ๆ ที่มี

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่ง

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สภาวะที่

แสดงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีพของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขนิยามของ “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
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“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า 

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง และ สภาวะอ่ืนๆ 

ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย 

และมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง

เหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่

ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้  และให้

หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความ

 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า 

มาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ ระดับ เสียงและความ

สั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อมเรื่องอ่ืนๆ ซึ่ง

ก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

“มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” 

หมายความว่า มาตรฐานซึ่งก าหนด เพ่ือควบคุมการระบาย

หรือปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

“มลพิษ” หมายความว่า สารใด ๆ หรือสิ่งเจือปน

ที่ถูกระบายหรือปล่อยทิ้ง จากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือที่มี

อยู่ในสิ่งแวดล้อม ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่ก่อให้เกิด

หรือ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ

ภาวะที่ เป็ น พิษภั ย อันตรายต่อสุขภาพอนามั ย  ของ

ประชาชน และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง 

เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือ เหตุร าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิด

 

แก้ไขนิยามของ“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 

 

 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” 

ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดนิยามไว้ 
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สั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออก

จากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

 

“ภ าวะม ล พิ ษ ” ห มายความ ว่ า  สภ าวะที่

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งท าให้

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ า 

มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

 

 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน 

โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ 

สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มา

ของมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

หรือถูกระบายหรือปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

 

 

“ภ าวะม ล พิ ษ ” ห มายความ ว่ า  สภ าวะที่

สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดยมลพิษซึ่งท าให้

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 

 

 

 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า แหล่งที่มา

ของมล พิษซึ่ งอาจท าให้ เกิ ดผลกระทบต่ อคุณ ภาพ

สิ่ งแวดล้ อมหรือสุ ขภ าพอนามั ยของประชาชน  ทั้ ง

แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้  เช่น ยานพาหนะ และ

แหล่งก าเนิดมลพิษเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น สถานประกอบ

กิจการ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 

“เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ผู้

ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษ และในกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นอาคารชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ”  ซึ่งฉบับเดิม

ไม่ได้ก าหนดนิยามไว้ 
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“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูก

ปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก 

ตะกอน หรือสิ่ งตกค้างจากสิ่ งเหล่านั้น ที่อยู่ ในสภาพ

ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ 

 

 

 

 

 

 

“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพ

เป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ใน

ของเหลวนั้น 

 

“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ใน

หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนการเคหะ หรือแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืน

ที่กฎหมายก าหนดให้สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหรือคณะ 

 

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะ สาร หรือวัตถุใด 

ๆ ที่ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้ง

กาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

 

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า ของเสียที่มี

องค์ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสิ่ งใด ๆ ในลักษณะที่

ก่อให้ เกิดอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่ เป็นอันตรายต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

“น้ าเสีย” หมายความว่า น้ าที่มีการปนเปื้อนด้วย

สิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

“อากาศเสีย” หมายความว่า อากาศที่มีการ

 

 

 

แก้ไขนิยามของ “ของเสีย” 

 

 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “ของเสียอันตราย” 

ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดนิยามไว้ 

 

 

 

แก้ไขนิยามของ“น้ าเสีย” 

 

 

 

แก้ไขนิยามของ “อากาศเสีย” 
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สภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน 

หรือมลสารอ่ืนที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัว

อยู่ในบรรยากาศได้ 

 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้

ท าการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์  ด าเนินการ และ

บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรือ

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส าหรับการควบคุม บ าบัด หรือ

ก าจัดมลพิษอ่ืนใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพ่ือการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดของเสีย

หรือมลพิษอ่ืนใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ ได้รับ

ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของ

เสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

“เขตอนุ รักษ์” หมายความว่ า เขต อุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการท่องเที่ยว 

และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพ

ปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้

ท าการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือด าเนินการ

อ่ืนเกี่ยวกับระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้งใช้การ

จัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดที่แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มี

ขึ้น 

 

 

 

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัด ก าจัด หรือจัดการ

มลพิษ 

 

“เขตอนุ รักษ์” หมายความว่ า เขต อุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่า

สงวนแห่งชาติ  เขตป่าชายเลนอนุรักษ์  และเขตพ้ืนที่

 

 

 

 

แก้ไขนิยามของ “ผู้ควบคุม” 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขนิยามของ“ผู้รับจ้างให้บริการ” 

 

 

 

แก้ไขนิยามของ“เขตอนุรักษ”์ 
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ธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

คุ้มครองอย่างอ่ืน เพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

“ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ” 

หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบ

ข อ ง โค ร งก า รห รื อ กิ จ ก า รที่ อ า จ มี ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ

อนามัย หรือคุณภาพชีวิต เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสาร 

เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน

ตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชนหรือตามกฎหมายอื่น 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดนิยามไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “หน่วยงานของรัฐ”  ซึ่ งฉบับเดิมไม่ได้

ก าหนดนิยามไว้ 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “องค์กรชุมชน”  ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนด

นิยามไว้ 
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(2) ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขต

กรุงเทพมหานคร 

(5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครอง

ท้องถิ่นอย่างอ่ืน นอกเหนือจาก (1) ถึง (5) ข้างต้น ที่ได้รับ

การประกาศก าหนดให้ เป็น ราชการส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ส าหรับในเขตราชการส่วน

ท้องถิ่นนั้น 

 

 

 

 

 

 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) นายกเทศมนตรี 

(3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(5) นายกเมืองพัทยา 

(6) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย

จัดตั้ง 

 

 

 

 

“ผู้มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส าหรับ

กรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหาร

 

แก้ไขนิยามของ“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “ผู้มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”  ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดนิยามไว้ 
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“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“พนักงาน เจ้ าหน้ าที่” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง

รั ฐมนตรี แต่ งตั้ ง ให้ มี อ าน าจห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ก ารต าม

ส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 

(3) นายอ าเภอ สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

(4) ผู้ซึ่ งกฎหมายจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการกากับดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 

“ผู้บริหารกองทุน” หมายความว่า ผู้ที่ทาหน้าที่

บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“พนักงานกองทุน” หมายความว่า บุคคลซึ่ง

ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากเงิน

งบประมาณของกองทุน 

 

“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

“พนักงาน เจ้ าหน้ าที่” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง

รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมนิยามของ “ผู้บริหารกองทุน” ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนด

นิยามไว้ 

 

เพ่ิมนิยามของ “พนักงานกองทุน” ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนด

นิยามไว้ 
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พระราชบัญญัตินี้ 

 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ 

วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ 

วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด

การระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่ง

อ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ 

หรือสิ่งแวดล้อม 

 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร 

 

“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือ

รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือตาม

กฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วย

การเดินอากาศ 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่

ของตน 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

และพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้น

หรือลดค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน หรือออก

ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม 

จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้โดยค านึงถึง

แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ขนาด ลักษณะ หรือประเภทของโครงการหรือกิจการที่

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

 หมวด 1 

บททั่วไป 

......... 

ในฉบับร่าง ก าหนดให้มีบทท่ัวไป 

ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดบททั่วไปไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ม า ต ร า  5  ใ น ก ร ณี ที่ บ ท บั ญ ญั ติ ใ ด ใ น

พระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ ของผู้ ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึง

กรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีด้วย 

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักร 

ตลอดจนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีปและทะเลหลวง

ที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงที่ ท า กับ

ต่างประเทศ 

ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึง

จังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีป

และทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่ 
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มาตรา 7 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง

และกระบวนการเรียนรู้และพ่ึงตนเองของชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับขึ้นทะเบียน

ส ม า ชิ ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น  อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือบุคคลซึ่งมี

ความสนใจในการทางานด้านการอนุรักษ์ การสงวน การ

คุ้มครอง และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อน ไขในการขึ้น

ทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของบุคคลตาม

วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

 

บัญญัติให้มีการรับขึ้นทะเบียนสมาชิกขององค์กรชุมชน 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน หรือบุคคลซึ่งมีความสนใจในการทางานด้านการ

อ นุ รั ก ษ์  ก า ร ส งวน  ก ารคุ้ ม ค รอ ง  แ ล ะก าร ฟ้ื น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิ

และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทาง

ราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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สิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า

เป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน 

หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับ

ความคุม้ครองตามกฎหมาย 

 

 (2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทน

จากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิด

จากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมี

สาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือ

ด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 

(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้า

พนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใดๆ อันเป็นการ

ละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

(4) การให้ ความร่วมมื อและช่ วย เหลื อ เจ้ า

พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

บัญญัติไว้ในฉบับร่างฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 

โดยเป็นสิทธิขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับ
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

(5) การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ นี้ ห รื อ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 

        ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ 

การช่วยเหลือสนับสนุนจากทางราชการ 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

  

มาตรา 8 ให้บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 7 มีหน้าที่

ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การสงวน การ

คุ้มครอง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่น 

 ให้อธิบดีกรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมี

อ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน ต่อกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา 7 เพ่ือช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุม

มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เพ่ิมเติมให้ชัดเจนขึ้นในหน้าที่ของบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง 

การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจ าตัวของบุคคลซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคล

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสอง ต้องแสดงบัตรประจ าตัว

ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องทุกครั้ง 

มาตรา 7 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหาก าไร

จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็น

องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

มาตรา 9 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ให้นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรชุมชนที่มี

วัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์ 

การสงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์การเอกชนด้าน

สิ่งแวดล้อมต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หลัก เกณ ฑ์  วิ ธีการ และเงื่อน ไขในการขึ้ น

ทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นองค์การ

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 

 

มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ ได้จดทะเบียนตาม มาตรา 10 องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้  
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มาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการ

สนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 

(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือ

ข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้อง

เกี่ ย ว กั บ ก า ร คุ้ ม ค ร อ งสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

 

(3) การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น 

ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนจากทางราชการในการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 

(1) การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  

 

 

(2) การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลหรือ

ข่าวสาร การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และการสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่

ถูกต้องเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง หรือ

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ 

การสงวน การคุ้มครอง การจัดการ หรือการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

(3) การช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนที่ให้ริเริ่มโครงการ

หรือกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง หรือ

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ 

 

 

 

เพ่ิมเติมการช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
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(4 ) ก ารศึ ก ษ าวิ จั ย เกี่ ย ว กั บ ก ารคุ้ ม ค รอ ง

สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะ

ความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะ

มลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ 

รวมทั้ งเป็นผู้แทนในคดีที่ มีการฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ

อันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย                

  ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และ

ร้องขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือให้

การสงวน การคุ้มครอง การจัดการ หรือการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ  

 

(4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การสงวน 

การคุ้ มครอง  หรือการส่ ง เสริม  และรักษ าคุณ ภ าพ

สิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง การ

จัดการ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะความคิดเห็น 

ต่อรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  

(5 ) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของ
มลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย 
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นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติมีอ านาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องด าเนินการ

ช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกต่อไป 

 คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงิน

ทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียน

แล้ว เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่

เห็นสมควร 

  องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อ
ผู้แทนภาคเอกชน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได ้

   ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้ว

ด าเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอน

การจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้ 

(มาตรา 8 วรรคท้าย) 

มาตรา 11 ในกรณีที่บุคคลหรือองค์การเอกชน

ด้ าน สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ซึ่ ง ได้ ขึ้ น ท ะ เบี ย น  ต่ อ ก ระท รว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 7 หรือ

มาตรา 9 ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้อธิบดีกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอ านาจสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของ

แก้ไขผู้มีอ านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององค์กรเอกชน

ด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมเติมการขอรับการขึ้นทะเบียนใหม่

เมื่อถูกเพิกถอน 
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บุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้ 

บุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก

เพิกถอนการขึ้นทะเบียนตาม วรรคหนึ่ง อาจขอรับการขึ้น

ทะเบียนใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้น

ทะเบียน 

มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อ

สาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่

เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้น

จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ

อนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมี

อ านาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

บุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือ

ความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใดๆ 

อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจาก

อันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ใน

กรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอัน

มาตรา 12 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายต่อ

สาธารณชนอันเนื่องมาจาก ภาวะมลพิษที่เกิดจากการ

รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้

เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิ นของประชาชนหรือของรัฐ เป็ น อันมาก ให้

นายกรัฐมนตรีมี อ านาจสั่ งการตามที่ เห็ นสมควรให้

หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรือ

อาจได้รับอันตรายหรือความเสียหาย กระท าหรือร่วมกัน

กระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือ

บรรเทาผลร้ายจากอันตรายและ ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

อย่างทันท่วงที  และในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้

ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่ง
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จะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่

มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 

 

 อ านาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรี

จะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายใน

เขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ท าเป็นค าสั่งและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่า

ราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้

สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจา

นุเบกษาโดยมิชักช้า 

การมิให้บุคคลนั้นกระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความ

รุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าว

ด้วย 

อ า น า จ ใ น ก า ร สั่ ง ก า ร ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง 

นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ

ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ 

 

การสั่งการตามวรรคหนึ่ง และการมอบอ านาจ

ตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บังคับ นับแต่วันที่ออกค าสั่ง และ

ให้ประกาศค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

มาตรา 10 เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือ

บรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตาม

มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท า

แผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 11 ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ของตน 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม* มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม

มลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียมไม่ เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และ

ก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

หมวด 1 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

......... 

หมวด 2 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

......... 

 

 มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่ งชาติ  ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* เป็นรอง

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ค น ที่ ส อ ง  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

มาตรา 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 

“คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ” ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่

หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแ วดล้ อม  เป็ น รอ งป ระธาน กรรมการคน ที่ ส อ ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แก้ไขเพ่ิมเติมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
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รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ 

รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกินแปดคนซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมี

ผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง  และ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็น

กรรมการและเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณา

แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 

เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพลั งงาน  รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ขอ งมนุ ษ ย์  ป ลั ด ก ระท รว งวัฒ น ธรรม  เล ข าธิ ก าร

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน อัยการสูงสุด ประธานคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชนสามสถาบัน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคน เป็น

กรรมการ 

ให้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 

ให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมี
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ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

มาต รา  14  ให้ ก รรม ก ารผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ซึ่ ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี แต่

อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน

อีกหนึ่งวาระ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 

มาตรา 14 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ

ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

              

 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนวาระ ให้ผู้ ได้รับแต่งตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่างอยู่ ใน

ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้

แล้ว 

       

 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยัง

มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง

เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ

แก้ไขวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระ ซึ่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
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แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

            กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งพ้ นจาก

ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารง

ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระตามมาตรา 14 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 

(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้

จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีส่วน

ได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรง

หรือก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพ

มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อ

หน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือ

กระท าการอันเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย  

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ  

(6) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษสาหรับความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 
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สิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ อ่ืนเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

 

มาตรา 13 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี

อ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 

 

(2) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 32 

 

 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีรัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35 

 

มาตรา 16 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) เสนอนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  เพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี  

 

(2) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 39  

 

(3 ) พิ จารณ าให้ ความเห็ นชอบ แผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่รัฐมนตรี

เสนอตามมาตรา 40  
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               (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตาม

มาตรา 37 

 

 

 

 

(5) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การ

ภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ต่อคณะรัฐมนตรี 

 

(6) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ต่อคณะรัฐมนตรี 

 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ

เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจาย

 

(4 ) พิ จารณ าให้ ความเห็ นชอบแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา 41 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามมาตรา 42 และแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ด าเนินการควบคุม  ลด ขจัดมลพิษและฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 73 

 

(5) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน  การคลัง 

ภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือปฏิบัติตาม

นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี  

 

(6) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี  

 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือ

ป้องกันหรือแก้ไขอันตราย อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษท่ีเกิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมเติมแผนการปฏิบัติการ 
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ของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เสนอตามมาตรา 53 (1) 

 

 

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีเสนอ

ตามมาตรา 55 

 

(9) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราช

กฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ประกาศ ระเบียบและค าสั่ งที่จ าเป็น เพ่ือให้กฎหมาย

เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความ

เป็นระบบโดยสมบูรณ์ 

 

(10) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ื อ

พิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่า ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันอาจ

ท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

จากการรั่ ว ไห ลหรือการแพร่ก ระจายของมล พิษ ที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 63 (1)  

 

 

 

 

 

 

(8) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราช

กฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือให้การบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 

  

(9) เสนอความ เห็ น ต่ อน ายกรั ฐมนตรี เ พ่ื อ

พิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันอาจท า

ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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(11) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความ

ร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

(12) ก ากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง 

 

(10) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความ

ร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การรักษา และการ

ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกให้สาธารณชน

มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 

(11) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การจัดสรรเงินกองทุนและก ากับการจัดการและบริหาร

เงินกองทุน  

 

(12) ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ

ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

  

(13) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง  

 

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู การสร้างจิตส านึกให้สาธารณชน

มีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมเติมการติดตามด าเนินงาน ซึ่งในฉบับเดิมไม่ได้บัญญัติไว้ 
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(14 ) ป ฏิ บั ติ ก าร อ่ืน ใดต ามที่ ก าห น ด ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

 

(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้

เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า

ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง

มาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น

อีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติกรณีประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

 

มาตรา 18 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ช า น า ญ ก า ร  ห รื อ

มาตรา 18 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมี

อ านาจแต่ งตั้ งคณ ะอนุกรรมการ  เพ่ื อ พิจารณ าหรือ

แก้ไขเหลือเพียงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพียงอย่าง

เดียว 
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คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติจะ

มอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและ

คณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ

มอบหมาย  

              

  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่การ

ประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

 

มาตรา  20  ใน ก ารป ฏิ บั ติ ก ารต ามห น้ าที่ 

คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  คณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้

ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือค าแนะน าทาง

วิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจาก

บุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพ่ือส ารวจกิจกรรม

ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ม า ต ร า  1 9  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือ

คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง อธิบาย 

ให้ ความ เห็ น  หรือ ให้ ค าแนะนาทางวิช าการได้ เมื่ อ

เห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้

ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมใด ๆ ที่อาจ

มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ม า ต ร า  2 1  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ

ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* กรมควบคุมมลพิษ

ห รื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ าพ สิ่ งแ วด ล้ อ ม  ก ระท รว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* เป็นผู้ปฏิบัติการหรือ

ม า ต ร า  2 0 ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ

มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อมูล

เสนอมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณา

ด าเนินการต่อไปได ้
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เตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือ

พิจารณาด าเนินการต่อไปได ้

มาตรา 19 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

มีอ านาจเรียกให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน ส่ง

เอกสารการส ารวจผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการและแผนงานของ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณา ในการนี้

อาจเรียกบุคคลที่ เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วย หากเห็นว่า

โครงการและแผนงานใดอาจจะท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง

ต่อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม ให้ เสนอมาตรการแก้ ไขต่อ

คณะรัฐมนตรีต่อไป 

   ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียกให้ส่งตามวรรคหนึ่ง เป็นเอกสาร

หรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรซึ่ง

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร ให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดวิธีการและ

มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้เอกสาร หรือข้อมูล

เหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอ่ืนใด นอกจากนี้จะต้องใช้

เอกสารหรือข้อมูลนั้นเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรานี้

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

ในส่วนของอ านาจเรียกให้ส่งเอกสารการส ารวจผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ของโครงการและแผนงาน หรือการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หากเห็นว่าโครงการและแผนงานใดอาจจะท าให้เกิดผล

เสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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เท่านั้น 

หมวด 2 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

......... 

หมวด 3 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

......... 

 

มาตรา 22  ให้ จัดตั้ งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ ง

เรียกว่า “กองทุนสิ่ งแวดล้อม” ในกระทรวงการคลั ง

ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 (1) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่

นายกรัฐมนตรีก าหนด 

 

 

(2) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 

(3) เงินค่าบริการและค่าปรับที่ จั ด เก็บตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  22 กองทุ นป ระกอบ ด้ วย เงิน และ

ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  

 

 

(1) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุน

ตามมาตรา 116  

(2 ) เงินกองทุนน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งตามอัตราที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(3) เงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าใช้น้ าบาดาลตาม

สัดส่วนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล  

(4) เงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือเงินเพ่ิม ที่

จัดเก็บตามมาตรา 85 มาตรา 86และมาตรา 88  

(5) เงินค่าปรับที่ ได้จากการเปรียบเทียบตาม

มาตรา 113  

(6) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินเพ่ิม ค่าปรับ 

แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทเงินและทรัพย์สินที่จัดอยู่ในกองทุน

สิ่งแวดล้อม 

และก าหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ 

(5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชน

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือ

องค์การระหว่างประเทศ 

(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิด

จากกองทุนนี้ 

(7) เงินอ่ืนๆ ที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุนนี้ 

         ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บ

รักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่ งแวดล้อม และ

ด า เนิ น ก าร เบิ ก จ่ า ย เงิ น ก อ งทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต าม

พระราชบัญญัตินี้ 

หรือภาษีอากรที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นของกองทุนหรือ

ส่งเข้ากองทุน  

(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ  

(8) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้  

(9) ดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากการ

ด าเนินการของกองทุน 

 

 

 

(10) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน 

หรือที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

        เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่ง

คลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา 23  เงินกองทุนให้ ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ

ดังต่อไปนี้ 

 

(1) ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น

ส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

หรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน 

มาตรา 23 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้  

(1) ให้หน่วยงานของรัฐกู้ยืมส าหรับการลงทุน

หรือน าไปร่วมทุนกับเอกชนเพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือ

ขยายระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย

รวม หรือมลพิษอ่ืนที่จัดท าขึ้นเพ่ือบริการสาธารณะ รวมทั้ง

 

 

เพ่ิมเติมการน าไปร่วมทุนกับเอกชน 
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วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการ

ด าเนินงาน และบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย. 

 

 

(2) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม 

เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบก าจัด

ของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของ

ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 

 

(3) ให้เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหน้าที่

ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย หรือ

น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการ

ควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ

ด าเนิ นกิจการของตน เองหรือบุ คคลนั้ น เป็ นผู้ ได้ รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบ าบัด

น้ าเสียหรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

จัดหาและจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือที่จ าเป็น

ส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว ตาม

อ านาจหน้าที่ของตน  

 

(2 ) ให้ อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ห รื อ

รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือขยายระบบ

บ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย หรือมลพิษ

อ่ืน รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่

จ าเป็นส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้

เฉพาะในกิจการของตนเอง  

(3) ให้เอกชนกู้ยืมเพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือ

ขยายระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ น้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย

หรือมลพิษอ่ืน หรือการจัดการลดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม

หรือการด าเนินกิจการของตนเอง เพ่ือการป้องกัน รักษา 

หรือฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและ

บ ารุงรักษาระบบหรือการจัดการมลพิษดังกล่าว  

 

(4 ) ให้ ผู้ควบคุมหรือผู้ รับจ้างให้บริการกู้ยืม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมให้เอกชนที่อาจไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายกู้ยืมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย

หรือน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย หรือมลพิษอ่ืน  

 

(5 ) อุ ดห นุ นห น่ วย งานของรั ฐส าห รับ การ

ด าเนินงานตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 

หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

 

(6) อุดหนุนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมใน

การด าเนินกิจกรรมตามมาตรา 10  

 

(7) อุดหนุนกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษตามมาตรา 12 

หรือมาตรา 94  

 

(8) อุดหนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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(4) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่

เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่

คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

 (5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

91  

 

(9) ให้กู้ยืมหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

การส่ ง เส ริ ม แล ะรั กษ าคุณ ภ าพ สิ่ งแ วดล้ อมต าม ที่

คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

 

(10) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

 มาตรา 24 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ให้

จ่ายจากเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

 ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 24 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม*เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่* อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ

มาตรา 25 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง 

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  ผู้ แ ท น ก ร ะ ท ร ว งพ ลั ง ง า น  ผู้ แ ท น

กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสา

นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทน

ส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมควบคุม

คณะกรรมการกองทุนฯจากเดิมที่ก าหนดให้มี เลขาธิการ 

ผู้อ านวยการ อธิบดี เป็นกรรมการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมให้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เป็ น ก รรม ก าร  แ ล ะผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ซึ่ ง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ การ

ลงทุน กฎหมายหรือด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เกินห้าคน เป็น

กรรมการ  

  ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

และให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แต่ งตั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ข อ งส า นั ก งาน น โยบ ายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนสองคน เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมเติมให้มีผู้ช่วยเลขานุการจากการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 26 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายทุจริต  
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ  

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือ
ถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน
ไว้ก่อน  

(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิหสาหกิจเพราะกระท า
ผิดวินัย  

(8) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(9) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ  

(10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของ

กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่เป็นผู้ประกอบ

กิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 มาตรา 27 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 14 และ

มาตรา 15 มาใช้บังคับแก่วาระการด ารงต าแหน่งและการ

พ้ น จ าก ต า แ ห น่ ง ข อ งก ร รม ก า ร ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ใน

ฉบับเดิมก าหนดไว้ในมาตรา 24 วรรคสอง 
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คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา 25 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตามกิจการ
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและ
วิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน 

(3) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธี
ด าเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 
30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
กองทุน กรมบัญชีกลางและผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 
และมาตรา 30 

(4 ) ว า งระ เบี ย บ ก ารรั บ เงิ น แล ะ เบิ ก จ่ า ย
เงินกองทุน 

(5) ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินที่กู้ยืมจาก
กองทุนตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
และหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(6) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการ
หักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 93 

(7) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

มาตรา 28 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(2) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพ่ือใช้ในกิจการ
ตามมาตรา 25 

(3) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ แผนการ
ใช้จ่ายเงิน และงบประมาณประจ าปีของกองทุน 

(4) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขออนุมัติและการอนุมัติเงินกองทุน 

(5) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินที่กู้ยืมจากกองทุน
ตามมาตรา 23 (1) (2) (3) (4) หรือ (9) รวมทั้ งอัตรา
ดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(6) ออกระเบียบการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และ
การจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ 

(7) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานกองทุน 

(8) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สาหรับการ

ในฉบับร่างเพ่ิมเติม (1),(3),(4), (7) 
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(8 ) ป ฏิ บั ติ ก าร อ่ื น ใด ต าม ที่ ก า ห น ด ไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

การก าหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ (4) และ
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม 
(1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง

คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้ 

หักเงินค่าบริการส่งเข้ากองทุน ตามมาตรา 88 วรรคสอง 
(9) จั ด ท า งบ ก าร เงิน แล ะราย งาน ผล ก าร

ปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุนเสนอ ต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหรือตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

การออกระเบียบของคณะกรรมการกองทุนตาม 

(6) และ (7) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและจากกระทรวงการคลัง 

 มาตรา 29 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

จากมาตรา 25 วรรคสามฉบับเดิม 

มาตรา 26 ให้น าความในมาตรา 16 และมาตรา 

17และมาตรา 20 มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ ของ

ค ณ ะก รรม ก ารก อ งทุ น แ ล ะค ณ ะอ นุ ก ร รม ก ารที่

คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง โดยอนุโลม 

มาตรา 30 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 และ

มาตรา 19 มาใช้บังคับแก่การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุ กรรมการที่

คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ัง โดยอนุโลม 

 

มาตรา 27  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
ตามมาตรา 23 (1) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาค าขอ
จัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดตามมาตรา 39 เพ่ือท าการก่อสร้างหรือ

มาตรา 31 ในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนจาก

กองทุนตามมาตรา 23 (5) ให้คณะกรรมการกองทุน

พิ จ า ร ณ า ค า ข อ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น จั ด ก า ร
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ด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย 
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา 39 ให้
แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่นสมทบด้วยแล้วเป็นล าดับแรก  

   สัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือ

เงิน รายได้ของราชการส่ วนท้ องถิ่ นกับ เงินกองทุนที่

คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตามวรรค

หนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติก าหนด 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา 41 

หรือการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมใน เขตควบคุมมลพิษ หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมเป็นล าดับแรก 

มาตรา 28  การจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ท าการกู้ยืมตามมาตรา 23 
(2) หรือ (3) ให้คณะกรรมการกองทุน พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก าหนด 

 
  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดสรรเงินกองทุนให้
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใด
กู้ยืมเงินกองทุนได้ โดยมีก าหนดระยะยาวเป็นพิเศษ และจะ
ก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบี้ยตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 32 ในการอนุ มัติ เงินกองทุ น ให้ แก่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตาม มาตรา 23 (1) (2) (3) (4) 
(6) (7) (8) หรือ (9) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด 

   เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญั ตินี้  การอนุมัติ ให้กู้ยืมเงินกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนใดกู้ยืมเงินกองทุน โดยมีก าหนดระยะเวลายาวเป็น

พิเศษได้ หรือจะก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้น
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ดอกเบี้ยตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

 มาตรา 33 ในการอนุมัติ เงินกองทุนส าหรับ

กิจการตามมาตรา 23 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบ

อ านาจให้ประธานกรรมการกองทุน ผู้จัดการกองทุน หรือ

คณะอนุกรรมการ กระท าการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 34 ให้ คณ ะกรรมการกองทุ น  โดย

ข้อเสนอแนะของเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ใน

สังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุน โดย

ให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 35 ผู้บริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุนอาจว่าจ้างสถาบันการเงินของรัฐ
เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน เพ่ือท าหน้าที่ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุน
ก าหนด 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก

และการว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน ให้เป็นไป

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 

 

มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมาย
ให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรหรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการกองทุนใน
เงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนกู้ยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้จัดการ
กองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุน
และด้านวิชาการ และให้มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทน
คณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้ให้กู้ เก็บรักษาและจ่าย
เงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้ง
ติดตามทวงถามและรับเงินที่ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ส่งเข้ากองทุนและให้มีอ านาจก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ
ในการให้กู้ยืมเงินได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุน 

สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเป็น

สาระส าคัญของสัญญาก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้เงินที่

กู้ยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายของผู้กู้ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

มาตรา 36 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมาย
ให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้บริหารกองทุน
ในส่วนที่จะให้กู้ก็ได้ 

 
 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหาร

กองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในด้านการลงทุน
และด้านวิชาการ และให้มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทน
คณะกรรมการกองทุน ในฐานะผู้ให้กู้ เก็บรักษาและจ่าย
เงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้ง
ติดตามทวงถามและรับเงินที่ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย
ส่ งเข้ากองทุน และให้มีอ านาจก าหนดระเบียบ เพ่ือ
ปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงินได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน 

  สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไขซึ่ง

เป็นสาระส าคัญของสัญญา ก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้เงิน

ที่กู้ยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายของผู้กู้ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
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 มาตรา 37 การบัญชีของกองทุนให้จัดท าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจการของกองทุนและรายงานผล
การตรวจสอบ ให้คณะกรรมการกองทุนทราบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

บัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 38 ภ าย ในหกสิ บ วันนั บ แต่ วัน สิ้ น

ปีงบประมาณทุกปี ให้กองทุนจัดท า งบการเงินของกองทุน

ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบก่อนเสนอให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ และน าเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือทราบ

ต่อไป 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

          ม า ต ร า  2 9   ใ ห้ อ ธิ บ ดี ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง 
กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่
จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการ
ลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมตามมาตรา 23 (1) และเงินกองทุนในส่วน
อ่ืนที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรร 
   นอกเหนือจากมาตรา 23 (2) และ (3) 

 ฉบั บร่างไม่ ได้ ก าหนด ไว้ว่ าให้ อธิบดีกรมบัญ ชีกลาง 

กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่

จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

ม า ต ร า  3 1  เ งิ น ก อ ง ทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 

 ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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22 ให้กรมบัญชีกลางน าไปหาดอกผลโดยการฝากออม

ทรัพย์หรือฝากประจ ากับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ 

            เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 22 

ให้น าส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในกิจการตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 23 โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน 

 

 

ตามมาตรา 31 วรรคสองนั้น ฉบับร่างได้ก าหนดไว้ในมาตรา 

22 วรรคสอง ที่ว่าไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

 

 

หมวด 3 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

......... 

หมวด 4 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

......... 

 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนด

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง 

บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืนๆ ที่อยู่

ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์

บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่ 

มาตรา 39 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรฐานคุณภาพน้ า 
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(2) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้ง

บริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 

(3) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 

(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 

(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

โดยทั่วไป 

 

 

 

 (6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืนๆ 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม

วรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์ และหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และจะต้องค านึงถึงความ

เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ด้วย 

 

 

 

 

(2) มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

 

(3) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

 

(4) มาตรฐานคุณภาพดิน 

(5) มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 

 

(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม

วรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการ ตามกฎเกณฑ์และ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และจะต้องค านึงถึง

ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 
   ม าต ร า  3 3   ใน ก รณี ที่ เห็ น ส ม ค ว ร  ให้

คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติมีอ านาจก าหนด

  
ฉบับร่างไม่ได้บัญญัติไว้ในส่วนที่  1 มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แต่บัญญัติอยู่ ใน หมวด 2 คณะกรรมการ
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มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐาน   คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา 32 เป็นพิเศษ ส าหรับใน
เขตอนุรักษ์   หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
43 หรือเขตพ้ืนที่ตามมาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 59 

สิ่งแวดล้อมในมาตรา 16(2) 

มาตรา 34  ให้ คณ ะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ มี อ านาจปรับปรุ งแก้ ไขมาตรฐานคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ ได้ก าหนดไว้แล้วให้ เหมาะสมตามความ   
ก้ าวหน้ าในทางวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยีและความ
เปลี่ยนแปลงในทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

                    สว่นที่ 2 
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

                             ส่วนที่ 2 
การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

มาตรา 35 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการ
เรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพ่ือปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ซึ่งก าหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) 

 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา 40 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดท าแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติ

ตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา 16 (1) 

 

แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมเติม 
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ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดย

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* มีหน้าที่ให้ค าแนะน า

แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า

แผนงานหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น 

แห่งชาติตามวรรคหนึ่ง อาจจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะ

กลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึง

สถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเพ่ือให้

การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ก าหนด และให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนงานหรือด าเนินการ ตามแผน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

การจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวฉบับ

เดิมบัญญัติไว้ในมาตรา 36 

มาตรา 36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 35 อาจจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือ
ระยะยาว ได้ ต ามความ เหมาะสม  และควรจะต้ อ ง
ประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการด าเนินงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ า และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืนๆ 

 
(2) การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

             (3) ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ธ ร ร ม ช า ติ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 (4) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินกองทุนที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 
 (5) การจัดองค์กรและระเบียบการบริหารงาน

เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและระหว่างส่วนราชการกับเอกชน 
รวมทั้งการก าหนดอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(6) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบั งคับ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 37 เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือ

เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม

แห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ

มาตรา 41 เมื่ อ ได้ ป ระกาศ ใช้ แผนจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดท าแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้สอดคล้องกับ

แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

โดยให้ค านึงถึงสถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด และให้เสนอ

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ใน ก า รก า ห น ด ระย ะ เว ล าก าร เส น อ แ ผ น จั ด ก า ร

ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแ วดล้ อมแห่ งชาติ  ต่ อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้นจัดท าแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แต่

ถ้ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ

ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดส าหรับเขตควบคุมมลพิษตาม

มาตรา 59 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนปฏิบัติการเพ่ือลด

และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จั ดท าขึ้ น ตามมาตรา 60 มารวม เป็ นส่ วนหนึ่ งของ

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัดด้วย 

 

 

 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ

วันนับแต่ วันที่ แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีผลใช้บังคับ 

 

ในกรณี ที่ มี เหตุ อันสมควร คณ ะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลา ในการจัดท าแผน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามวรรค

หนึ่งได้ตามความเหมาะสม 

 

ใ ห้ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลในแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จั งห วั ด  รวม ทั้ ง เส น อค วาม เห็ น เบื้ อ งต้ น เสน อต่ อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เมื่อคณะกรรมการ

สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดแล้ว ให้

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแจ้งผลการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ทราบ และ
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ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตาม

มาตรา 59 แต่ประสงค์จะด าเนินการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้ 

น าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 

ในกรณี ที่ มี ก ารก าหนด เขต พ้ื นที่ คุ้ ม ค รอง

สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 หรือเขตพ้ืนที่ ให้ใช้มาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 48 หรือเขตควบคุมมลพิษ 

ตามมาตรา 73 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน ามาตรการฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรา 47 หรือมาตรา 74 มา

รวม เป็นส่วนหนึ่ งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

การจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

 มาตรา 42 ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วมีความ

จ าเป็นต้องขอรับ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดให้สอดคล้องกับ

แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน ส าหรับด าเนินงาน
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โครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพ่ือเสนอขอความ

เห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคสามและวรรคสี่ 
มาใช้บังคับแก่การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยอนุโลม 

มาตรา 39  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน ระดับจังหวัดที่จะได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในล าดับแรก จะต้อง
เสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน 
ส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม ตามมาตรา 38 (2) 
ด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมอาจ
เสนอแผนการส่ งเสริม ให้ เอกชนลงทุนก่อสร้างและ
ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย เพ่ือ
ให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะต้อง
มีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการราคาของ
โครงการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีด าเนินการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบการก าจัดของเสียรวมที่เสนอขอ
จัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล่าวประกอบค า

 ฉบับร่างได้ก าหนดกรณีที่ การปฏิบัติตามแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วมีความ

จ าเป็นต้องขอรับ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ไว้ใน

มาตรา 42 แต่ไม่ได้บัญญัติเป็นการเฉพาะส าหรับการ

ก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ

ระบบก าจัดของเสีย 
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ขอด้วย 
เพ่ือประโยชน์ในการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดซึ่ง
จะต้องมีค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการ
รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมไว้เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 

 มาตรา 43 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป
รวมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ ส่วนราชการที่เสนอค าขอนั้น มี
หน้าที่ รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจ าปีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม ก ากับ ดูแล การ

ด าเนินงาน และบริหารงบประมาณตามแผนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดประจ าปี ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ

รายงาน ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปี

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ละหนึ่งครั้ง 

 

มาตรา 40  ในกรณี ที่ ก ารจั ดการคุณ ภ าพ

สิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่คาบ

เกี่ยวกันระหว่างพ้ืนที่ ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจาก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของ

พ้ืนที่นั้นหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบ

ต า ม ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 

37 

ม า ต ร า  44 ใ น ก ร ณี ที่ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดจะต้องด าเนินการใน

พ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างพ้ืนที่ของสองจังหวัดขึ้นไป 

เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิ เวศตาม

ธรรมชาติของพ้ืนที่นั้น หรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการ

อย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่

เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางในการจัดท าแผน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้น และ

น าไปก าหนดไว้ในแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดของแต่ละจังหวัดต่อไป 

 

มาตรา 38  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม ในระดับ  จั งหวัดที่ จะเสนอต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติ
การที่ เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่าง ๆใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้น และ

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ถึงสาระส าคัญที่ควรจะต้องมีใน

แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

แห่งชาติ 
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ควรจะต้องมีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
 (2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ 

อุปกรณ์  เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการ
ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
และด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

 (3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือ
การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบการก าจัดของเสียรวมตาม (2) 

 (4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการ
ปล่อยทิ้งน้ าเสียและของเสียอย่างอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

 (5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

          มาตรา 41  ในกรณีที่ จั งหวัดใดซึ่ งมี
หน้าที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 37 ไม่จัดท า
หรือไม่สามารถจัดท าได้ หรือจัดท าเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาสภาพปัญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้นว่ามีความรุนแรงถึงขนาด

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ หาก
เห็นว่าจ าเป็นให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือออกค าสั่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส าหรับจังหวัดนั้นแทน 

ส่วนที่ 3 
เขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 
เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรา 42 การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปตาม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 และตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 45 การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ เขต

อนุรักษ์และเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแผน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตาม

มาตรา 40 และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะ

เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่

แตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตาม

ธ ร ร ม ช า ติ ที่ อ า จ ถู ก ท า ล า ย ห รื อ อ า จ ได้ รั บ ผ ล

กระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย

หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควร

แก่การอนุรักษ์และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้

เป็ น เข ต อ นุ รั ก ษ์  ให้ รั ฐ ม น ต รี โด ย ค า แ น ะน า ข อ ง

คณ ะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ  มี อ าน าจออก

มาตรา 46 ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะ

เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่

แตกต่างจากพ้ืนที่ อ่ืนโดยทั่วไป หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ หรือเป็น พ้ืนที่ที่ มีคุณค่าทาง

ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือมีระบบ

นิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับผล

กระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย 

ให้ รั ฐมนตรี โดยความ เห็ น ชอบของคณ ะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้

แก้ไขเพ่ิมเติม และก่อนออกกฎกระทรวงต้องเปิดโอกาสให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม 
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กฎกระทรวงก าหนดให้ พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ก่อนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง 

รัฐมนตรีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่จะก าหนดให้

เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการออก

กฎกระทรวง 

มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 
43 ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

 
(1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษา

สภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์
ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 
(2) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็น

อันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิด
ผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 
(3) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท าการ
ก่อสร้างหรือด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 47 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 

46 วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข 

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

(1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรักษาสภาพ

ธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน ต่อระบบนิเวศตาม

ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือคุณค่าของ

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(2) ห้ามกระทากิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย

หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของ

พ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม

ศิลปกรรม 

(3) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
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(4) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น
รวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและ
ประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
รักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 

 
(5 ) ก าหนดมาตรการคุ้ มครองอ่ืนๆ  ตามที่

เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้น 

กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะท าการ

ก่อสร้างหรือดาเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(4) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่ 

รวมทั้งก าหนดขอบเขต หน้าที่และ ความรับผิดชอบของ

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือ

และประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 

(5) ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และ

ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่

สภาพของพ้ืนที่นั้น 

(6) ก าหนดเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรี

จะด าเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ

และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการใน (1) (2) และ (5) 

การจั ดท าแล ะการ พิ จ ารณ าราย งาน การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม (3) ให้น าบทบัญญัติ

ส่ วนที่  4  การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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สิ่งแวดล้อม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 45 ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็น
เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุม
อาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่
ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้น
วิกฤตซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถ
ที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณ ะกรรมการสิ่ งแ วด ล้ อมแห่ งช าติ เส น อต่ อ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามมาตรา 44 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่นั้นได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขต
พ้ืนที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและก าหนด
ระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 
 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้

กระท าได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท าเป็นประกาศ

มาตรา 48 ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็น
เขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุม
อาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
หรือ เขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่
ปรากฏว่ามีหรืออาจจะมีปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงที่
จ าเป็นจะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยทันที  และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่
สามารถท่ีจะท าการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการ
คุ้มครองอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 47 ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นได ้

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขต
พ้ืนที่ ให้ ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และก าหนดระยะเวลาที่จะใช้
มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 

การขยายระยะเวลาและการยกเลิกประกาศใน
วรรคสอง ให้กระท าได้ เมื่อได้รับ  ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี และ

แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ในราชกิจจานุเบกษา ให้รัฐมนตรีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 46 วรรคสอง มาใช้บังคับ

แก่การออกประกาศ การขยายระยะเวลา และการยกเลิก

การก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดย

อนุโลม 

 

 

                 ส่วนที่ 4 
การท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

                   ส่วนที่ 4 
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

 

          มาตรา 46  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ

ตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 

  ในการประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดท า

มาตรา 49 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศ

ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ

อาจมี ผลกระทบ ต่ อท รัพยากรธรรมชาติ  คุณ ภ าพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย

ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง

รุนแรง ต้ อ งจั ดท ารายงานการประ เมิ น ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับเดิมบัญญัติให้จัดท า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม” ในฉบับร่างบัญญัติให้จัดท า “รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 

และเพ่ิมเติมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจมีผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุขภาพ 

อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ

ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม (ตามรัฐธรรมนูญ 

2560 มาตรา 58) 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

เอกสารที่ เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือ

กิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาด

ใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใดมีการวิเคราะห์ผลกระทบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ประกาศก าหนด 

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จัดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรค

สอง อาจก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของ

โครงการ โดยต้องก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

ในกรณี ที่ เห็ น เป็ นการสมควร รัฐมนตรีจะ

ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ ตามประเภทและ

ขนาดที่ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในการขอต่ออายุ

ใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ครอบคลุมผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่ 

 

มาตรา 50 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการประเภท

หรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้น ในพ้ืนที่ใดมีการจัดท า

 

มาตรา 50 ในฉบับร่าง ก าหนดไว้ คล้ายกับมาตรา 46 วรรค

สาม ในฉบับเดิม  
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สิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับ

โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ 

ลักษณะเดียวกันได้  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาก าหนดให้โครงการหรือกิจการ ในท านองเดียวกัน

ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้อง

แสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้

ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ

กิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด 

(มาตรา 46 วรรคสาม) 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความ

เห็นชอบแล้ว และ เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการ

หรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะ

เดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศก าหนด ให้โครงการหรือ

กิจการในท านองเดียวกันถือปฏิบัติโดยได้รับยกเว้นไม่ต้อง

จัดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

โครงการหรือกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องแสดง

ความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

วรรคหนึ่งส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือที่ก าหนด

เพ่ิม เติม  โดยต้องเสนอมาตรการที่ จะต้องปฏิบั ติ ให้

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน า

มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการหรือกิจการที่

ผ่ านการตรวจสอบจากส านั กงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย

น ามาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ

สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขที่

ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 
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ในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือเป็น

เงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ 

ที่ก าหนดไว้สาหรับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาด

ใดหรือที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ต้องแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการต่าง 

ๆ ที่แก้ไขหรือปรับปรุงไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง

อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขที่

ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นเพ่ิมเติม 

 มาตรา 51 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น ร่วมเป็นกรรมการ
อยู่ด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ช านาญการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่การ

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการโดยอนุโลม 

มาตรา 47  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้อง

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทาง

ราชการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจการนั้น จัดท ารายงานการวิ เคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี 

 

  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ เสนอตามวรรคหนึ่ ง 

คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่ งเป็น

ผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็น

เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

มาตรา 52 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการที่ต้อง

จัดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 49 เป็นโครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐ

หรือโครงการหรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐร่วมงาน หรือ

ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้

หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น 

จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ใน

ระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการ

เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 

ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคล

หรือสถาบันใดซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

ท าการศึ กษาและเสนอรายงานหรือความ เห็ น เพ่ื อ

ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

มาตรา 52 ในฉบับร่าง ก าหนดคล้ายกับมาตรา 47 วรรค
สามในฉบับเดิม  
แต่มีการเพ่ิมเติมในกรณี  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ในระหว่างที่รอผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลาง
ก่อนได้ ซึ่งฉบับเดิมไม่ได้บัญญัติไว้ 
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   ส าหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 46 ซึ่งไม่จ าต้องเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ

กิจการนั้นจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่ จะด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 

49 

 

กรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตามมาตรา 49 เป็น

โครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ

ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับ

อนุญ าตตามกฎหมาย  ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ ง เป็ น

ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดท าและเสนอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการ ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53 และมาตรา 54 โดย

อนุโลม 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินโครงการหรือกิจการ ด้านการคมนาคมขนส่ง 

การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่

อาศัย หรือความมั่นคงทางพลังงาน ในระหว่างที่รอผลการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 

วรรคหนึ่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น อาจเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลาง
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ก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชน

ผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้ 

  มาตรา 48  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่ง

ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต

จากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือ

ด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย

นั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม * ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท า

เป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ได้  

 

   ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย

รอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่ง

ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา 49 จาก

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม* 

มาตรา 53 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการที่ต้อง

จัดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 49 เป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้บุคคล

ผู้ ขออนุญ าต เสนอรายงานการประ เมิ นผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย

นั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็น

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 49 วรรคสองก็ได้ 

 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอ

การสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้

จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 54 จากส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*ตรวจสอบรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่

เสนอมา หากเห็นว่ารายงานที่เสนอมามิได้จัดท าให้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 46 วรรค

สอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*แจ้งให้บุคคล

ผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในก าหนดเวลาสิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 

 

 

 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

พิ จารณ าเห็ น ว่ า  ราย งานการวิ เค ราะห์ ผลกระท บ

สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมี

ข้อมูลครบถ้วน หรือได้มี การแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 

ใ ห้ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่

เสนอมา หากเห็นว่ารายงานการประเมิน ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เสนอมามิได้จัดทาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 49 วรรคสอง หรือ

มี เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขอ

อนุญาตที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทราบภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 

 

ใน ก ร ณี ที่ ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาได้จัดท าถูกต้อง

และมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง

และครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอ
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รายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน นับ

แต่ วันที่ ได้ รับการเสนอรายงานนั้ น  เพ่ื อน าเสนอให้

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตาม

วรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตาม

กฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วม

เป็นกรรมการอยู่ด้วย 

ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมิน ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ ได้ รับการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมนั้น เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ

พิจารณาต่อไป 

 

ในการด า เนิ นการตามมาตรานี้  ส านั กงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ

มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 49  การพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการตามมาตรา 48 ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสี่

สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*ถ้าคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้ เสร็จภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ

เห็นชอบแล้ว 

 

มาตรา 54 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้ว

เสร็จภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วันที่ ได้รับรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ

เห็นชอบ 

 

มาตรา 54 ในฉบับร่าง ก าหนดคล้ายกับมาตรา 49 ในฉบับ

เดิม 
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  ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ

เห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการ

ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย

สั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 

 

 

 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้

ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขอ

อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงานการ

วิ เค ราะห์ ผลกระท บ สิ่ งแ วดล้ อมต ามที่ คณ ะกรรม

ผู้ช านาญการสั่งให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าใหม่ทั้ง

ฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ

ผู้ช านาญการก าหนด 

 เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้

จัดท าใหม่ทั้ งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ

พิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ

แต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรม

ผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ

เห็นชอบหรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการ

ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม

กฎหมายพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป 

 

ในกรณีที่ คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ ให้

ความเห็นชอบ ให้ เจ้าหน้าที่ ซึ่ งมีอ านาจอนุญาตตาม

กฎหมายรอการสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อน 

จนกว่าบุคคลผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตาม

แนวทาง หรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ

ก าหนด เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จัดท า

ใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงาน

ดังกล่าวถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 
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ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และ

ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในกรณีที่ เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการหรือ

กิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา 

46 ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน

การขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น 

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้ 

 

 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ

เห็นชอบหรือในกรณีที่ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้

ความเห็นชอบ ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับต่อไป 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความ

เห็ น ชอบ ห รื อ ไม่ ให้ ค วาม เห็ น ชอบ  ความ เห็ น ขอ ง

คณะกรรมการผู้ช านาญการให้เป็นที่สุด 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

ฉบับร่างก าหนดไว้ในมาตรา 49 วรรคสี่ 

 มาตรา 55 ห้ามมิให้โครงการหรือกิจการที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ก่อสร้างหรือด าเนินการโดยไม่ต้อง
จั ดท ารายงานการประ เมิ น ผลกระท บสิ่ งแ วดล้ อม 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ด าเนินการดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาด
ของโครงการหรือกิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ผู้ขออนุญาตดัดแปลง 
หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือ
กิ จการจะได้ เสนอรายงานการประ เมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย
นั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ในกรณี ที่ ร าย งานการประ เมิ น ผลกระท บ
สิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งไม่สามารถก าหนดมาตรการ
ป้ อ งกั น แ ละแก้ ไข ผ ลกระท บ สิ่ งแ วดล้ อม ได้  ห รื อ
คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นอนุญาตให้ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่ง 

ในระหว่างที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็น
อาคาร โครงการหรือกิจการที่ไม่อาจพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 

การจัดท าและพิจารณารายงานการประเมินผล
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กระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53 และ 54 โดย

อนุโลม และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย

รอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่ง 

ไว้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่ งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

มาตรา 50  เพ่ื อประโยชน์ ในการพิจารณ า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 

และมาตรา 49 ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือพนักงาน

เจ้ าห น้ าที่ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบ ห มายจากคณ ะกรรม การ

ผู้ช านาญการ มีอ านาจตรวจสถานที่ ซึ่ งเป็นที่ ตั้ งของ

โครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม 

  

 

                เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้ความ

เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

 

มาตรา 56 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 52 มาตรา 

53 และมาตรา 54 ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจ

ตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

มาตรา 57 เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการให้

ความ เห็ น ชอบหรือ ในกรณี ที่ ถื อ ว่ าคณ ะกรรมการ
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มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายใน

การพิจารณาสั่ งอนุญ าต หรือต่ออายุ ใบอนุญาต น า

มาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่อ

อายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตาม

กฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 แล้ว ให้

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการ

ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไปก าหนดเป็น เงื่อนไขในการสั่ งอนุญาตหรือต่ออายุ

ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมาย

ในเรื่องนั้นด้วย 

 มาตรา 58 รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการสามารถน าไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือ

อนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 51  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม

มาตรา 47 และมาตรา 48 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

มาตรา 59 เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติตาม

มาตรา 52 และมาตรา 53 รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ

แก้ไขเพ่ิมเติม 
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คณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจก าหนดให้รายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 ต้องจัดท า

หรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็น

ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

 การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของ

ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะมีสิทธิท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ

ออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการ

อนุญาต และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออก

ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้การจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 

ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากผู้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้

ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม การต่ออายุ ใบอนุญาต การออกใบแทน

ใบอนุญาต การสั่งพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การ

เตือนผู้ขอรับใบอนุญาต และค่าธ รรมเนี ยมการออก

ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณาผู้จัดท ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ช านาญการให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด และให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 

 

แก้ไขจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ โดย

อนุโลม 

 ม าต รา  60 เ พ่ื อ ป ระ โย ช น์ ใน ก ารติ ด ต าม
ตรวจสอบการจัดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของโครงการหรือ
กิจการที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตตามมาตรา 52 หรือ
มาตรา 54 จัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้
ถือเป็นเงื่อนไขในการ สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา 57 

การจัดท าและเสนอรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศก าหนด 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

  
มาตรา 61 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับ

เบี้ยประชุมตามที่ก าหนดใน พระราชกฤษฎีกา 
ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ผู้ช านาญการได้รับค่าตอบแทนในการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่งและ

ค่าตอบแทนตามวรรคสอง อาจก าหนดให้แตกต่างกันโดย

ค านึงถึงลักษณะและประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้อง

จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

หมวด 4 
การควบคุมมลพิษ; 

......... 

หมวด 5 
การควบคุมมลพิษ 

......... 

 

ส่วนที่ 1 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

ส่วนที่ 1 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 

มาตรา 52 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 

“ค ณ ะ ก ร รม ก า รค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ” ป ระ ก อ บ ด้ ว ย

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็น

ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม

ต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

มาตรา 62 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 

“ค ณ ะ ก ร รม ก า รค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ” ป ระ ก อ บ ด้ ว ย

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น

ประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดี กรม

อ น ามั ย  เล ข าธิ ก า ร ส านั ก งาน น โย บ าย แ ล ะแ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร 

แก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
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และการเหมืองแร่* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดี

กรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคนซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ให้น าความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  ผู้แทน กระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวง

พลังงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง

อุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็น

กรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ

สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ งจ านวนไม่ เกินห้ าคน เป็น

กรรมการ 

ให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 

ให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

หรือมีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ

หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้

บังคับแก่วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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มาตรา 53 ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมี

อ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไข

อันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะ

มลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

(2) เส น อความ เห็ น เกี่ ย วกั บ ก าร ให้ มี ก าร

ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กั บ ก ารค วบ คุ ม  ป้ อ งกั น  ล ด  ห รื อ ข จั ด ม ล พิ ษ ต่ อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ

ส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับ

การควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

(4) เสนอแนะการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับ

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง

ราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(5) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนด

มาตรา 63 ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าและเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน

หรือแก้ไขอันตรายอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการ

รั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2 ) เสน อความ เห็ น เกี่ ย วกั บ การให้ มี ก าร

ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กั บ ก ารค วบ คุ ม  ป้ อ งกั น  ล ด  ห รื อ ข จั ด ม ล พิ ษ ต่ อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ

ส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับ

การควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตอ่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 55 

(6)  ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนด

ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 

68 และมาตรา 69 

 

 

 

 

 

 

(7) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงก าหนด

ชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ให้ความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีในการออก

ประกาศตามมาตรา 65 

(5) ออกประกาศก าหนดมาตรการส าหรับการ

ควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 74 

 

 

(6 ) ให้ ค าแน ะน าแก่ รั ฐ ม น ตรี ใน ก ารออก

กฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตราย

หรือมลพิษอ่ืนตามมาตรา 76 

(7 ) ให้ ค าแน ะน าแก่ รั ฐ ม น ตรี ใน ก ารออก

กฎกระทรวงก าหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ต้อง

ช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 

(8) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติในการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับระบบบ าบัด

หรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนของหน่วยงานของ

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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(8) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และเอกชน เพ่ือควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 

 

(9) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ

เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง 

(12) ปฏิบั ติการอ่ืน ใดตามที่ คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

(11) ป ฏิ บั ติ ก าร อ่ื น ใด ต าม ที่ ก าห น ด ไว้ ใน

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 (10) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค าสั่งของเจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

รัฐตามมาตรา 87 

(9) ด าเนิ นคดี เกี่ ยวกับการเรียก ให้ เจ้ าของ

แหล่งก าเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 

94 

(10) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

เอกชน และประชาชนเพ่ือควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัด

มลพิษ 

(11) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษ

เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง 

(12) ปฏิบั ติการ อ่ืนใดตามที่ คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้

เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 

 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตาม (1) ต้องเปิดโอกาส

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

ซึ่งฉบับร่างก าหนดให้การจัดท าแผนปฏิบัติการต้องเปิด
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ อ า จ ตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใด ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็

ได ้

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น

เร่งด่วนในการแก้ไขอันตรายอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่

เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ 

โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน เว้นแต่กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 

มาตรา 64 คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษมอบหมาย 

 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 และมาตรา 19 มาใช้
บังคับแก่การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้ง โดยอนุโลม 

 
 

มาตรา 54 ให้น าความในมาตรา 16 มาตรา 17 
และมาตรา 20 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้งโดยอนุโลม 

ส่วนที่ 2 
การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

ส่วนที่ 2 
การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

 

มาตรา 55 ให้ รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราช

กิจจานุ เบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้ง

อากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจาก

แหล่ งก า เนิ ดออกสู่ สิ่ งแวดล้ อม  เพ่ื อรักษ าคุณ ภ าพ

มาตรา 65 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษ

จากแหล่งก าเนิดมลพิษให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศก าหนดใน

เรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

(2) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยแยกรายละเอียดตาม (1)-(5) 
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สิ่งแวดล้อมให้ ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย 

หรือมลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมและ

หลักเกณฑ์ ที่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวต้องปฏิบัติ 

(3) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษตาม (2) ที่

จะต้องมีผู้ควบคุม 

(4) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง

จัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ และ

หลักเกณฑ์ ในการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและ

เคลื่อนย้ายมลพิษ 

(5) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง

จัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อยมลพิษ และ

หลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อย

มลพิษ 

การก าหน ดมาตรฐานควบคุ มมล พิ ษจาก

แหล่งก าเนิดตาม (1) จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วยโดยจะ 

 

              ก าหนดให้แตกต่างกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมใน

แต่ละพ้ืนที่ หรือลักษณะการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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หรือก าหนดรายละเอียดของชนิด ประเภท ความเข้มข้น 

หรือปริมาณของสารมลพิษจากแหล่งก า เนิดมลพิษให้

แตกต่างจากชนิด ประเภท ความเข้มข้น หรือปริมาณของ

สารมลพิษที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดมาตรฐานด้วย 

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการมีผู้ควบคุมตามมาตรา 65 (3) 

และจัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อยมลพิษตาม

มาตรา 65 (5) หากมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ด าเนินการใน

เรื่องนี้ไว้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

มาตรา 56 ในกรณีที่มีการก าหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การ

ปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่

สิ่ งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย อ่ืน  และ

มาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ให้

มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายนั้น แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐาน

ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

มาตรา 66 ในกรณีที่มีการก าหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับการระบายหรือปล่อยทิ้ง อากาศเสีย น้ าเสีย ของ

เสีย หรือมลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม

โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานดังกล่าวไม่

ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) ให้มาตรฐาน

ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น 

แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 65 
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ตามมาตรา 55 ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น

แก้ ไข ให้ เป็ น ไป ต าม มาต รฐาน ควบ คุ ม มล พิ ษ จ าก

แหล่งก าเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่า

นั้นได้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด 

เมื่อมีค าชี้ขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตามค าชี้ขาดนั้น 

วรรคหนึ่ง (1) ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น

แก้ ไข ให้ เป็ น ไป ต าม มาต รฐาน ควบ คุ ม มล พิ ษ จ าก

แหล่งก าเนิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ ง (1) ในกรณีที่มี

อุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด และเมื่อมี ค าชี้ขาดเป็น

ประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าชี้

ขาดนั้น 

มาตรา 57 ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้

อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ านาจ

ตามกฎหมายก าหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้รัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องนั้นได้ และให้ถือว่าเป็น

มาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

มาตรา 67 ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้

อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ประกาศ

ก าหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศก าหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องนั้นได้ และ

ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

 

มาตรา 58 ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษาก าหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐาน

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 

หรือมาตรฐานซึ่งก าหนดตามกฎหมายอ่ืนและมีผลใช้บังคับ

ตามมาตรา 56 เป็นพิเศษ ส าหรับในเขตควบคุมมลพิษตาม

มาตรา 59 

 ส่วนที่ 3 
การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ซึ่งฉบับร่างก าหนดเพ่ิมเติมไว้ในมาตรา 68 - 71 

 มาตรา 68 น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนที่ได้รับ

การบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของ

เสีย หรือมลพิษอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้รับจ้าง

ให้บริการ จะต้องมีมาตรฐานตามที่ก าหนดตามมาตรา 65 

วรรคหนึ่ง (1) หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดย

อาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้

บังคับตามมาตรา 66 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 69 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้จัดให้มี
บริการระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืน
โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีหน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบัด
หรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นจัดให้มีขึ้น ในกรณีเช่นว่านี้ หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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รับจ้างให้บริการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ให้บริการหรือจัดการระบบบ าบัดหรือกาจัดน้ าเสีย ของเสีย 
หรือมลพิษอ่ืนเป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมการท างานของ
ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการเก็บ

รวบรวม การขนส่ง และการจัดส่ง น้ าเสีย ของเสีย หรือ

มลพิษอ่ืนจากแหล่งก าเนิดมลพิษมาสู่ระบบบ าบัดหรือก าจด

น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง

ข้อก าหนด ข้อห้าม ข้อจ ากัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับการ

ระบายหรือปล่อยทิ้งน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษลงสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของ

เสีย หรือมลพิษอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา 70 ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้
รับจ้างให้บริการ เพ่ือรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ยื่นแบบค าขอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 71 ห้ามมิ ให้ผู้ ใดเป็นผู้ควบคุมให้กับ ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3) เว้นแต่

เป็นผู้ควบคุมตามกฎหมายอ่ืน หรือได้รับใบอนุญาต ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ส่วนที่ 3 

เขตควบคุมมลพิษ 

ส่วนที่ 4 
เขตควบคุมมลพิษ 

 

มาตรา 59 ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหา

มลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ

เสี ยหายต่ อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม  ให้ คณ ะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพ่ือด าเนินการ

ควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ 

มาตรา 72 ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหา

มลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรง ถึงขนาดเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ

เสี ยหายต่ อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม  ให้ คณ ะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่นั้น

เป็นเขตควบคุมมลพิษเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด ขจัด

มลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

 

ม าต รา  6 0   เ พ่ื อ ป ระ โยช น์ ใน ก ารจั ด ท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัดตามมาตรา 37 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้

ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 

จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม

มลพิษนั้น เสนอต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด เพ่ือรวมไว้ใน

มาตรา 73  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่ได้

ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 72 

ร่วมกับส่วนราชการที่ เสนอให้มีการประกาศเขตควบคุม

มลพิษจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการควบคุม ลด ขจัด

มลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ

นั้น และน าไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

แก้ไขเพ่ิมเติม 

จากเดิมให้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่

ที่ ได้ประกาศก าหนดให้ เป็น เขตควบคุมมลพิษจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

นั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือรวมไว้ในแผนปฏิบัติ
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แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด

มลพิษให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   (1) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

แหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

   (2) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน 

ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่ได้ท าการ

ส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (1) 

    (3) ท าการศึกษา วิเคราะห์  และประเมิน

สถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพ

ปัญหา และผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม เพ่ือ   

ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการลดและ

ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา 41 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ ง ให้

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1 ) ท าการส ารวจและเก็บ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ

แหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

(2) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท 

และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีได้ท าการส ารวจและเก็บ

ข้อมูลตาม (1) 

(3) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินภาวะ

มลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหาและ

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดเป้าหมาย

และมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับด าเนินการ

ควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

เขตควบคุมมลพิษนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 

(4) ประมาณการและจัดท าค าขอจัดสรรเงิน

งบประมาณแผ่นดินหรือเงินกองทุนที่ จ าเป็นส าหรับ

ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพ

การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่ ได้

ประกาศก าหนดให้ เป็นเขตควบคุมมลพิษร่วมกับส่วน

ราชการที่เสนอให้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และ

ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษนั้น และน าไป

รวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด

มลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแนะน าและช่วยเหลือตาม

ความจ าเป็น 

สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 

(5) จัดท ามาตรการทางกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับ

ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 

(6) ก าหนดแนวทางในการติดตามและการ

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

(7) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้

กรมควบคุมมลพิษแนะน าและช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

ก าหนดคล้ายกับฉบับเดิมมาตรา 60 วรรคสาม 

 

 มาตรา 74 เมื่ อคณ ะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามมาตรา 42 
แล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

ให้ คณ ะกรรมการควบ คุมมล พิ ษประกาศ
มาตรการส าหรับการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟู
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมตามที่ ได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษตามวรรค
สอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 62  ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดหาที่ดิน
ส าหรับใช้เป็นที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวมส าหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต่ไม่สามารถ
จัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้ด าเนินการจัดหาที่ดินของเอกชน
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้เสนอ
ประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 
ให้ ก าหนดที่ ดิ นที่ เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี ให้
ด าเนินการเวนคืนต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

มาตรา 75 ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดหาที่ดิน
ส าหรับการด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการจัดหาที่ดินของเอกชนเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้เสนอ
ประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินการ 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 
ให้ ก าหนดที่ ดิ นที่ เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี ให้
ด า เนิ นการเวนคืนตามกฎหมายว่ าด้ วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

 

แก้ไขเพ่ิมเติม 

 มาตรา 76 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้

เป็นการเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ

ประเภทของ ของเสียอันตรายหรือมลพิษอ่ืนในกระบวนการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และกิจการ

อย่ างอ่ืน ให้ อยู่ ในความควบคุม  ในการนี้  ให้ ก าหนด

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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หลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการ เพ่ือควบคุมการเก็บ

รวบรวม การเก็บรักษา การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าเข้ามา

ในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ

การจัดการ บ าบัด หรือก าจัดของเสียอันตรายหรือมลพิษอ่ืน

ด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการที่

เกี่ยวขอ้งด้วย 

มาตรา 61  แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 60 จะต้องเสนอ
ประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินกองทุนส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการที่จ าเป็น ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษนั้นด้วย 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 63 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล
การด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 60 ใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ด าเนินการภายในเวลาอัน
สมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจด าเนินการแทนเมื่อ
ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติทราบแล้ว 

 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 4  ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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มลพิษทางอากาศและเสียง 
มาตรา 64  ยานพาหนะที่จะน ามาใช้จะต้องไม่

ก่อให้ เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 

 
         มาตรา 65  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า
ได้มีการใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนตามมาตรา 64 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดย
เด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา 55 
 
          มาตรา 66  ในการออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ
ตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ออกค าสั่ งท า
เครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความ
ว่ า  "ห้ าม ใช้ เด็ ด ขาด " ห รื อ  "ห้ าม ใช้ ชั่ วค ราว " ห รื อ  
เครื่องหมายอ่ืนใดซึ่ งเป็นที่ รู้และเข้าใจของประชาชน
โดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วน
หนึ่งของยานพาหนะนั้นด้วย 
          การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ตามวรรค
หนึ่ง หรือการใช้ยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
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กฎกระทรวง 
 
          มาตรา 67  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 65 ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ยานพาหนะหยุดเพ่ือ
ตรวจสอบ หรือเข้าไปในยานพาหนะหรือกระท าการใด ๆ ที่
จ า เป็ น เพ่ื อตรวจสอบ เครื่ อ งยนต์ และอุปกรณ์ ของ
ยานพาหนะนั้นได้ 
 
          มาตรา 68  ให้ รั ฐมนตรี โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืนใดที่อยู่ใน
สภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือ
มลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่ บรรยากาศไม่ เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับ
ตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด
เป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา 58 
          เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบ
บ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออ่ืนใดส าหรับการ
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ควบคุม ก าจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 
เว้นแต่จะได้มีระบบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษได้ท าการตรวจสภาพและทดลอง 
แล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่แล้ว เพ่ือการนี้ เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษจะก าหนดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานระบบ
บ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้ 
          ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับ
กับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความ
สั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐาน   ควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วน
ราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืนและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐาน
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 58 ด้วยโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ 5 
มลพิษทางน้ า 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาต รา  69  ให้ รั ฐม น ตรี โด ยค าแน ะน าขอ ง
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
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หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่
เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใด ก าหนดโดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้
บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 
 
          มาตรา 70  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษที่ก าหนดตามมาตรา 69 มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง
หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด เพ่ือการนี้ เจ้า
พนั กงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้ เจ้ าของหรือผู้
ครอบครองมีผู้ควบคุมการด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสียที่ก าหนดให้ท าการก่อสร้าง ติดตั้ง
หรือจัดให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ 

 
          ในกรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษใดมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
หรือระบบก าจัดของเสียอยู่แล้วก่อนวันที่มีประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา  69 ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือ
ตรวจสอบ หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่
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สามารถท าการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ งก าเนิ ดที่ ก าหนด
ไว้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษก าหนด 

         มาตรา 71  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่ใด
ที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมไว้แล้ว  ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิได้ท า
การก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบ
ก า จั ด ข อ ง เสี ย ต าม  ที่ เจ้ าพ นั ก งาน ค วบ คุ ม ม ล พิ ษ
ก าหนด  หรือไม่ประสงค์ที่ จะท าการก่อสร้างหรือจัด 
ให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษก าหนดดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดส่ง
น้ าเสียหรือของเสียที่เกิดจากการด าเนินกิจการของตนไปท า
การบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ท้องที่นั้น และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนด
โดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืน  ที่ เกี่ยวข้อง 
 
          มาตรา 72  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่
ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
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ก าจัดของเสียรวมไว้แล้ว  ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท  เว้นแต่ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามมาตรา 70 มี
หน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียที่เกิดจากแหล่งก าเนิด
มลพิษของตนไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น  และมีหน้าที่ต้องเสีย
ค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของตนเองอยู่
แล้ว และสามารถท าการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียได้
ต า ม ม าต ร ฐ าน ที่ ก า ห น ด ต าม พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ นี้ 
 
          มาตรา 73  ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือ
รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย เว้นแต่จะ
ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต จ า ก เ จ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น 
          การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับ
อนุ ญ าต  ก ารต่ อ อ ายุ ใบ อนุ ญ าต  ก ารออก ใบ แท น
ใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการ
เสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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          ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการ
เ ป็ น ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ค ว บ คุ ม ด้ ว ย 
          ในการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของ
เสียของผู้ รับจ้างให้บริการตามวรรคหนึ่ ง  จะเรียกเก็บ
ค่าบริการเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้ 
 
          มาตรา 74  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขต
ท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบก าจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุม
มลพิษหรือเขตท้องที่นั้น  ให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดส่งน้ า
เสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิดของตนไปให้ผู้รับจ้าง
ให้บริการท าการบ าบัดหรือก าจัดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

 
 
          มาตรา 75  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่
ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมและไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียอยู่ในเขตควบคุม
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มลพิษหรือเขตท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้ าพนั กงานควบคุมมลพิษอาจก าหนดวิธีก าร
ชั่วคราว ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียซึ่งเกิด
จากแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ได้
ตามที่จ าเป็นจนกว่าจะได้มีการก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิด
ด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสีย
ร ว ม ใน เข ต ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ห รื อ เข ต ท้ อ ง ที่ นั้ น 
          วิธีการชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสียตามวรรคหนึ่ ง  ให้หมายความรวมถึงการเก็บ
รวบรวม การขนส่ง หรือการจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียด้วย
วิธีการใด ๆ ที่ เหมาะสม ไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดย
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการที่อยู่ในเขตอ่ืน หรืออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียซึ่งรับจ้าง
ให้บริการอยู่ในเขตอ่ืนเข้ามาเปิดด าเนินการรับจ้างให้บริการ
ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้นเป็นการชั่วคราว หรือ
อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการนั้นท าการเก็บ
รวบรวมน้ าเสียหรือของเสียเพ่ือน าขนเคลื่อนย้ายไปท าการ
บ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของ
เสียของผู้นั้นซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษ
หรือเขตท้องที่นั้น 
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               มาตรา 76  น้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดโดยระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมของทางราชการหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสีย จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา  55 หรือ
มาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย อ่ืนและมาตรฐานนั้ นยั งมีผลใช้บั งคับตาม
มาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็น
พิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

      มาตรา 77  ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น  และเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้  มีหน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
รวมที่ส่วนราชการนั้นหรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้มีข้ึน
ในกรณีเช่นว่านี้ ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นจะ
จ้างผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ด าเนินงานและ
ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมก็ได้ 



103 
จดัท ำโดย มลูนิธินิติธรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW – พฤษภำคม 2560) 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการจัดส่ ง  เก็บ
รวบรวมและขนส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิด
มลพิษมาสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย
ร ว ม ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ร ว ม ทั้ ง ข้ อ ก า ห น ด  ข้ อ
ห้าม ข้อจ ากัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับการปล่อยทิ้ง และ
ก า ร ร ะ บ า ย น้ า เ สี ย ห รื อ ข อ ง เสี ย จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม และแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอ่ืนตาม
มาตรา 72 ลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการ ให้ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ส่วนที่ 6 

มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย 
 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

          มาตรา 78  การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการ
จัดการด้วยประการใด ๆ เพ่ือบ าบัดและขจัดขยะมูลฝอย
และของเสียอ่ืนที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและ
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการท าเหมืองแร่ทั้ง
บนบกและในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก
หรือมีที่มาจากการส ารวจ และขุดเจาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือ
การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการ
ปล่อยทิ้งน้ ามันและการทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือ
เดินทะเล เรือบรรทุกน้ ามัน และเรือประเภทอ่ืน ให้เป็นไป
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ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
         มาตรา 79  ในกรณีที่ ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้
โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต  การใช้
สารเคมี  หรือวัตถุ อันตรายในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการ
อย่ าง อ่ืน ให้ อยู่ ในความควบคุม  ในการนี้ ให้ ก าหนด
หลั ก เกณ ฑ์  มาตรการและวิ ธี ก าร เพ่ื อค วบ คุ มก าร
เก็บ  รวบรวม  การรักษาความปลอดภั ย  การขนส่ ง
เคลื่อนย้าย การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรและการจัดการ บ าบัด และก าจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักวิชาที่เก่ียวข้องด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 7 
การตรวจสอบและควบคุม 

ส่วนที่ 5 
การตรวจสอบและควบคุม 
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มาตรา 82  เพ่ื อป ฏิ บั ติ ก าร ให้ เป็ น ไปต าม

พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้ง

ของระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของบุคคล

ใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ

ในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบ

บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ระบบบ าบัดอากาศ

เสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือควบคุมการปล่อย

ทิ้ งอ าก าศ เสี ยห รื อมล พิ ษ อ่ืน  รวมทั้ งต รวจบั น ทึ ก

รายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของระบบ 

หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควร

สงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

มาตรา 77  เพ่ื อป ฏิ บั ติ ก าร ให้ เป็ น ไปต าม

พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในอาคาร สถานที่ และเขตที่ตั้งของ

แหล่งก าเนิดมลพิษหรือที่ตั้งของระบบบ าบัดหรือก าจัด

อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน 

อุปกรณ์ หรือเครื่องมือควบคุมการปล่อยของเสีย หรือการ

จัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดของบุคคลใด ๆ ในระหว่าง

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง

เวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสภาพการท างานของ

ระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสีย

อันตราย หรือมลพิษอ่ืน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการ

มลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือควบคุมการระบายหรือปล่อย

ทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษ

อ่ืน รวมทั้งตรวจสอบ เก็บตัวอย่างอากาศเสีย น้ าเสีย ของ

เสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน และบันทึกรายงานใน

การจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 

และรายงานในการระบายหรือปล่อยมลพิษ หรือเมื่อมีเหตุ

อันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ก าหนดคล้ายกับฉบับเดิมมาตรา 82 วรรคหนึ่ง(1) 



106 
จดัท ำโดย มลูนิธินิติธรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW – พฤษภำคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ออกค าสั่ งเป็นหนั งสื อให้ เจ้ าของหรือผู้

ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง

ให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดอากาศเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์

และเครื่องมือต่างๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย

หรือมลพิษอ่ืน แต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงาน

(2) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบบ าบัดหรือ

ก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสียของเสียอันตราย หรือ

มลพิษอ่ืน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วย

วิธีการอ่ืนใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) ให้สั่งให้หยุดเพ่ือตรวจสอบหรือเข้าไปใน

แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ หรือกระท าการใด ๆ ที่

จ าเป็นเพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ของแหล่งก าเนิดมลพิษที่

เคลื่อนที่ได้ 

 

มาตรา 78 ในการตรวจสอบตามมาตรา 77 (1) 

หากปรากฏว่าสภาพการท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัด

อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน 

อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด 

ไม่สามารถควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้ง อากาศเสีย น้ า

เสี ย  ของเสี ย  ของเสี ย อันตราย หรือมลพิษ อ่ืน ให้ ได้

มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ให้ เจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ

แหล่ งก าเนิ ดมลพิษ หรือผู้ควบคุม ด าเนินการแก้ไข 

 

ก าหนดคล้ายกับฉบับเดิมมาตรา 82 วรรคหนึ่ง(2) 
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ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศ

เสีย น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน 

อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด 

เพ่ือควบคุมการระบาย หรือปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย 

ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน ให้ได้มาตรฐาน

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่

ก าห น ด  แต่ ถ้ าแห ล่ งก า เนิ ดมล พิ ษ นั้ น เป็ น โร งงาน

อุตสาหกรรมให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

ให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการ

โดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  หากเจ้า

พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจ

ออกค าสั่งให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษดาเนินการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด

อากาศเสีย น้ าเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน อุปกรณ์ 

เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือ

ควบคุมการระบาย หรือปล่อยน้ าทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของ

เสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน ให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในการตรวจสอบตามมาตรา 77 (3) กรณีที่เจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษตรวจพบว่าได้มีการใช้แหล่งก าเนิด

มลพิษที่เคลื่อนที่ได้โดยฝ่าฝืนตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) 

ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอ านาจออกค าสั่งห้ามใช้

แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการ

แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (1) 

ในการออกค าสั่งห้ามใช้ตามวรรคสอง ให้เจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษผู้ออกค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็น

ปรากฏเด่นชัด เป็นตัวอักษรที่ มีข้อความว่า “ห้ ามใช้

เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่ง

เป็นที่รู้และเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมาย

อย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งของแหล่งก าเนิดมลพิษ

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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(3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้

ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมิใช่โรงงานอุตสาหกรรม

ตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณี

แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีหนังสือ

แจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออก

ค าสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้น

โดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  หากเจ้ า

พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออก

ค าสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษมีอ านาจออกค าสั่ งปรับ เจ้าของ หรือผู้

ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

นั้นได ้

(4) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ที่เคลื่อนที่ได้นั้นด้วย 

การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ตาม

วรรคสาม หรือการใช้แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ใน

ขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียหยุดหรือ

ปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของ

เสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาต

รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียนั้น ฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบั ติ ตามบทบัญญั ติแห่ งพระราชบัญญั ตินี้ 

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือ

เงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่ง

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ออกค าสั่ งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้

ควบคุมตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ในกรณีที่ผู้ควบคุม

นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือ

เงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่ง

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 83 ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ใน
การประสานการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการ

มาตรา 79 ในกรณีท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ใน
การประสานการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการ 

ก าหนดคล้ายกับฉบับเดิมในมาตรา 83  
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ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะการสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตหรือการสั่งให้หยุดใช้หรือท าประโยชน์ด้วย
ประการใดๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 68 
มาตรา 69 หรือมาตรา 78 ที่จงใจไม่ท าการบ าบัดอากาศ
เสีย น้ าเสีย หรือของเสียอย่างอ่ืนและลักลอบปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได้ท าการบ าบัดออก
สู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษต่อเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตาม
กฎหมาย 
 
 

(2) เสนอแนะให้มีการด าเนินการทางกฎหมาย
เพ่ือบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
ตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไป
ท าการบ าบัดหรือก าจัดตามพระราชบัญญัตินี้  ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

(3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสีย
รวมของทางราชการซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้น 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมี

อ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นในการสั่งปิด พัก
ใช้  หรือ เพิกถอนใบอนุญ าต หรือสั่ งให้ หยุด ใช้  หรือ
ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (2) ที่ระบายหรือปล่อย
ทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนที่ยังไม่ได้ท า
การบ าบัดหรือก าจัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษรายงานต่อ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเพ่ือนาเสนอให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 
 

 
 

(2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องในเรื่องที่ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย 
ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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 มาตรา 80 ในกรณีที่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเจ้า
พนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้นไม่มีอ านาจออกค าสั่งหรือไม่มีอ านาจกระท าการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เมื่อเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
ได้รับค าสั่งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้
ปรับปรุง แก้ไข หยุด หรือระงับการกระท าที่ ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายแล้ว ไม่ด าเนินการตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอ านาจสั่งระงับกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด
เป็นการชั่วคราว จนกว่าเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษจะได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 ม า ต ร า  8 1  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ
ของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบการกระท าใดที่อาจฝ่าฝืน 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการ

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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พิจารณา 
(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของ เอกสาร หรือหลักฐานใด 

ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี 
ม า ต ร า  8 4  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร้องขอ 

บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ม า ต ร า  8 2  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่และ เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 

 
บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้า

พนักงานควบคุมมลพิษ ให้ เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

 

แก้ไขเพ่ิมเติม 

ม า ต ร า  8 5  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือ
ยานพาหนะ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 83 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้ าห น้ า ที่ แ ล ะ เจ้ าพ นั ก งาน ค วบ คุ ม  ม ล พิ ษ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 86 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 65 และ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 
82 (1) ให้ท าต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือ

มาตรา 84 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 56 พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 81 หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 77 (1) ให้ท าต่อหน้าเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ยานพาหนะ ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้ท าต่อหน้าบุคคล
อ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน 

ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ท าต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย
สองคนซึ่งกรรมการผู้ช านาญการ เจ้าหน้าที่  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มา
เป็นพยาน 

มาตรา 80 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษ ซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ตามมาตรา 68 หรือ
มาตรา 70 เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ
ดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดเป็น
หลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะต้อง
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์
และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้ง 

 
การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียด

และรายงานให้ท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ า
เสีย หรือระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ และเครื่องมือ

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง จะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษก าหนด ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย
หรือก าจัดของเสียมีหน้าที่ต้องด าเนินการเช่นเดียวกับ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 81 ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
รายงานที่ได้รับตามมาตรา 80 ส่งไปให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจ าอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้งและจะท าความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับ
รายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

 
มาตรา 87 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด

มลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสีย ผู้ควบคุม หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งไม่พอใจค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (2) (3) (4) 
หรือ (5) มีสิทธิร้องคัดค้านค าสั่งนั้นต่อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี

  
ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ส่วนที่ 8 

ค่าบริการและค่าปรับ 
ส่วนที่ 6 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
 

 มาตรา 85 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดและลด
มลพิษที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดประเภทของโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
นั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา อัตรา
ค่าธรรมเนียม การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และ
ห น่ ว ย งาน ขอ งรั ฐ ที่ มี อ าน าจห น้ าที่ ใน ก ารจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ค่าธรรมเนียมที่ จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ ง ให้
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น และน าส่งเข้า
กองทุนเพ่ือใช้ในกิจกรรมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด โดย

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน บัญญัติคล้ายกับมาตรา 93 วรรคสองในฉบับเดิม 
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ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 มาตรา 86 เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมใดไม่

ช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษตามมาตรา 85 ต้อง
เสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวน
เงินที่ต้องช าระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

เงินเพ่ิมที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้า
กองทุนเพ่ือใช้ในกิจกรรมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 โดยไม่
ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ฉบับเดิมไม่ไดก้ าหนดไว้ 
 

มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใด
ซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมดังกล่าว 

การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่ งให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 87 ในเขตท้องที่ ใด ซึ่ งได้จัดให้มีการ
ก่อสร้างและให้บริการระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย 
หรือมลพิษอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ โดยเงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าบริการที่จะประกาศใช้ในเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบ
บ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่ง จะ

ก าหนดเป็นอัตราเดียวหรือก าหนดให้แตกต่างกันในแต่ละ

 

มาตรา 89 อัตราค่าบริการที่ก าหนดตามมาตรา 
88 ส าหรับการบ าบัดน้ า เสี ยหรือก าจัดของเสี ยจาก
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แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 อาจ
ก าหนดให้มีอัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตาม
มาตรา 72 ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อย 
มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เขตท้องที่ก็ได ้
 

 
 
ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
 

มาตรา 93 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจ
หน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหาย
ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจัดให้มี
ขึ้น 

ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดิน 
โดยให้น ามาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนด ส าหรับส่วนที่ เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ าย
ส าหรับการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของราชการส่วนท้องถิ่น
หรือของส่วนราชการที่ได้จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น 

มาตรา 88 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่
จัดให้มีบริการระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือ
มลพิษอ่ืน มีหน้าที่จัดเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ประกาศ
ก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา 87 มีผลใช้บังคับ 

 
 
 
 
ค่าบริการที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยให้น าไปเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัด
หรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืน ของหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้จัดเก็บค่าบริการนั้น หรือในกรณีที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน ให้น ามาหักส่งเข้ากองทุนตาม
อัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ม าต ร า  9 0   เจ้ า ข อ งห รื อ ผู้ ค ร อ บ ค ร อ ง
แหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ าเสียหรือของเสีย
ไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 
และลั กลอบปล่อยทิ้ งน้ า เสี ยหรือของเสี ยนั้ นออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกเขต ที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไป
ท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวมของทางราชการ แต่ไม่ยอมช าระค่าบริการที่
ก าหนดโดยไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นตามมาตรา 89 วรรคสอง 
จะต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการที่ก าหนดตาม
มาตรา  88  จน กว่ าจ ะป ฏิ บั ติ ต าม บ ท บั ญ ญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 91 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษซึ่งมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตาม
มาตรา 70 ผู้ใดลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียลงสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของ
ทางราชการ จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของ
จ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่อง
ท างานระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของตน 
ตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้นและมีหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าเสียหายหากการปล่อยทิ้ งน้ าเสีย หรือของเสียนั้น

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการด้วยประการใดๆ 

มาตรา 92 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ผู้ใดละเว้นไม่ใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือของตนที่มีอยู่ส าหรับการควบคุม
มลพิษอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเว้นไม่ท า
การบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียโดยใช้ระบบบ าบัดน้ า
เสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนที่มีอยู่และลักลอบ
ปล่ อยทิ้ งมล พิษน้ า เสี ยห รือของเสี ยดั งกล่ าวออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งก าเนิดมลพิษของตนจะต้อง
เสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่ เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างานของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ หรือระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย
ของตนตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

หมวด 5 
มาตรการส่งเสริม 

หมวด 6 
มาตรการส่งเสริม 

 

มาตรา 94 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษผู้ ใดซึ่ งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตาม
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศ
เสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียอย่างอ่ืน 
รวมทั้งอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้  และวัสดุที่จ าเป็น

มาตรา 89 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ ใดมี
หน้ าที่ ตามพระราชบัญญั ตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย 
น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน รวมทั้ง
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษ
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ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือผู้รับจ้างให้บริการซึ่ง
ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิขอรับการส่งเสริม
และช่วยเหลือจากทางราชการได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) การขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้า
ส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้
ภายในราชอาณาจักร 

 
(2) การขอรับอนุญาตน าผู้ ช านาญการหรือ

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง 
ควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัด
น้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา
และว่าจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร
ตาม (1) ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงิน
ได้ของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 

 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่

มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวในวรรคหนึ่ง แต่ประสงค์ที่จะ
จัดให้มีระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ของตนเอง 
เพ่ือท าการบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสียอย่างอ่ืนที่

นั้น หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใด ผู้ควบคุมหรือ
ผู้รับจ้างให้บริการมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) การขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้า
ส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือที่ จ า เป็ นที่ ไม่สามารถจัดหาได้ภ ายใน
ราชอาณาจักร 

 
(2) การขอรับอนุญาตน าผู้ ช านาญการหรือ

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง 
ควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย 
น้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรือมลพิษอ่ืน หรือใช้การ
จัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา
และว่าจ้างบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร 
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (1) 
ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้ง ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของ
บุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 

เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษใดไม่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง แต่ประสงค์ที่จะจัดให้
มีระบบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือของตนเอง เพ่ือท าการ
บ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย ของ เสีย
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เกิดจากกิจการ หรือการด าเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะ
ขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามวรรค
หนึ่งได ้

อันตราย หรือมลพิษอ่ืน หรือใช้การจัดการมลพิษด้วย
วิธีการอ่ืนใดที่เกิดจากกิจการหรือการด าเนินกิจการของตน
มีสิทธิที่จะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ
ตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา 95 ค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการตามมาตรา 94 ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาค า
ขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ
การเงินและการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละราย และในกรณี
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแนะน าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นเพ่ือให้การส่งเสริมหรือให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป 

มาตรา 90 ค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการตามมาตรา 89 ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาค า
ขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ 
การเงิน และการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละราย และใน
กรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแนะน าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นเพ่ือให้การส่งเสริมหรือให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่น ค าขอต่อไป 

 

 มาตรา 91 เจ้าของโครงการ กิจกรรม หรือ
ผลิตภัณฑ์ใด มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการในการ
ผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ
ปล่อยมลพิษ หรือได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจาก
กองทุน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเงินอุดหนุนตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หมวด 6 
ความรับผิดทางแพ่ง 

หมวด 7 
ความรับผิดทางแพ่ง 

 

มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือ

เป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ

อันเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือ

สุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของ

รัฐเสียหายด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือ

แพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ

หรือประมาทเลิน เล่ อของเจ้ าของหรือผู้ ครอบครอง

มาตรา 92 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือ

เป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ

อันเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของ

รัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น

มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย

เพ่ือการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้น

จะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ

เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้

แก้ไขเพ่ิมเติม 
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แหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้

ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 

 

(2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้า

พนักงานของรัฐ 

(3) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่

ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมี

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือ

การแพร่กระจายของมลพิษนั้น 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรค

หนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้อง

รบัภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วย 

ว่ามลพษิเช่นว่านั้นเกิดจาก 

 

(1) เหตุสุดวิสัย 

(2) การสงคราม 

(3) การกระท าต ามคาสั่ งของรั ฐบ าลห รื อ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(4) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ซึ่ง

ได้รับอันตรายหรือความเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 97 ผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วย
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท าลายหรือ
ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของ
รัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

มาตรา 93 ผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วย
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท าลายหรือ
ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
เป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมด
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ของทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสีย
หายไปนั้น 

 มาตรา 94 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 
92 และผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 
93 ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายใน
อัตราไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง รวมทั้งต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ ายทั้ งทางตรงและทางอ้อมของ
หน่วยงานของรัฐในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น และการฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
ใกล้เคียงสภาพเดิมด้วย ทั้งนี้  ในกรณีที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย และในเวลาที่
พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ชัดว่าความ
เสียหายนั้นมีเพียงใด ศาลอาจก าหนดในค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่ง
นั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการแก้ไข
ต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร
เข้าด าเนินคดีต่อเกี่ยวกับ การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของ
มลพิษ หรือเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้เสียหายตามมาตรา 92 
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะ

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอัยการสูงสุด เพื่อให้มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและ
คดีอาญาแก่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็น
แหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษใน
ศาลได้ และในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับยกเว้นค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งปวง 

ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ อนุญาต 
หรือหน่ วยงานของรัฐซึ่ งมี หน้ าที่ อนุ รักษ์ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้ง
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 

ในการด าเนินการขจัดมลพิษหรือฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตามวรรคสอง ให้ด าเนินการ
ประสานเพ่ือใช้เงินจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้สามารถ
ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินการ และ
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ให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามและเรียกร้องค่าใช้จ่าย
คืนกองทนุไปพลางก่อน 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา 98 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่
ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการกระท าใดๆ ตามค าสั่ง
ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว

หรือขัดขวางการกระท าใดๆ ตามค าสั่งดังกล่าวเป็นผู้ซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 95 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 12 หรือ
ขัดขวางการกระท าตามคาสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว
หรือขัดขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่งดังกล่าวเป็นผู้ซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 99 ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปกระท าด้วยประการใดๆ 
อัน เป็ นการท าลาย ท าให้ สูญ หาย  หรือ เสี ยหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ 
หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา 43 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสน

มาตรา 96 ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อัน
เป็ น ก า รท า ล า ย  ท า ให้ สู ญ ห าย ห รื อ เสี ย ห า ย แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ 
หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา 46 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน ห้าแสน
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บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา 100 ผู้ ใด ฝ่ าฝื น ห รือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือตาม
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ม าต รา  97 ผู้ ใด ฝ่ าฝื น ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 46 หรือตามประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 

 มาตรา 98 ผู้ใดก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือ
กิ จการก่ อน เสนอรายงาน  การประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท และ ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากยัง
ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการในระหว่าง การ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

มาตรา 101  ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความ
จริงเกี่ยวกับอันตราย จากแหล่งก าเนิดมลพิษใดโดยมีเจตนา
ที่จะท าลายชื่อเสียงหรือความไว้วางใจของสาธารณชนต่อ
การด าเนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของแหล่งก าเนิด
มลพิษ นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
 หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่งกระท า

มาตรา 99 ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความจริง
เกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษใด โดยมีเจตนาที่
จะท าลายชื่อเสียง หรือความไว้วางใจของสาธารณชนต่อ
การด าเนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของแหล่งก าเนิด
มลพิษนั้น หรือต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่ง กระท า
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โดยการประกาศโฆษณาหรือออกข่าวทางหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอย่างอ่ืน 
ผู้กระท าผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

โดยการประกาศโฆษณาหรือออกข่าวทางหนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่ออย่างอ่ืน ผู้กระท า
ความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 100 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (2) ผู้ใดระบายหรือ
ปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนที่ยัง
ไม่ได้ท าการบ าบัดหรือก าจัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดในมาตรา 65 วรรค
หนึ่ง (1) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (2) ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาท 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง กระท าในเขตควบคุมมลพิษ ผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 101 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษตาม ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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มาตรา 65 (4 ) ห รือ  (5 ) ผู้ ใด ไม่ จั ดท าท า เนี ยบการ
ปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือไม่จัดท ารายงานการ
ระบายหรือปล่ อยมลพิษ  ห รือจั ดท าไม่ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา 65 (4) 
หรือ (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 

 มาตรา 102 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 103 ผู้ ใดเป็นผู้ ควบคุมโดยไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 104 ผู้ควบคุมผู้ ใดด าเนินกิจการใน
ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 มาตรา 105 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษตามมาตรา 83 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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 มาตรา 106 ผู้ ใดฝ่ าฝื นห รือไม่ปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 76 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้                                                                                   

 มาตรา 107 ผู้ใดรายงานตามมาตรา 65 วรรค
หนึ่ง (5) โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

 

  ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้                         

มาตรา 108 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 82 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 108 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 77 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 

 มาตรา 109 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 78 วรรคแรก ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษตามมาตรา 78 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท 

  ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้                         
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ม า ต ร า  110 เจ้ า ข อ งห รื อ ผู้ ค ร อ บ ค ร อ ง

แหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็นผู้
ควบคุมแล้ว ให้ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดอากาศ
เสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งตนมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา 110 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใด จ้าง 
วาน ใช้ หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือให้บุคคลซึ่งไม่ได้รับ
ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ให้
ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัดอากาศเสีย น้ า
เสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนซึ่งตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท 

 

 

มาตรา 111 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับ
โทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือ
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนในการกระท าความผิดนั้น 

มาตรา 111 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติ
บุคคล ถ้าการกระท าความผิดของ นิติบุคคลนั้นเกิดจากการ
สั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท า
การและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติ
บุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 

 

 มาตรา 112  ให้ รั ฐมน ตรี มี อ าน าจแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครและใน
ส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มี

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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จ านวนสามคน และต้องแต่งตั้งจากผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได ้

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และ
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

 มาตรา 113 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือ เป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือ
จ าคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดกระท าความผิด
ตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่  แล้ วแต่ ก รณี  ส่ ง เรื่ อ งให้ คณ ะกรรมการ
เปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความ
ยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่ อผู้ ต้ องหาได้ช าระค่ าปรับตามจ านวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

มาตรา 102 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 

 ฉบับร่างไม่มีก าหนดไว้ เนื่องจากไม่มีเรื่องยานพาหนะ 

มาตรา 103 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ฉบับร่างไม่มีก าหนดไว้  

ม าต รา  1 04   เจ้ า ขอ งห รื อ ผู้ ค รอบ ค รอ ง
แหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 72 หรือข้อก าหนดของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 วรรคหนึ่ง หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ฉบับร่างไม่มีก าหนดไว้  

มาตรา 105 ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้าง
ให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ฉบับร่างไม่มีก าหนดไว้  

ม าต รา  1 0 6  เจ้ า ข อ งห รื อ ผู้ ค ร อ บ ค รอ ง
แหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัด
น้ าเสียหรือก าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่
ท าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุก

 ฉบับร่างไม่มีก าหนดไว้  
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ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใด
ท าบั นทึ กห รือรายงาน ใดที่ ตนมี หน้ าที่ ต้ อ งท าต าม
พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 ฉบับร่างไม่มีก าหนดไว้  

บทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาล  

 มาตรา 114 ให้องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จดทะเบียน
ไว้ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เส ริมและรักษ าคุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

 

ฉบับเดิมไม่มีก าหนดไว้ 

 
 
 
 
ม าต รา  112  ใน ระห ว่ า งที่ ยั งมิ ได้ แ ต่ งตั้ ง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่

มาตรา 115 ในวาระเริ่มแรกให้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งด ารงต าแหน่ง
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ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่
ได้แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 มาตรา 116 ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ 
และหนี้สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ฉบับเดิมไม่มีก าหนดไว้ 

 มาตรา 117 ค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอขอตั้ งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณให้
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการที่
เสนอค าขอนั้น โดยให้ถือว่ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วน
ราชการที่ เสนอค าขอเป็นผู้ ยื่ น งบประมาณประจ าปี
งบประมาณของส่วนราชการที่เสนอค าขอนั้น 

ฉบับเดิมไม่มีก าหนดไว้ 
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 มาตรา 118 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการซึ่ง

คณ ะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ แต่ งตั้ งขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ฉบับเดิมไม่มีก าหนดไว้ 

 มาตรา 119 บรรดารายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็น
ราย งาน ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ สิ่ ง แ วด ล้ อม ต าม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติ 

ฉบับเดิมไม่มีก าหนดไว้ 

 มาตรา 120 ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท า
ราย งาน การวิ เค ราะห์ ผลกระท บ สิ่ งแ วดล้ อมต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ.ศ. 2535 เป็นผู้ รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท า
ร าย งาน ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ สิ่ ง แ วด ล้ อม ต าม
พระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอาย ุ

ฉบับเดิมไม่มีก าหนดไว้ 

          มาตรา 113  บรรดากฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัย

มาตรา 121 บรรดากฎกระทรวง ข้อบั งคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
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อ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2518 ที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการ
อกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ยั งคงใช้บั งคับ ได้ต่ อ ไป เพียงเท่ าที่ ไม่ ขัดหรือแย้ งกับ
พระราชบัญญั ตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ข้อบั งคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

             ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
........................................... 

นายกรัฐมนตรี 

 

อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม  
2. ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม     
ปีละ   4,000 บาท 

1. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ปีละ 5,000 บาท 
 

เพ่ิมจากเดิม  

3. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม  ฉบับละ  40 บาท 
 

2. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม    ฉบับละ 100 บาท 
 

เพ่ิมจากเดิม  

5. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ  
 ฉบับละ 40 บาท 

3. ค าขอการข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 
ฉบับละ 100 บาท 

เพ่ิมจากเดิม 

4. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม    ปีละ    4,000 บาท 
 

4. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม         ปีละ 5,000 บาท 
 

เพ่ิมจากเดิม 

 5. ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ   ปีละ  10,000 บาท 
(ต่อตันมลพิษ) 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
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 6. ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ 100 บาท ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

 7. การต่ออายุใบอนุญาตฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ฉบับเดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 

1. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม    ฉบับละ      40 บาท 

 ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 

6. ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ    ปีละ    4,000 บาท  ฉบับร่างไม่ได้ก าหนดไว้ 
 


