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โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาต ิ

 พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

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

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาต ิพ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วนัถัดจาก

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 

“สิง่แวดลอ้ม” หมายความว่า สิง่ต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพและชวีภาพทีม่อียู่โดยรอบของสิง่ที่

มชีวีติไมว่่าจะเกดิเองโดยธรรมชาต ิและหรอืทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้ ทัง้ทีอ่ยูใ่ตด้นิ บนดนิ และอากาศ 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม ” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่ สัตว์ พืช และ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ และสิง่ที่มนุษยไ์ด้ท าขึน้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ต่อการ

ด ารงชพีของประชาชนและความสมบรูณ์สบืไปของมนุษยชาต ิ

“มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพดนิ น ้า อากาศ เสยีง และ

สภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทัว่ไปส าหรบัการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม 



๒ 

 

“มาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิด” หมายความว่า ค่ามาตรฐาน มาตรการ หลกัเกณฑ ์

และแนวทางปฏบิตัซิึ่งก าหนดเพื่อควบคุมการระบายน ้าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสยี การปล่อยทิ้งของ

เสยีหรอืมลพษิอื่นใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิง่แวดลอ้ม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิง่แวดลอ้ม 

“มลพษิ” หมายความว่า ของเสยี วตัถุอนัตราย และสารมลพษิอื่น ๆ รวมทัง้กาก ตะกอนหรอืสิง่

ตกค้างจากสิง่เหล่านัน้ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรอืที่มอียู่ในสิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ 

การปนเป้ือนทางพนัธุกรรมซึง่ก่อใหเ้กดิหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม หรอืภาวะที่

เป็นพษิภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได้ และใหห้มายความรวมถงึ รงัส ีความรอ้น แสง 

เสยีง กลิน่ ความสัน่สะเทอืน หรอืเหตุร าคาญอื่น ๆ ทีเ่กดิหรอืถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพษิดว้ย 

“ภาวะมลพษิ” หมายความว่า สภาวะที่สิง่แวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงหรอืถูกปนเป้ือนโดยมลพษิซึ่ง

ท าใหคุ้ณภาพของสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมลง เช่น มลพษิทางน ้า น ้าบาดาล มลพษิทางอากาศ มลพษิทาง

เสยีงมลพษิในดนิ 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

ยานพาหนะสถานทีป่ระกอบกจิการใด ๆ หรอืสิง่อื่นใดซึง่เป็นแหล่งทีม่าของมลพษิ หรอือาจท าใหเ้กดิผล

กระทบต่อสิง่มชีวีติหรอืสิง่แวดลอ้ม 

“เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ” หมายความว่า ผูซ้ึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิห์รอืผูค้รอบครองแหล่งก าเนิด

มลพษิและในกรณีแหล่งก าเนิดมลพษิเป็นอาคารชุด หมู่บ้านจดัสรร ชุมชนการเคหะ หรอืแหล่งก าเนิด

มลพษิอื่นที่กฎหมายก าหนดให้สามารถจดัตัง้นิตบิุคคลหรอืคณะบุคคลเพื่อท าหน้าที่จดัการ ดูแล หรอื

ทรพัยส์นิทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกนั ให้หมายความรวมถงึเจา้ของโครงการ นิตบิุคคล หรอืคณะบุคคลที่จดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายนัน้ ๆ แลว้แต่กรณ ี

“ของเสยี” หมายความว่า ขยะ มลูฝอย สิง่ปฏกิูล น ้าเสยี อากาศเสยี สารมลพษิหรอืวตัถุอนัตรายอื่น

ใดซึง่ถูกปล่อยทิง้หรอืมทีีม่าจากแหล่งก าเนิดมลพษิ รวมทัง้กาก ตะกอน หรอืสิง่ตกคา้งจากสิง่เหล่านัน้ที่

อยู่ในสภาพของแขง็ ของเหลว หรอืก๊าซ และหมายความรวมถงึ สิง่ใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อสิง่แวดลอ้ม ไมว่่าจะเป็นของเสยีทีเ่กดิจากการใชแ้ลว้ หรอืสิง่ทีย่งัไมเ่คยใชง้านมาก่อน 

“ของเสยีอนัตราย” หมายความว่า ของเสยีทีม่อีงคป์ระกอบหรอืปนเป้ือนดว้ยสิง่ใด ๆ ในลกัษณะ

ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรอืมคีุณสมบตัิที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรอืสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน 



๓ 

 

“น ้าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทัง้สารมลพิษที่ปะปนหรอื

ปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนัน้ 

“อากาศเสยี” หมายความว่า ของเสยีที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสยี กลิน่ควนั ก๊าซ เขม่า ฝุ่ นละออง เถ้า

ถ่านหรอืสารมลพษิอื่นทีม่สีภาพละเอยีดบางเบาจนสามารถรวมตวัอยู ่หรอืแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศได้ 

“วตัถุอนัตราย” หมายความว่า วตัถุอนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรอืรถจกัรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยรถไฟฟ้า 

เรอื ตามกฎหมายว่าดว้ยเรอืไทย และอากาศยานตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศ 

“ผูค้วบคุม” หมายความว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหท้ าการควบคุม ตรวจสอบ วเิคราะห ์ด าเนินการ 

และบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบก าจดัของเสีย หรอือุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรบัการ

ควบคุม บ าบดัหรอืก าจดัมลพษิอื่นใด ซึ่งเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพษิจดัสรา้งให้มขีึ้น

เพื่อการบ าบดัน ้าเสยีก าจดัของเสยีหรอืมลพษิอื่นใดดว้ยการลงทุนและเสยีค่าใชจ้า่ยของตนเอง 

“ผู้รบัจา้งให้บรกิาร” หมายความว่า ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้รบัจา้งท าการบ าบดัน ้าเสยี หรอื

ก าจดัหรอืขนส่งของเสยี หรอืของเสยีอนัตราย หรอืตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

“เขตอนุรกัษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตสงวนเพื่อการ

ท่องเที่ยวและเขตพื้นที่คุม้ครองอย่างอื่นเพื่อการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมตามที่กฎหมาย

ก าหนดหรอืตามมตคิณะรฐัมนตร ี

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ” หมายความว่า กระบวนการในการศึกษา

วเิคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรอืกิจการ อันอาจส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิสุขภาพ คุณภาพชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม และวถิกีารด าเนินชวีติ

ของประชาชนในทอ้งถิน่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมกีระบวนการตัง้แต่การ

เลอืกพื้นที่ตัง้โครงการหรอืกจิการจนถึงการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลภายหลงัจากการด าเนิน

โครงการหรอืกจิการ 

“การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์” หมายความว่า กระบวนการในการศกึษาวเิคราะห์

ประเมนิศกัยภาพและขอ้จ ากดัของสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ขัน้ตอนการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน และ



๔ 

 

โครงการขนาดใหญ่ ทัง้ในรายสาขา หรือในเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีและเปรยีบเทยีบทางเลอืกในการพฒันา และมกีระบวนการพจิารณา

และการตดัสนิใจทีม่คีวามโปรง่ใส และมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

“ขอ้มูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 

“องค์กรที่เกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม” หมายความว่า องค์การเอกชน 

ดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ องคก์รชุมชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ อาสาสมคัร หรอื องคก์รอื่น 

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรอืชุมชน

ท้องถิ่นดัง้เดมิ ซึ่งจดแจง้การจดัตัง้ตามพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ ทัง้นี้ ไม่ว่า

ประชาชนจะจดัตัง้กนัขึน้เอง หรอืโดยการแนะน าหรอืสนับสนุนของหน่วยงานของรฐั เอกชน หรอืองคก์ร

พฒันาเอกชน 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน หน่วยงานอสิระของรฐั และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎหมาย

ว่าดว้ยการนัน้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัส าหรบัในเขตจงัหวดั 

นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ส าหรบัในเขตองค์การบรหิารส่วน

ต าบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรบัในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมอืงพทัยา ส าหรบัในเขต

เมอืงพทัยาหวัหน้าผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่อย่างอื่นทีไ่ดร้บัการประกาศก าหนดให้

เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามกฎหมายจดัตัง้ ส าหรบัในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

“เจา้พนักงานควบคุมมลพษิ” หมายความว่า ผูซ้ึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารเกี่ยวกบัการควบคุม

มลพษิตามพระราชบญัญตันิี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

“คณะบุคคล” หมายความว่า นิตบิุคคล หรอืคณะบุคคลซึง่ไมม่สีภาพนิตบิุคคล ไมว่่าจะมชีื่อเรยีก

อยา่งไรกต็าม 



๕ 

 

“ผูว้่าราชการจงัหวดั” หมายความรวมถงึ ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร 

มาตรา ๕  ให้นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ ทัง้นี้ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องตน 

ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตัง้พนักงาน

เจา้หน้าทีก่บัออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัว่

ราชอาณาจกัรตลอดจนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศหรอืตามความตกลงทีไ่ดท้ ากบัต่างประเทศดว้ย 

หมวด ๑ 

สิทธิการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

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

มาตรา ๗  บุคคล หรอืชุมชนมสีทิธแิละหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) สทิธกิารไดร้บัขอ้มลูและข่าวสารจากหน่วยงานของรฐัในเรื่องเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดล้อม รวมทัง้ขอ้มูลหรอืข่าวสารที่ทางราชการถอืว่าเป็นความลบัเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษา

ความมัน่คงแห่งชาต ิหรอืเป็นความลบัเกี่ยวกบัสทิธสิ่วนบุคคล สทิธใินทรพัยส์นิ หรอืสทิธใินทางการคา้ 

หรอืกจิการของบุคคลใดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย หากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ สวสัดิ

ภาพ คุณภาพสิง่แวดลอ้ม หรอืคุณภาพชวีติของตน  

(๒) สทิธมิสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผน โครงการหรอืกจิกรรมใดที่อาจมผีลกระทบต่อ

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ คุณภาพชวีติหรอืส่วนไดเ้สยีอื่นใดที่เกี่ยวกบัตนหรอืชุมชน ก่อนและหลงั

การอนุมตัิการอนุญาตหรอืการด าเนินการที่อาจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม สุขภาพ คุณภาพ

ชวีติหรอืส่วนไดเ้สยีส าคญัอื่นใดทีเ่กีย่วกบัตนหรอืชุมชน  

(๓) สทิธมิสี่วนร่วมกบัหน่วยงานของรฐั และชุมชนในการบ ารุงรกัษา และการไดป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมการให้สมัปทานเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การควบคุม

และก าจดัภาวะมลพษิเพื่อใหส้ามารถด ารงชพีอยู่ไดอ้ย่างปกตแิละต่อเนื่องในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบหรอืก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคุณภาพชวีติของตน 



๖ 

 

(๔) สทิธกิารได้รบัชดใช้ค่าเสยีหาย หรอืค่าทดแทนจากหน่วยงานของรฐัอย่างรวดเรว็และเป็น

ธรรมในกรณีที่ได้รบัความเสยีหายจากภยนัตรายที่เกดิจากการแพร่กระจายของมลพษิหรอืภาวะมลพษิ หรอื

ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงหรอืความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิง่แวดล้อม อนัมสีาเหตุมาจาก

กจิการหรอืโครงการใดทีร่เิริม่ สนบัสนุนหรอืด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐั 

(๕) สทิธริอ้งเรยีนกล่าวโทษผูก้ระท าผดิต่อเจา้พนักงานในกรณีทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงหรอืไดพ้บ

เหน็การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมมลพษิ หรอืการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิ

(๖) สทิธขิองบุคลหรอืชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วน

ท้องถิ่นหรอืองค์กรอื่นของรฐัที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตาม

กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(๗) หน้าที่ให้ความร่วมมอื และช่วยเหลอืเจา้พนักงานในการปฏบิตัิหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ส่งเสรมิรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองและค่าตอบแทนตามสมควร 

(๘) หน้าที่ปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัินี้ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยเครง่ครดั 

มาตรา ๘  คณะบุคคลที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและรกัษา

สิง่แวดลอ้มหรอืสงวน อนุรกัษ์ จดัการหรอืใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิและมไิดม้วีตัถุประสงค์

มุง่คา้หาก าไรจากการประกอบกจิกรรมดงักล่าว มสีทิธขิอจดทะเบยีนเป็นองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม

และสุขภาพหรือองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใหห้น่วยงานของรฐัรบัฟังความคดิเหน็ของบุคคล องคก์ร 

หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ย 

มาตรา ๙ ให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รบัขึน้ทะเบยีนอาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพหรอืองคก์รชุมชนด้านสิง่แวดลอ้มและ

สุขภาพทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา ๘ หรอือาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ด



๗ 

 

ทะเบยีนตามมาตรา ๙ แล้ว มสีทิธไิด้รบัการช่วยเหลอืหรอืได้รบัการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน หรือการติดตามตรวจสอบการ

ด าเนินการของหน่วยงานของรฐั เพื่อส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(๒) การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสรมิและรกัษาสิ่งแวดล้อม หรอืสงวน อนุรกัษ์ 

จดัการหรอืใชป้ระโยชน์จาก  

(๓) การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มูลหรอืข่าวสาร การฝึกอบรม เพื่อส่งเสรมิกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน และสรา้งจติส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการคุ้มครอง ส่งเสรมิและ

รกัษาสิง่แวดลอ้มหรอืสงวน อนุรกัษ์ จดัการหรอืใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 

(๔) การจดัให้มอีาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของเจา้พนักงานตามพระราชบญัญตันิี้

หรอืตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(๕) การช่วยเหลอืประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้รเิริม่โครงการหรอืกจิกรรม เพื่อคุ้มครอง 

ส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดล้อม หรอืสงวน อนุรกัษ์ จดัการ หรอืใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตใิน

พืน้ทีน่ัน้  

(๖) การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้อาจจะได้รบัอนัตรายหรอือาจจะได้รบัความ

เสยีหายจากภาวะมลพษิอนัเกดิจากการรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษิ รวมทัง้เป็นผู้แทนในคดทีี่มกีาร

ฟ้องรอ้งต่อศาลเพื่อเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน หรอืค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหาย

นัน้ดว้ย 

ในกรณีที่องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรอืองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ ง และร้องขอให้คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาตชิ่วยเหลอื ให้นายกรฐัมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิี

อ านาจสัง่ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรอืสัง่ให้หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

ช่วยเหลอืหรอือ านวยความสะดวกต่อไป 

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารการจดทะเบยีน การเพกิถอนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 

หรอืองคก์รชุมชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

องค์การเอกชนดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพหรอืองคก์รชุมชนด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ อาจ

ไดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุน หรอืเงนิกู้ยมื จากกองทุนสิง่แวดลอ้ม เพื่อด าเนินการกจิกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการกองทุนก าหนด 



๘ 

 

การให้ความช่วยเหลอืหรอืการสนับสนุนจากทางราชการตามความในวรรคแรกให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในกฎกระทรวง 

 

 

หมวด ๒ 

การป้องกนัเหตฉุุกเฉิน หรือเหตภุยนัตรายจากภยัธรรมชาติหรือภาวะมลพิษ 

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

มาตรา ๑๑ เมื่อมเีหตุฉุกเฉินหรอืภยนัตรายต่อสาธารณชนอนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาตหิรอืภาวะ

มลพษิทีเ่กดิจากการแพร่กระจายของมลพษิซึง่หากปล่อยไวเ้ช่นนัน้จะเป็นอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อชวีติ 

ร่างกาย หรอืสุขภาพอนามยัของประชาชน หรอืก่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของประชาชนหรอืของรฐั

เป็นอนัมาก หรอืต่อสิง่แวดลอ้ม ให้นายกรฐัมนตรมีอี านาจสัง่การตามที่เห็นสมควร ใหห้น่วยงานของรฐั

หรอืบุคคลใด รวมทัง้บุคคลซึ่งได้รบัหรอือาจได้รบัอนัตรายหรอืความเสยีหายดงักล่าว กระท าหรอืร่วมกนั

กระท าการใด ๆ อนัจะมผีลเป็นการควบคุม ระงบั หรอืบรรเทาผลรา้ยจากอนัตรายและความเสยีหายที่

เกิดขึ้นนัน้ได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่ทราบว่า บุคคลใด เป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว  ให้

นายกรฐัมนตรมีอี านาจสัง่การบุคคลนัน้ไม่ให้กระท าการใดอนัจะมผีลเป็นการเพิม่ความรุนแรงแก่ภาวะ

มลพษิในระหว่างทีม่เีหตุภยนัตรายดงักล่าวดว้ย 

เมือ่ประชาชน องคก์ารเอกชนหรอืองคก์รชุมชน เหน็ว่ามเีหตุตามวรรคหนึ่งใหป้ระชาชนผูแ้ทนองคก์าร

เอกชนหรอืองคก์รชุมชนมสีทิธเิสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืนายกรฐัมนตร ีเพื่อใหม้คี าสัง่ตามวรรคหนึ่ง 

อ านาจในการสัง่ตามวรรคหนึ่ง นายกรฐัมนตรจีะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัปฏิบัติ

ราชการภายในเขตจงัหวดัแทนนายกรฐัมนตรกีไ็ด ้โดยใหท้ าเป็นค าสัง่และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เมื่อนายกรฐัมนตรไีด้สัง่ตามวรรคหนึ่ง หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัในการปฏิบัติราชการแทน 

นายกรฐัมนตรไีดส้ัง่ตามวรรคสองแลว้ ใหป้ระกาศค าสัง่ดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาโดยมชิกัชา้ 

มาตรา ๑๒  เพื่อเป็นการป้องกนั แก้ไข ระงบั หรอืบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรอืเหตุภยนัตรายจากภาวะ

มลพษิตามมาตรา ๑๑ ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มก าหนดมาตรการ

ป้องกนัและจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 



๙ 

 

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

มาตรา ๑๓  ใหม้คีณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิประกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ 

(๒) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นรองประธานกรรมการ 

(๓ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข  รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิและผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 

(๔) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหนึ่งคน องค์การบรหิารส่วนต าบลหนึ่ง

คนการปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษหนึ่งคน 

(๕) ผู้แทนจากสถาบนัอุดมศกึษาที่จดัการศกึษาด้านทรพัยากรธรรมชาต ิด้านสิง่แวดล้อมและ 

ดา้นสุขภาพดา้นละหนึ่งคน ซึง่คดัเลอืกกนัเองจ านวนสามคน 

(๖) ผูแ้ทนจากคณะกรรมการรว่มเอกชนสามสถาบนั จ านวนหน่ึงคน 

(๗) ผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นสิง่แวดลอ้มและด้านสุขภาพดา้นละหนึ่ง

คนซึง่เลอืกกนัเองจ านวนสามคน 

(๘) ผูแ้ทนจากองคก์ารชุมชนด้านทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นสิง่แวดล้อมและด้านสุขภาพดา้นละหนึ่ง

คนซึง่เลอืกกนัเองจ านวนสามคน 

(๙) ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธกิาร

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

การแต่งตัง้กรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ(๘) ให้พิจารณาแต่งตัง้จากบุคคลที่มคีวามรู้ 

ความเชี่ยวชาญ มผีลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมและสุขภาพ  

ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอความ

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

(๒) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด

มาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดและการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องถูก

ควบคุมหรอืทีจ่ะตอ้งมผีูค้วบคุมทีร่ฐัมนตรเีสนอตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง 



๑๐ 

 

(๓) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิแผนจดัการคุณภาพ

สิง่แวดล้อมจงัหวดั แผนปฏิบตัิการเพื่อป้องกันหรอืแก้ไขอันตราย อันเกิดจากการแพร่กระจายของ

มลพษิหรอืภาวะมลพษิ 

(๔) ส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์การอื่นใด เพื่อ

ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงนิ การคลงั การภาษีอากร และการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อ

ปฏบิตัติามนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตต่ิอคณะรฐัมนตร ี

(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรอืปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มต่อคณะรฐัมนตร ี

(๗) ก ากบัดูแลและเร่งรดัให้มกีารตราพระราชกฤษฎกีา ออกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัิ

ทอ้งถิน่ประกาศ ระเบยีบ และค าสัง่ทีจ่ าเป็น เพื่อใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพ 

(๘) เสนอความเห็นต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาสัง่การในกรณีที่ปรากฏว่า หน่วยงานของรฐั

หน่วยใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ หรอืแผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรอื แผน

ควบคุมมลพษิ หรอืขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม อนัอาจท าใหเ้กดิความ

เสยีหายอยา่งรา้ยแรง 

(๙) ก าหนดมาตรการเพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั องค์กร

ชุมชนองคก์รเอกชน และเอกชน ในเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิ รกัษา และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และ

สรา้งจติส านึกใหส้าธารณชนมสี่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม      

(๑๐) ก ากบัการจดัการและบรหิารเงนิกองทุน 

(๑๑) เสนอรายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและเผยแพรต่่อสาธารณชน 

(๑๒) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

มาตรา ๑๕  ใหก้รรมการตามมาตรา ๑๓  (๔)  (๕)  (๖)  (๗) และ (๘) ซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบัการเลอืกหรอื 

แต่งตัง้ใหมอ่กีได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกนิกว่าสองวาระตดิต่อกนัไมไ่ด้ 



๑๑ 

 

เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยงัมไิด้มกีารคดัเลอืกกรรมการมาตรา ๑๓ (๔) (๕)  (๖) (๗) (๘) ขึ้นใหม ่

ให้กรรมการซึง่พ้นต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ไดร้บั

คดัเลอืกหรอืแต่งตัง้เขา้รบัหน้าที ่แต่ต้องไม่เกนิเกา้สบิวนันับแต่วนัทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ

นัน้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการคดัเลือกหรอื

แต่งตัง้กรรมการประเภทเดยีวกนัแทนภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีต่ าแหน่งกรรมการนัน้ว่างลง และใหผู้้

ได้รบัคดัเลอืกหรอืไดร้บัใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการแต่งตัง้

แทน 

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวนัจะไม่

ด าเนินการคัดเลือกหรอืแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างนัน้ก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการ

ประกอบดว้ยกรรมการเท่าทีเ่หลอือยู่ 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้วกรรมการ

ตามมาตรา ๑๓ (๔) (๕)  (๖) (๗) (๘) พน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔)  ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕)  เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ด ไมว่่าจะไดร้บัการรอการลงโทษไวก่้อนหรอืไม่

กต็าม เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อก เพราะไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต้ามปกต ิหรอืมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี

หรอืมสี่วนได้เสยีในกจิการหรอืธุรกจิใด ๆ ที่อาจมผีลกระทบโดยตรงหรอืก่อให้เกดิความเสยีหายอย่าง

รา้ยแรงต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่

ไดใ้หร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมม่า



๑๒ 

 

ประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนนถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

ในการประชุม ถ้ากรรมการผู้ใดมสี่วนเสยีในเรื่องที่พจิารณา ห้ามมใิห้ผู้นัน้เขา้ร่วมประชุมและ

ลงคะแนนเสยีง  

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบทางด้าน

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพในโครงการทีร่ฐัมนตรซีึง่เป็นกรรมการผูใ้ดมสี่วนไดเ้สยีในฐานะเจา้ของโครงการ 

กรรมการผูน้ัน้มหีน้าทีแ่จง้ใหค้ณะกรรมการทราบ และไมม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสยีง 

วธิกีารประชุม การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ และส่วนไดเ้สยีซึง่กรรมการมหีน้าทีต่้องแจง้ให้

เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ช านาญการ หรอื

คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา หรอืปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาตจิะมอบหมายกไ็ด ้

การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๗ มาใช้บงัคบัโดย

อนุโลม 

มาตรา ๑๙  ใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิอี านาจเรยีกใหห้น่วยงานของรฐั และบุคคล

อื่นส่งเอกสารการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเอกสารหรอืข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการและแผนงานของหน่วยงานของรฐั หรอืของบุคคล มาประกอบการพิจารณาได้ หากเห็นว่า

โครงการหรอืแผนงานใด อาจจะท าให้เกิดผลเสยีหายรา้ยแรงต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ให้

เสนอมาตรการแกไ้ขต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไป  

ในกรณีที่เอกสารหรอืขอ้มลูที่คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตเิรยีกให้ส่งตามวรรคหนึ่ง เป็น

เอกสารหรอืขอ้มูลเกี่ยวกบัความลบัอนัมลีกัษณะเป็นสทิธบิตัร ซึ่งได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายว่า

ดว้ยสทิธบิตัรใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตกิ าหนดวธิกีาร และมาตรการทีเ่หมาะสม  เพื่อป้องกนั

มใิหเ้อกสารหรอืขอ้มลูเหล่านัน้ถูกเผยแพรสู่่บุคคลอื่นใด นอกจากนี้จะต้องใชเ้อกสารหรอืขอ้มลูนัน้เพยีง

เพื่อวตัถุประสงคข์องมาตรานี้เท่านัน้ 



๑๓ 

 

มาตรา ๒๐  ในการปฏบิตักิารตามหน้าที่ คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ

ผู้ช านาญการหรอืคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจรงิค าอธิบาย ความเห็น หรือ

ค าแนะน าทางวชิาการไดเ้มื่อเหน็สมควร และอาจขอความรว่มมอืจากบุคคลใดเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้เทจ็จรงิ 

หรอืเพื่อส ารวจกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

บุคคลผู้อาจได้รบัผลกระทบจากนโยบาย โครงการ หรอืกิจกรรมใด มสีทิธแิสดงความคดิเห็น  

เสนอขอ้มูล และขอ้เท็จจรงิต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพจิารณาในเรื่องที่มผีลกระทบต่อบุคคล

ดงักล่าว 

มาตรา  ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอาจ

มอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืหน่วยงานของรฐัอื่น ๆ เป็นผูป้ฏบิตักิาร

หรอืเตรยีมขอ้เสนอมายงัคณะกรรมการ เพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไปได ้

หมวด ๔ 

กองทุนส่ิงแวดล้อม 

......... 

มาตรา ๒๒  ให้จดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งเรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ในกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมฐีานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัที่ไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ย

วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื่น ประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้  

(๑) เงนิกองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิตามจ านวนทีน่ายกรฐัมนตรกี าหนด(๒) เงนิค่าบรกิารและค่าปรบั 

ทีจ่ดัเกบ็ตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๓) เงนิงบประมาณประจ าปี หรอืเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็นคราว ๆ 

(๔) เงินหรือทรพัย์สินอื่นที่ได้รบัจากภาคเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รฐับาล

ต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ  

(๕) ภาษีสิง่แวดล้อมหรอืค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ประกอบการแหล่งก าเนิดมลพษิที่ก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

(๖) เงนิจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิจากกองทุนนี้ 

(๗) เงนิอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมาเพื่อด าเนินการกองทุนนี้ 



๑๔ 

 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เก็บรกัษาเงนิและทรพัยส์นิ

ของกองทุนสิง่แวดลอ้มและด าเนินการเบกิจา่ยเงนิกองทุนสิง่แวดลอ้มตามพระราชบญัญตันิี้ 

รายไดข้องกองทุนไมต่อ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๓  ใหก้องทุนสิง่แวดลอ้ม มอี านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๒๔ รวมถงึ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตัง้สทิธ ิหรอืกระท านิตกิรรมใด ๆ  

(๓) กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบัหรอืเกี่ยวเนื่องในการจดัให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของ

กองทุน 

มาตรา ๒๔  เงนิกองทุนใหใ้ชจ้า่ยเพื่อกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานที่อยู่ในการก ากบั

ของรฐักูย้มื เพื่อจดัการส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(๒) เป็นเงนิช่วยเหลอืและอุดหนุนกิจการใด ๆ ให้แก่องค์การที่เกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

(๓) เป็นเงนิอุดหนุนให้แก่หน่วยงานรฐัผูร้บัผดิชอบในการแก้ไข ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาตหิรอืภาวะมลพษิทีเ่กดิจากการแพรก่ระจายของมลพษิ 

(๔) เป็นเงนิอุดหนุนในการเยยีวยา หรอืบรรเทาความ เดอืดรอ้นแก่ผู้ได้รบัผลกระทบทางด้าน

สิง่แวดลอ้ม สุขภาพ และทรพัยส์นิจากโครงการหรอืการด าเนินการใด  

(๕) การเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม การสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้การติดตามตรวจสอบการ

ด าเนินการหน่วยงานของรฐัเกีย่วกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

(๖) การอุดหนุนใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสรมิกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

(๗) สนบัสนุนกจิกรรมส่งเสรมิ ป้องกนัและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(๘) สนบัสนุนการศกึษา และวจิยั เกีย่วกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

(๘) เป็นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารกองทุน 

มาตรา  ๒๕   ให้ มีคณ ะกรรมการกอ งทุ นคณ ะหนึ่ งป ระกอบด้ วย  ปลัดก ระท รวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



๑๕ 

 

ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ อธบิดกีรมบญัชกีลาง อธบิดกีรม

ควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อธบิดกีรมอนามยั  อยัการสูงสุด  ผูแ้ทนองค์การ

เอกชนด้านทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดา้นละหนึ่งคนซึง่เลอืกกนัเองจ านวนสามคน  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งเลือกกันเองจ านวนสามคน ผู้แทนองค์ กรชุมชนด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพด้านละหนึ่ งคนซึ่งเลือกกันเองจ านวนสามคน และ

ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูห้รอืประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร ์ด้านการเงนิ และดา้นสงัคมศาสตร ์ดา้นละ

หนึ่งคน รวมจ านวนสามคน 

ผู้จดัการกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคคลอื่นไม่เกินสองคนซึ่งคณะกรรมการ

กองทุนแต่งตัง้เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์  คุณสมบัติ  หรือวิธีการสรรหาและพิจารณาคัด เลือกขององค์การเอกชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน  

ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๖  ใหค้ณะกรรมการกองทุนมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้  

(๑)  ก าหนดนโยบาย วางแผนและควบคุมดูแลกจิการของกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

กองทุน 

(๒)  พจิารณาอนุมตัเิงนิกองทุนเพื่อใชใ้นกจิการตามมาตรา ๒๔  

(๓)  ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ แผนการใช้จ่ายเงนิ และงบประมาณประจ าปีของ

กองทุน 

(๔)  ออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนุมตัแิละการอนุมตัเิงนิกองทุน 

(๕)  ก าหนดระยะเวลาช าระเงนิทีกู่้ยมืจากกองทุนตามมาตรา ๒๔ (๑) รวมทัง้อตัราดอกเบีย้และ

หลกัประกนัตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๖)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัสรรเงนิกองทุนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัตาม

มาตรา ๒๔ (๓) 

(๗)  ออกระเบียบการรบัจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ การเบิกจ่ายเงนิกองทุน การใช้จ่ายเงนิ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทุน การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจ าหน่ายทรพัยส์นิจาก

บญัชขีองกองทุนเป็นสญู 

(๘)  ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีแ่ละพนกังานของกองทุน 



๑๖ 

 

(๙)  ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการปฏบิตังิานของผู้จดัการกองทุนและการมอบอ านาจให้บุคคลอื่น 

กระท าการแทนผูจ้ดัการกองทุน 

(๑๐) ก ากบัดแูลลการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทุน 

(๑๑) ก าหนดอตัราส่วนและหลกัเกณฑ์ส าหรบัการหกัเงนิค่าบรกิารส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 

๑๐๑  

(๑๒) จดัท างบการเงนิและรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

(๑๓) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกองทุนหรอื

ตามทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมาย 

การออกระเบียบของคณะกรรมการกองทุนตาม (๗) จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิละกระทรวงการคลงั 

มาตรา ๒๗  ให้น าความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘  และมาตรา ๒๐ มาใช้บงัคบักบัการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘  ให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นผู้จดัการกองทุนในเงนิกองทุนส่วนที่อุดหนุนให้ส่วน

ราชการหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรบัการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมหรอื

ระบบก าจดัของเสยีรวมตามมาตรา ๒๔ (๑) และเงนิกองทุนในส่วนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนจดัสรร

นอกเหนือจากมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) 

มาตรา  ๒๙ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบนัการเงนิของรฐัที่เหน็สมควร หรอื

ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้จดัการกองทุนในเงนิกองทุนส่วนที่จดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน หน่วยงานทีอ่ยูใ่นการก ากบัของรฐับาลกู้ยมืตามมาตรา ๒๔ (๑) ได ้

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผูจ้ดัการกองทุนมหีน้าทีว่เิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นดา้นการ

ลงทุนและดา้นวชิาการและใหม้อี านาจท าสญัญาใหกู้้ยมืแทน คณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใ้หกู้้เกบ็รกัษาและ 

จา่ยเงนิกองทุนส่วนนี้ใหผู้กู้้ตามเงื่อนไขในสญัญากู้ยมืรวมทัง้ตดิตามทวงถามและรบัเงนิทีผู่กู้้ช าระคนืพรอ้มทัง้

ดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุนและให้มอี านาจก าหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการให้กู้ยมืเงนิได้โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการกองทุน   

 สญัญากู้ยมืตามวรรคสองจะต้องมเีงื่อนไข ซึ่งเป็นสาระส าคญัของสญัญาก าหนดให้ผู้กู้มหีน้าที่

ตอ้งใชเ้งนิทีกู่ย้มืไปเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายของผูกู้้ 



๑๗ 

 

มาตรา ๓๐  เงนิกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเก็บรกัษาไว้ตามมาตรา ๒๒ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มน าไปหาดอกผล โดยการฝากออมทรพัยห์รอืฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นของรฐั หรอื

ธนาคารพาณิชย์ หรอืน าไปหาผลประโยชน์ได้ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุน

ก าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตทิีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ หรอื

ตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ 

เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ ให้น าส่งเข้ากองทุน

สิง่แวดลอ้มเพื่อใชใ้นกจิการตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๔ โดยไมต่อ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ   

หมวด ๕ 

การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

ส่วนท่ี ๑ 

มาตรฐานคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

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

มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการ

สิง่แวดล้อมแห่งชาติ มอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อมใน

เรือ่งต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานคุณภาพน ้า 

(๒) มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

(๓) มาตรฐานระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืน 

(๔) มาตรฐานคุณภาพดนิ 

(๕) มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเรือ่งอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามวรรคหนึ่ง จะตอ้งอาศยัหลกัวชิาการกฎเกณฑแ์ละ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และจะต้องค านึงถึงสิทธิของประชาชนในการด ารงชีวิตอยู่ใน

สิง่แวดลอ้มที่ดคีวามเป็นไปได้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งด้วย โดยจะก าหนดให้

แตกต่างกนัตามสภาพสิง่แวดลอ้มในแต่ละพืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน์ และตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ซ้ึง่เกีย่วขอ้ง

มสี่วนรว่มในการก าหนดมาตรฐาน รวมทัง้ตอ้งเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดง้่าย 



๑๘ 

 

มาตรา ๓๒   ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา ๓๑ เป็นพเิศษ ส าหรบัในเขต

อนุรกัษ์หรอืเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อมตามมาตรา ๓๙ หรอืเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๑ หรอืเขตควบคุม

มลพษิตามมาตรา ๘๕ 

มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการ ทบทวนปรบัปรุงมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อมทีไ่ด้ก าหนดไว้แล้ว

ใหด้ขีึน้ตามความเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ อย่าง

น้อยทุกหา้ปี 

 

 

ส่วนท่ี ๒ 

การวางแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

มาตรา ๓๔  ให้รฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิจดัท าแผน

จดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาตซิึง่ก าหนดขึน้ตามมาตรา ๑๔ (๑) 

แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตติามวรรคหนึ่ง ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้าทีด่ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม

แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิและเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มหีน้าที่ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงาน

ของรฐัที่เกี่ยวข้อง เพื่อจดัท าแผนงานหรอืด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ งตามแผนจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาตนิัน้ 

มาตรา ๓๕  แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาตติามมาตรา ๓๔ อาจจดัท าเป็นแผนระยะ

สัน้ ระยะกลาง หรอืระยะยาวไดต้ามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบดว้ยแผนงาน และแนวทาง

ด าเนินงานในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม ความหลากหลายทางชวีภาพ และการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

(๒) การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ศลิปกรรม 

(๓) การจดัการมลพษิ 



๑๙ 

 

(๔) การสนับสนุนการจดัการสิง่แวดลอ้มตามพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ซึง่ประเทศไทยเขา้รว่มเป็นภาค ี

(๕) จดัท าขอ้เสนอในการตรากฎหมายและออกกฎขอ้บงัคบั ขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ ระเบยีบ ค าสัง่ 

และประกาศทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานตามแผน 

(๖) การประมาณการงบประมาณ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานตามแผน 

(๗) การก าหนดหน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการตามแผน 

(๘) การจดัองค์กรและระเบียบการบรหิารงานเพื่อเสรมิสร้างความร่วมมือและประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการกบัเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 

และสุขภาพ  

(๙) การตรวจสอบ ติดตาม และวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการประเมนิผล

การด าเนินงานตามแผนและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มาตรา ๓๖  เมื่อได้ประกาศใช้แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา

แ ล้ ว 

ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รว่มจดัท าแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิโดยตอ้งมกีระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

ในท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์การเอกชนด้านทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และ

สถาบนัการศกึษา และค านึงถึงสถานการณ์ แนวโน้มของปัญหา และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้านสิง่แวดล้อม 

เศรษฐกจิ และสงัคมของพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

เมื่อจดัท าแผนตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาตภิายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับตัง้แต่วนัที่มกีารประกาศใช้แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมจงัหวดั

และน าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันาจงัหวดั 

ในกรณีที่มปีระกาศก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดลอ้มตามมาตรา ๓๙ วรรค

หนึ่ง หรอืเขตพื้นทีใ่ห้ใช้มาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ให้ผูว้่าราชการจงัหวดั

น ามาตรการคุม้ครอง ป้องกนั แก้ไข และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มหรอืเขตพื้นที่

ใหใ้ชม้าตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มจงัหวดั และ

เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตภิายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัที่มกีาร

ประกาศก าหนดใหเ้ป็นเขตคุม้ครองสิง่แวดลอ้มหรอืเขตพืน้ทีใ่หใ้ชม้าตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 



๒๐ 

 

ในกรณทีีม่กีารประกาศก าหนดใหท้อ้งทีใ่ดเป็นเขตควบคุมมลพษิมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ใหผู้ว้่าราชการ

จงัหวดัน าแผนปฏบิตักิารเพื่อด าเนินการควบคุม ลด ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดล้อมในเขต

ควบคุมมลพิษที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจดัท าขึ้นตามมาตรา ๘๖ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนจดัการ

คุณภาพสิง่แวดล้อมจงัหวดัและเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติภายใน

หนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัทีม่กีารประกาศก าหนดใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพษิ 

ในกรณีที่มเีหตุอนัสมควร คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตอิาจขยายระยะเวลาในการจดัท า

แผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจงัหวดัตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  วรรคสี่ได้ตามความ

เหมาะสม 

มาตรา ๓๗ ในกรณีทีก่ารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งจะตอ้งด าเนินการในพืน้ทีท่ีค่าบ

เกี่ยวกนัระหว่างพื้นที่ของสองจงัหวดัขึน้ไป เนื่องจากลกัษณะทางภูมศิาสตรห์รอืระบบนิเวศน์ของพื้นที่

นัน้ หรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัการอย่างเป็นระบบตามหลกัการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ถูกต้อง

และเหมาะสมใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัท าแผนจดัการ

คุณภาพสิง่แวดล้อมเฉพาะในเรื่องนัน้ เพื่อน าไปรวมในแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมจงัหวดั ตาม

มาตรา ๓๖ 

ส่วนท่ี ๓ 

พื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

มาตรา ๓๘  การคุ้มครองและจดัการพื้นที่เขตอนุรกัษ์และพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม ให้เป็นไป

ตามแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตติามมาตรา ๓๔ และตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลกัษณะเป็นพื้นที่ต้นน ้ าล าธารหรอืมีระบบนิเวศ 

ตามธรรมชาตทิีแ่ตกต่างจากพืน้ทีอ่ื่นโดยทัว่ไป หรอืเป็นทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพ หรอืมรีะบบ

นิเวศตามธรรมชาตทิีอ่าจถูกท าลายหรอือาจไดร้บัผลกระทบกระเทอืนจากกจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษยไ์ด้

โดยง่าย หรอืเป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าทางธรรมชาตหิรอืศลิปกรรม อนัควรแก่การอนุรกัษ์ และพืน้ทีน่ัน้ยงัมไิดถู้ก

ประกาศก าหนดใหเ้ป็นเขตอนุรกัษ์ ใหร้ฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

มอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดใหพ้ืน้ทีน่ัน้เป็นเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ หรอืองค์กรชุมชน มสีทิธิ

เสนอต่อรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงตามวรรคแรก ก าหนดให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อมตาม

วรรคหนึ่งได ้



๒๑ 

 

ก่อนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รฐัมนตรตี้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะ

ก าหนดให้เป็นเขตพื้นที่คุม้ครองสิง่แวดลอ้มมสี่วนร่วมในการออกกฎกระทรวง อย่างน้อยต้องมกีารประกาศ

ให้ประชาชนทราบและให้ขอ้มูล เพื่อจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ภายในหกสบิวนันับแต่วนัที่ประกาศ 

และใหน้ าความคดิเหน็ของประชาชนมาประกอบการพจิารณาออกกฎกระทรวงนัน้ 

มาตรา ๔๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๓๙ ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน 

แกไ้ข และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 

(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อรกัษาสภาพธรรมชาตหิรอืมใิห้กระทบกระเทอืนต่อระบบ

นิเวศตามธรรมชาต ิความหลากหลายทางชวีภาพ หรอืคุณค่าของสิง่แวดลอ้มศลิปกรรม 

(๒) ห้ามการกระท าหรอืกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นัน้จากลกัษณะตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรอื

เกดิผลกระทบต่อคุณค่าของสิง่แวดลอ้มศลิปกรรม 

(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของหน่วยงานของรฐั หรอืเอกชน ทีจ่ะท า

การก่อสรา้งหรอืด าเนินการในพืน้ทีท่ีต่อ้งจดัท าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(๔) ก าหนดวธิจีดัการโดยเฉพาะส าหรบัพื้นทีน่ัน้ รวมทัง้การก าหนดขอบเขต หน้าที่ และความ

รบัผิดชอบของหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด

ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน ทัง้นี้ เพื่อรกัษาสภาพธรรมชาติหรอืระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชวีภาพ หรอืคุณค่าของสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมในพืน้ทีน่ัน้ 

(๕) ก าหนดมาตรการคุม้ครอง ป้องกนัแก้ไข และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ตามที่เหน็สมควรและ

เหมาะสมแก่สภาพของพืน้ทีน่ัน้ 

การจดัท าและพิจารณาการประเมนิสิง่แวดล้อมตาม (๓) ให้น าบทบญัญัติในส่วนที่ ๑ และ ๒ 

หมวด ๖ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๑  ในพืน้ทีใ่ดทีไ่ดม้กีารก าหนดใหเ้ป็นเขตอนุรกัษ์ เขตผงัเมอืงรวม เขตผงัเมอืงเฉพาะ 

เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้หรอืเขตควบคุมมลพิษตาม

พระราชบญัญตัินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่าอาจจะมหีรอืมปัีญหาของคุณภาพสิง่แวดล้อมรุนแรง ซึ่งจ าเป็น

จะต้องได้รบัการป้องกนัและแก้ไขโดยทนัท ีและหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งไม่มอี านาจตามกฎหมาย

หรอืไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอต่อ

คณะรฐัมนตร ีขออนุมตัเิขา้ด าเนินการเพื่อใชม้าตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มอย่างใดอยา่งหนึ่งตามมาตรา 

๔๐ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อคุม้ครอง ป้องกนั แกไ้ข และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีน่ัน้ได้ 



๒๒ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรอืองค์กรชุมชน 

ดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพมสีทิธเิสนอใหใ้ชม้าตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มตามวรรคแรกกไ็ด ้

ใหน้ าความตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อได้รบัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีามวรรคหนึ่งแลว้ ให้รฐัมนตรปีระกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดเขตพืน้ทีใ่หใ้ชม้าตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการคุม้ครอง และก าหนด

ระยะเวลาทีจ่ะใชม้าตรการคุม้ครองดงักล่าวในพืน้ทีน่ัน้ 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสี่  ให้กระท าได้เมื่อได้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิละคณะรฐัมนตร ีและใหร้ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

หมวด ๖ การประเมินส่ิงแวดล้อม 

ส่วนท่ี ๑ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร ์

……………………………. 

มาตรา ๔๒  ในการจดัท านโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้คุณภาพชวีติ สุขภาพ หรอืส่วน

ได้เสยีส าคญัอื่นใดของชุมชน อนัท าให้ไม่สามารถด ารงชีวติอยู่ได้อย่างปกติสุข จะต้องมกีารประเมนิ

สิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรป์ระกอบการจดัท านโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ดว้ย 

มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดประเภทของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้รายสาขาหรอืเชงิพื้นที ่ซึง่ต้อง

จดัท ารายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

ในการก าหนดประเภทของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้รายสาขาหรอื

เชงิพืน้ทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตพิจิารณาทบทวนรายการประเภทนโยบาย 

แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้รายสาขาหรอืเชงิพืน้ทีด่งักล่าวทุกรอบสองปี 

มาตรา ๔๔  ให้หน่วยงานของรฐั องค์การเอกชน องค์การชุมชน หรอืองค์กรประชาชนมสีทิธิ

เสนอนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้รายสาขาหรอืเชงิพื้นที ่เพื่อให้คณะกรรมการ

ประกาศก าหนดเป็นนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรอืเชงิพืน้ทีท่ตี้องจดัท า

รายงานประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 



๒๓ 

 

มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ส าหรบันโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ทัง้รายสาขาหรอืเชงิพื้นที่ ตลอดจน

เอกสารที่เกี่ยวขอ้งซึ่งต้องเสนอพรอ้มกบัการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตรส์ าหรบันโยบาย แผน 

แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรอืเชงิพืน้ทีด่ว้ย 

มาตรา ๔๖  การท าการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรต์ามมาตรา ๔๒ หน่วยงานของรฐั 

ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท านโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรอืเชงิพืน้ที่ 

ต้องจดัท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ตัง้แต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของ

นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรอืเชงิพืน้ที ่และใหห้น่วยงานของรฐัซึง่เป็น

ผูร้บัผดิชอบ เสนอรายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์เพื่อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

มาตรา ๔๗  ในการท าการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรต์ามมาตรา ๔๕ ใหห้น่วยงาน

ของรฐั ซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท านโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรอื

เชงิพื้นที่ต้องให้ประชาชนมสี่วนร่วมก่อนการด าเนินการในการจดัท ารายงานประเมนิสิง่แวดล้อมระดบั

ยทุธศาสตรท์ัง้ในขัน้การจดัท าขอบเขตการศกึษา  ขัน้การจดัท าร่างรายงาน  ขัน้การใหค้วามเหน็ต่อร่าง

รายงาน และขัน้การพจิารณารายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรท์ัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์และ

วธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๘  ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์

พจิารณารายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรท์ีเ่สนอมาตามมาตรา ๔๕ หากเหน็ว่ารายงาน

การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตรท์ี่เสนอมามปีระเด็นที่ต้องปรบัปรุงแก้ไข ให้คณะกรรมการ

พจิารณารายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรแ์จง้ให้หน่วยงานของรฐัผู้ขออนุญาตที่เสนอ

รายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรท์ราบภายในเวลารอ้ยยีส่บิวนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ดร้บั

การเสนอรายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรน์ัน้ เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาตพิจิารณาต่อไป 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณารายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์พจิารณาเหน็

ว่า รายงานการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตรท์ี่เสนอมาไม่มปีระเด็นที่ต้องแก้ไข หรอืได้มกีาร

แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมนิ



๒๔ 

 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เสนอข้อสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตรด์งักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดรอ้ยยีส่บิวนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รบัการเสนอรายงานการ

ประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรน์ัน้เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตพิจิารณาต่อไป 

มาตรา ๔๙  ในการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร ์ตามมาตรา ๔๘ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศก าหนดซึง่จะต้องประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  

และจะต้องมเีจา้หน้าทีข่องรฐัผูม้อี านาจจดัท านโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขา

หรอืเชงิพื้นทีน่ัน้ หรอืผูแ้ทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยโดยต้องก าหนดที่มาและสดัส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ

หรอืผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้จดัท าบญัชรีายชื่อผูเ้ชีย่วชาญรายสาขา 

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตพิจิารณาไม่เหน็ชอบกบัรายงานการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ส่งมาให้ตามมาตรา ๔๘ ให้คณะกรรมการสัง่ให้หน่วยงานของรฐัที่รบัผิดชอบยุติการ

ด าเนินงาน หรอือาจแจง้ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่สนอรายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรท์ราบ

ภายในเวลาสบิห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ได้รบัการเสนอรายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

นัน้ เพื่อแก้ไขปรบัปรุงรายงานการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ และเสนอให้คณะกรรมการ

พจิารณารายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรพ์จิารณาตามมาตรา ๔๘ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกบัรายงานการประเมนิ

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งแล้ว  

ให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเสนอขอ้สรุปความเห็นเกี่ยวกบัรายงานการประเมนิสิง่แวดล้อม

ระดบัยุทธศาสตร์ดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนดสี่สิบห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ได้รบัรายงานการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรอืฉบับที่มีการแก้ไขนัน้ เพื่อส่งให้หน่วยงานของรฐัซึ่งเป็น

ผูร้บัผดิชอบท าความเหน็เสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

ส่วนท่ี ๒ 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพระดบัโครงการหรือกิจกรรม 

มาตรา ๕๑ ในการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมที่อาจก่อผลผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ  อนัท าให้ประชาชนไม่สามารถด ารงชวีติอยู่ไดอ้ย่างปกตสิุข จะต้องมี



๒๕ 

 

การประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพก่อนการด าเนินโครงการหรอืกจิการดงักล่าว

ดว้ย 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการที่อาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพ

สิง่แวดล้อมและสุขภาพ ซึง่ต้องจดัท าการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเสนอ

ขอความเหน็ชอบตาม มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และ มาตรา ๔๕ 

ในการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ

สิง่แวดล้อมแห่งชาตพิจิารณาทบทวนรายการประเภทและขนาดของโครงการหรอืกิจกรรมดงักล่าวทุก

รอบหา้ปี 

มาตรา ๕๓ ให้หน่วยงานของรฐั องค์การเอกชน องค์กรชุมชน หรอืองค์กรประชาชนมสีทิธิ

เสนอประเภทหรอืขนาดโครงการหรอืกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เพื่อใหค้ณะกรรมการประกาศก าหนดเป็นโครงการหรอืกจิกรรมทีต่้องจดัท าการ

ประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการประเมินผลกระทบคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพส าหรบัโครงการ หรอืกจิการ  ตลอดจนเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ตอ้งเสนอพรอ้มกบั

การประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อม และสุขภาพ ส าหรบัโครงการหรอืกจิการแต่ละประเภทและ

ขนาดดว้ย 

มาตรา ๕๕ ในการท าการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๕๑ 

ให้หน่วยงานของรฐัซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบโครงการหรอืกจิการและโครงการร่วมกบัเอกชน หรอืเอกชนเจา้ของ

โครงการหรอืกจิกรรม ต้องให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการผลประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพทัง้ในขัน้การจดัท าขอบเขตการศกึษา  ขัน้การจดัท าร่างรายงาน  ขัน้การใหค้วามเหน็ต่อร่างรายงาน 

และขัน้การพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์

และวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๖ การท าการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๕๒ 

หน่วยงานของรฐัซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบโครงการหรอืกิจการที่รุนแรงและโครงการร่วมกับเอกชน หรอื



๒๖ 

 

เอกชนเจา้ของโครงการหรอืกจิกรรมทีรุ่นแรง ต้องจดัท าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตัง้แต่ในระยะ

ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  เมื่อท าการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพเสรจ็สิ้นแล้วให้หน่วยงานของรฐั หรอืเอกชนซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบเสนอรายงานการประเมนิผล

กระทบคุณภาพสิง่แวดลอ้มเพื่อขอความเหน็จากคณะกรรมการผูช้ านาญการ 

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการท าความเห็นเสนอภายในสี่สบิห้าวนัท าการเพื่อประกอบการ

พจิารณาของหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบก่อนทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเอกชนซึ่งเป็น

ผูร้บัผดิชอบจะท าความเหน็ของตนเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

ในการพจิารณาให้ความเห็นชอบการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพตาม

วรรคหนึ่งคณะรฐัมนตรอีาจขอให้บุคคลหรอืสถาบนัใดซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรอืเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการ

ประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ท าการศึกษาและเสนอรายงานหรอืความเห็นเพื่อ

ประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด ้

ส าหรบัโครงการหรอืกจิการของหน่วยงานของรฐัตามาตรา ๔๒ ซึ่งไม่จ าต้องเสนอขอรบัความ

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตีามวรรคหนึ่งใหห้น่วยงานของรฐัซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืกจิการนัน้ 

จดัท าการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเหน็ก่อนทีจ่ะด าเนินการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๗ ในกรณีทีโ่ครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัท าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ

สุขภาพตามมาตรา ๕๒  เป็นโครงการหรอืกจิการซึง่จะต้องไดร้บัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย

ก่อนเริม่การก่อสรา้งหรอืด าเนินการให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพต่อเจา้หน้าทีซ่ึง่มอี านาจตามกฎหมายนัน้ และต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

ให้เจา้หน้าที่ซึ่งมอี านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสัง่อนุญาตส าหรบั โครงการ หรอืกิจการตาม

วรรคหนึ่งไวก่้อนจนกว่าจะทราบผลการพจิารณาการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ

ตามมาตรา ๕๘ จากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตรวจสอบการประเมนิผล

กระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่าการประเมนิผล

กระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพทีเ่สนอมามไิดจ้ดัท าให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบ

ปฏบิตั ิแนวทางการจดัท า รูปแบบหรอืรายละเอยีดที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรอืมเีอกสาร

ขอ้มูลไม่ครบถ้วนให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแจง้ให้บุคคลผู้ขอ



๒๗ 

 

อนุญาตที่เสนอการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทราบภายในเวลาสบิห้าวนัท าการ นับแต่

วนัทีไ่ดร้บัการเสนอการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพนัน้ 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นว่า 

การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมขี้อมูล

ครบถ้วน หรอืได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาเสนอความเหน็เบือ้งตน้เกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดสามสบิวนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการเสนอ

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพนัน้เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณา

ต่อไป 

การแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ทีค่ณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตกิ าหนดซึ่งจะต้องประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒหิรอืผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิา

การต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง และจะตอ้งมเีจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจอนุญาตตามกฎหมาย ส าหรบัโครงการหรอืกจิการ

นัน้ หรอืผูแ้ทนรว่มเป็นกรรมการอยูด่ว้ย 

ในกรณีที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการผู้ช านาญการใน

ระดบัจงัหวดัท าหน้าที่พิจารณาการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพโครงการหรอื

กิจการประเภทใดตามที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ  ให้จงัหวดัมหีน้าที่ด าเนินการ

เช่นเดยีวกบัส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 

ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตกิ าหนด 

มาตรา ๕๘ การพจิารณาของคณะกรรมการผูช้ านาญการตามมาตรา ๕๗ ใหก้ระท าใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในสี่สบิห้าวนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพจากส านักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นหรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการให้ความเห็นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจตามกฎหมายน าความเห็นไปประกอบการสัง่

อนุญาตแก่บุคคลซึง่ขออนุญาตได ้

ในกรณีที่คณะกรรมการผูช้ านาญการมคีวามเหน็ใหท้ าการแก้ไขเพิม่เตมิหรอืจดัท าใหม่ทัง้ฉบบั  

ตามแนวทางหรอืรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด ให้เจา้หน้าที่รอการสัง่อนุญาตแก่

บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อน จนกว่าเจา้หน้าที่ผู้ส ัง่อนุญาต  จะเห็นว่าบุคคลผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการ



๒๘ 

 

แก้ไขเพิม่เตมิหรอืจดัท ารายงานใหม่ทัง้ฉบบัตามความเหน็ของคณะกรรมการผู้ช านาญการและให้ถือ

เป็นการเริม่ตน้กระบวนการประเมนิผลกระทบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพใหม่ 

ในกรณีทีเ่หน็เป็นการสมควร รฐัมนตรจีะประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดให้โครงการหรอื

กิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา ๕๗ ต้องเสนอการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรบั โครงการหรือกิจการนั ้น ตามวิธีการ

เช่นเดยีวกบัการขออนุญาตดว้ยกไ็ด ้

หน่วยงานของรฐัที่เป็นผู้รบัผดิชอบโครงการหรอืกิจการและหน่วยงานของรฐัที่เป็นผู้อนุญาต

โครงการหรอืกจิการต้องจดัท าประกาศการตดัสนิใจในการด าเนินโครงการหรอืกจิการ  โดยมมีาตรการ

ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพร้อมเหตุผลในการตัดสินใจนัน้ต่อ

ประชาชนภายในสามสบิวนัท าการก่อนการอนุญาตหรอืด าเนินการ 

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลผูไ้ด้รบัผลกระทบหรอือาจไดร้บัผลกระทบสามารถฟ้องได ้และองคก์รที่มี

วตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมสีทิธฟ้ิองแทนได ้โดยถอืว่าเป็นขัน้ตอน

หรอืสาระส าคญัในการพจิารณาการตดัสนิใจในการด าเนินโครงการหรอืกจิการ 

มาตรา ๕๙ ค่าตอบแทนการพจิารณาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพและค่าใชจ้่าย

อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ให้เรยีกเก็บจากหน่วยงานหรอืบุคคลผู้เสนอการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพเพื่อน ามาใชเ้ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผูช้ านาญการและค่าใชจ้า่ย อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไม่

ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดข้องแผ่นดนิ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพตาม

มาตรา ๕๖  มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ให้กรรมการผู้ช านาญการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการผูช้ านาญการ มอี านาจตรวจสถานทีซ่ึง่เป็นทีต่ ัง้ของโครงการ หรอืกจิการที่

เสนอขอรบัความเหน็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพไดต้ามความเหมาะสม 

เมือ่คณะกรรมการผูช้ านาญการไดใ้หค้วามเหน็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ

ตามมาตรา ๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมอี านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสัง่อนุญาต หรอืต่ออายุ

ใบอนุญาต น ามาตรการตามที่เสนอไว้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพไปก าหนดเป็น

เงื่อนไขในการสัง่อนุญาตหรอืต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถอืว่าเป็นเงื่อนไขทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรื่อง

นัน้ดว้ย 



๒๙ 

 

มาตรา ๖๑  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ รฐัมนตรโีดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิต้องก าหนดให้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพตามมาตรา ๕๕ ต้องจดัท าหรอืได้รบัการรบัรองจากบุคคลซึ่งได้รบัอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการ

ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพกไ็ด ้

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบตัขิองผู้ช านาญการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมที่จะมี

สทิธทิ าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ การควบคุมการปฏบิตังิานของผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

การก าหนดจรรยาบรรณ การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสัง่พกัและการเพกิถอน

การอนุญาต และการเสยีค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๒ เพื่อประโยชน์ในการตดิตามตรวจสอบการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพใหห้น่วยงานหรอืเจา้ของโครงการหรอืกจิการทีไ่ดร้บัการอนุมตัหิรอือนุญาตตามมาตรา ๕๘ หรอื

มาตรา ๕๙  จดัท ารายงานการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ

สุขภาพเสนอต่อเจา้หน้าที่ซึ่งมอี านาจตามกฎหมายในการพจิารณาสัง่อนุญาตและ ส านักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การจดัท ารายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อม

แห่งชาตกิ าหนด 

มาตรา ๖๓ การอนุญาตหรอืค าสัง่ทางปกครองที่ออกโดยไม่จดัท าการประเมินผลกระทบ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มและสุขภาพหรอืท าการประเมนิโดยขาดการมสี่วนร่วมของประชาชน หรอื ไม่ได้ให้

องค์การอสิระสิง่แวดล้อมตามรฐัธรรมนูญให้ความเหน็ ตามพระราชบญัญตันิี้ ให้ถอืว่าการอนุญาตหรอื

ค าสัง่ทางปกครองนัน้ไมส่มบรูณ์ 

หมวด ๗ 

การควบคมุมลพิษ 

ส่วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการควบคมุมลพิษ 

มาตรา ๖๔ ใหม้คีณะกรรมการควบคุมมลพษิ ประกอบดว้ย 

(๑)  ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นประธานกรรมการ   



๓๐ 

 

(๒)  อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ อธบิดกีรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาว ีอธบิดี

กรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี  อธิบดีก รมโรงงาน

อุตสาหกรรม  อธบิดกีรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่  อธบิดกีรมอนามยั  อธบิดกีรมส่งเสรมิ

คุณภาพสิง่แวดล้อม อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  อธบิดกีรมทรพัยากรน ้า  อธบิดกีรม

ทรพัยากรน ้าบาดาล  อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื เลขาธกิารส านักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปลดักรงุเทพมหานคร 

(๓)  ผูแ้ทนเทศบาลหนึ่งคน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัหนึ่งคน องค์การบรหิารส่วนต าบลหนึ่ง

คนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละ

ทอ้งถิน่แต่ละประเภทคดัเลอืกกนัเอง  

(๔)  ผู้แทนจากสถาบนัอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

คดัเลอืกกนัเองจ านวนสามคน   

(๕)  ผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่ลอืกกนัเองจ านวนหา้คน  

(๖)  ผูแ้ทนจากองคก์รชุมชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่ลอืกกนัเองจ านวนหา้คน  

(๗) อธบิดกีรมควบคุมมลพษิเป็นกรรมการและเลขานุการ  

หลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหาและพจิารณาคดัเลอืกกรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ(๖)ใหเ้ป็นไป

ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๖๕ ใหค้ณะกรรมการควบคุมมลพษิมอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิใหป้ระกาศเขตควบคุมมลพษิ ตามมาตรา 

๘๕ 

(๒) เสนอแผนปฏบิตักิารเพื่อป้องกนัและแก้ไขอนัตรายอนัเกดิจากการแพร่กระจายของมลพษิ

หรอืภาวะมลพษิต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มกีารด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรอืปรับปรุงกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการควบคุม ป้องกนั ลด หรอืขจดัมลพษิต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสรมิด้านภาษีอากรและการลงทุนของ

เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

(๕) เสนอแนะการก าหนดอตัราค่าบรกิารส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมหรอืระบบก าจดัของเสยี

รวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ



๓๑ 

 

(๖) ใหค้ าแนะน าแก่รฐัมนตรใีนการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา  

๖๗ 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่รฐัมนตรใีนการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องปฏบิตัติาม

มาตรา ๖๙  

(๘) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสยีอนัตรายตามมาตรา 

๘๔ 

(๙) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกค าสัง่ของเจ้าพนักงานควบคุม

มลพษิตามมาตรา ๙๑ 

(๑๐) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชน เพื่อควบคุม ป้องกนั ลด หรอืขจดัมลพษิ 

(๑๑) จดัท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติปีละ

หนึ่งครัง้ 

(๑๒) พจิารณาวนิิจฉยัการคดัคา้นค าสัง่ของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๑๓) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการควบคุมมลพษิ 

(๑๔) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิอบหมาย 

คณะกรรมการควบคุมมลพษิอาจตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณา และปฏบิตักิารอย่างหนึ่ง

อยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการควบคุมมลพษิจะมอบหมายกไ็ด ้

มาตรา ๖๖ ใหน้ าความในมาตรา  ๑๖ มาตรา  ๑๗ มาตรา ๒๐  และมาตรา ๒๑ มาใชบ้งัคบักบั

การปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพษิและคณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการควบคุมมลพษิ

แต่งตัง้โดยอนุโลม 

 

ส่วนท่ี ๒ 

มาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

มาตรา ๖๗  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดมลพษิใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพ

สิง่แวดล้อมตามพระราชบญัญตันิี้ ให้รฐัมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพษิและโดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตมิอี านาจประกาศก าหนดในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิด 



๓๒ 

 

(๒) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิทีจ่ะตอ้งถูกควบคุมการระบายหรอืปล่อยทิง้อากาศเสยี ก๊าซ

เรอืนกระจก น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพษิออกสู่สิง่แวดลอ้ม 

(๓) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิทีจ่ะตอ้งมผีูค้วบคุม 

การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดตาม (๑) จะต้องค านึงถึงความปลอดภยั 

หลกัการระวงัป้องกนัล่วงหน้า สทิธกิารมชีวีติในสิง่แวดล้อมที่ด ีศกัยภาพในการรองรบัของระบบนิเวศ

และการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื ความเป็นไปไดใ้นเชงิสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้ง

ดว้ย โดยจะก าหนดใหแ้ตกต่างกนัตามสภาพสิง่แวดล้อมในแต่ละพืน้ที ่หรอืก าหนดรายละเอยีดของชนิด 

ประเภท ความเขม้ขน้ หรอืปรมิาณของสารมลพษิจากแหล่งก าเนิดมลพษิใหแ้ตกต่างจากชนิด ประเภท 

ความเขม้ขน้ หรอืปรมิาณของสารมลพษิที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อมกไ็ด้ รวมทัง้ต้อง

เปิดโอกาสใหผู้ซ้ึง่เกีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานดว้ย 

การก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตาม (๒) หรอืการก าหนด

ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องมผีู้ควบคุมตาม (๓) จะก าหนดพรอ้มกบัการก าหนดมาตรฐาน 

ควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดหรอืภายหลงัการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดตาม 

(๑) กไ็ด ้

มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 

๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ได ้ใหร้ฐัมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพษิและโดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติมอี านาจประกาศก าหนดแนวทางเพื่อให้แหล่งก าเนิ ดมลพษิที่

จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ด าเนินการเพื่อควบคุมการระบายหรอืปล่อยทิง้อากาศ

เสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพษิออกสู่สิง่แวดลอ้ม 

มาตรา ๖๙  ในกรณีทีม่กีารก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัการระบายน ้าทิง้ การปล่อยทิง้อากาศเสยี 

การปล่อยทิง้ของเสยี หรอืมลพษิอื่นใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิง่แวดลอ้ม โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย

อื่น และมาตรฐานดงักล่าวไม่ต ่ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด

ตามมาตรา ๖๗  ให้มาตรฐานดงักล่าวมีผล ใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนัน้  แต่ถ้า

มาตรฐานดงักล่าวต ่ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนดตามมาตรา 

๖๗ ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิด ในกรณีที่มอุีปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านัน้ได ้ให้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ

เป็นผูช้ีข้าด เมือ่มคี าชีข้าดเป็นประการใด ใหส้่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตามค าชีข้าดนัน้ 



๓๓ 

 

มาตรา ๗๐  ในกรณีทีม่กีฎหมายอื่นบญัญตัใิหอ้ านาจส่วนราชการใด ก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนัน้ไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายก าหนดมาตรฐาน

ดังกล่าว ให้รฐัมนตร ีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ มอี านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพษิจากแหล่งก าเนิดในเรือ่งนัน้ได ้และใหถ้อืว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรือ่งนัน้ดว้ย 

มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ประชาชนมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอเกี่ยวกบัปัญหามลพษิ หรอืผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเหน็สมควร ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัมอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพษิจากแหล่งก าเนิด สูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๖๗ หรอื

มาตรฐานซึง่ก าหนดตามกฎหมายอื่นและมผีลใชบ้งัคบัตามมาตรา ๖๘ เป็นพเิศษส าหรบัในเขตควบคุม

มลพษิตามมาตรา ๘๕ และใหน้ าความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนท่ี ๓ 

มลพิษอากาศและเสียง 

มาตรา ๗๒ ยานพาหนะทีจ่ะน ามาใชจ้ะตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิเกนิกว่ามาตรฐานควบคุมมลพษิ

จากแหล่งก าเนิดตามมาตรา ๖๗ 

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจพบว่าได้มกีารใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนมาตรา 

๗๒ ให้พนักงานเจา้หน้าทีม่อี านาจออกค าสัง่ห้ามใช้ยานพาหนะนัน้จนกว่าจะไดม้กีารแก้ไขปรบัปรุงให้

เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

มาตรา ๗๔ ในการออกค าสัง่ห้ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา ๗๓ ให้พนักงานเจา้หน้าที่ผู้ออก

ค าสัง่ท าเครื่องหมายให้เหน็ปรากฏเด่นชดัเป็นตวัอกัษรทีม่ขีอ้ความว่า “ห้ามใช้” หรอืเครื่องหมายอื่นใด

ซึ่งเป็นที่รูแ้ละเขา้ใจของประชาชนโดยทัว่ไปว่ามคีวามหมายอย่างเดยีวกนัไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ

ยานพาหนะนัน้ดว้ย 

การออกและการยกเลกิค าสัง่หา้มใชแ้ละลกัษณะของเครือ่งหมายหา้มใชต้ามวรรคหนึ่ง หรอืการ

ใชย้านพาหนะในขณะที่มเีครื่องหมายดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที่รฐัมนตรี

ประกาศก าหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมอี านาจรบัจดทะเบยีน

ยานพาหนะทราบถึงค าสัง่ห้ามใช้ยานพาหนะนัน้ และให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายดงักล่าวระงบัการ



๓๔ 

 

ด าเนินการทางทะเบยีน การช าระภาษปีระจ าปี หรอืการต่ออายใุบอนุญาตของยานพาหนะไวจ้นกว่าจะมี

การยกเลกิค าสัง่หา้มใชย้านพาหนะนัน้ 

มาตรา ๗๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสัง่ให้

ยานพาหนะหยุด เพื่อตรวจสอบหรอืเขา้ไปในยานพาหนะหรอืกระท าการใด ๆ ที่จ าเป็นเพื่อตรวจสอบ

เครือ่งยนตแ์ละอุปกรณ์ของยานพาหนะนัน้ได้ 

มาตรา ๗๖  เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มี

หน้าที่ต้องจดัให้มรีะบบ บ าบดัหรอืก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น หรอืใช้การจดัการ

มลพษิ ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืวธิกีารอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อให้การระบายหรอืปล่อยทิง้อากาศเสยี 

น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นไดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) 

ส่วนท่ี ๔ 

มลพิษทางน ้า ของเสีย และมลพิษอ่ืน 

มาตรา ๗๗  ในเขตทอ้งที่ใดที่หน่วยงานของรฐัได้จดัให้มบีรกิารระบบบ าบดั หรอืก าจดัน ้าเสยี 

ของเสยี หรอืมลพษิอื่น ใหเ้จา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิทีอ่ยูภ่ายในขอบเขต การให้บรกิารของระบบบ าบดั

หรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจดัส่งน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นทีเ่กดิจากการด าเนินกจิการ

ของตนไปท าการบ าบดัหรอืก าจดัโดยระบบดงักล่าว และมหีน้าที่ต้องเสยีค่าบรกิารตามอตัราที่ก าหนด

โดยพระราชบญัญตันิี้หรอืโดยกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความในวรรคหนึ่งมใิห้ใช้บงัคบัแก่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องถูกควบคุม ตามมาตรา 

๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ซึง่ไดจ้ดัใหม้รีะบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น หรอืใชก้ารจดัการ

มลพษิด้วยอุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืวธิกีารอื่นใดที่เหมาะสม หรอืใชบ้รกิารระบบบ าบดัหรอื ก าจดัน ้าเสยี 

ของเสยี หรอืมลพษิอื่นของผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร เพื่อใหก้ารระบายหรอืปล่อยทิง้น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิ

อื่นไดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) 

มาตรา ๗๘  ในเขตทอ้งทีใ่ดทีห่น่วยงานของรฐัยงัมไิดจ้ดัใหม้รีะบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของ

เสยี หรอืมลพษิอื่น แต่มกีารใหบ้รกิารระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจากผูร้บัจา้ง

ใหบ้รกิารอยู่ในเขตท้องที่นัน้ให้เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิที่อยู่ภายในขอบเขตการให้บรกิารของระบบ

บ าบดั หรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจดัส่งน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น จากแหล่งก าเนิด

มลพษิของตนไปใหผู้ร้บัจา้งใหบ้รกิารท าการบ าบดัหรอืก าจดั 



๓๕ 

 

ให้น าบทบญัญัตมิาตรา ๗๗ วรรคสอง มาใช้บงัคบัแก่เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องถูก

ควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ในเขตทอ้งทีใ่ดทีห่น่วยงานของรฐัยงัมไิดจ้ดัใหม้รีะบบบ าบดัหรอืก าจดั น ้าเสยี ของ

เสยี หรอืมลพษิอื่น และไม่มกีารให้บรกิารระบบบ าบดัหรอืก าจดั น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจากผู้

รบัจา้งให้บรกิารอยู่ในเขตท้องที่นัน้ เจา้พนักงานท้องถิน่โดยค าแนะน าของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิ

ก าหนดวธิกีารชัว่คราวส าหรบัการจดัการน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นทีเ่กดิจากแหล่งก าเนิดมลพษิได้

ตามที่จ าเป็นจนกว่าจะได้มกีารจดัให้มรีะบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยีของเสยี หรอืมลพษิอื่นในเขตทอ้งที่

นัน้ 

วธิกีารชัว่คราวส าหรบัการจดัการน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความ

รวมถึงการเก็บรวบรวม การขนส่ง หรอืการจดัส่งน ้าเสยี ของเสีย หรอืมลพิษอื่นด้วยวิธกีารใด ๆ ที่

เหมาะสมไปท าการบ าบัดหรอืก าจดัโดยระบบบ าบัดหรอืก าจดัน ้ าเสีย ของเสีย หรอืมลพิษอื่นของ

หน่วยงานของรฐัทีอ่ยู่ในเขตทอ้งทีอ่ื่น หรอือนุญาตใหผู้ร้บัจา้งใหบ้รกิารซึง่อยู่ในเขตทอ้งทีอ่ื่นเขา้มาเปิด

ด าเนินการรบัจา้งใหบ้รกิารในเขตทอ้งทีน่ัน้เป็นการชัว่คราว หรอือนุญาตใหผู้ร้บัจา้งใหบ้รกิารนัน้ท าการ

เกบ็รวบรวมน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น เพื่อไปท าการบ าบดัหรอืก าจดัโดยระบบบ าบดั หรอืก าจดัน ้า

เสย ของเสยี หรอืมลพษิอื่นของผูน้ัน้ซึง่อยูใ่นเขตทอ้งทีอ่ื่น 

มาตรา ๘๐ น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพิษอื่นที่ได้รบัการบ าบดัหรอืก าจดัโดยระบบบ าบดั หรอื

ก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นของหน่วยงานของรฐัหรอืของผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร จะต้องมมีาตรฐาน

ตามที่ก าหนดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) หรอืมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนด โดยอาศยัอ านาจ

ตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนัน้ยงัมผีลใชบ้งัคบัตามมาตรา ๖๙ 

มาตรา ๘๑ ให้หน่วยงานของรฐัซึ่งเป็นผู้จดัให้มบีรกิารระบบบ าบดัหรอื ก าจดัน ้าเสยี ของเสยี 

หรอืมลพิษอื่นโดยใช้เงนิงบประมาณแผ่นดินหรอืเงนิรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอื

เงนิกองทุนตามพระราชบญัญตันิี้ มหีน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบดัหรอืก าจดั

น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นทีห่น่วยงานของรฐันัน้จดัใหม้ขีึน้ ในกรณีเช่นว่านี้ หน่วยงานของรฐัจะจา้ง

ผูร้บัจา้งใหบ้รกิารเป็นผูด้ าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอื

มลพษิอื่นกไ็ด ้

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขส าหรบัการเกบ็รวบรวม การขนส่ง และการจดัส่งน ้าเสยี ของเสยี 

หรอืมลพิษอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพิษมาสู่ระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพิษอื่นของ



๓๖ 

 

หน่วยงานของรฐั รวมทัง้ขอ้ก าหนด ขอ้ห้าม ขอ้จ ากดั และเงือ่นไขต่าง ๆ ส าหรบัการระบาย หรอืปล่อย

ทิง้น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพษิลงสู่ระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอื

มลพษิอื่นของหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๘๒ ห้ามมใิห้ผู้ใดรบัจ้างเป็นผู้ควบคุม หรอืเป็นผู้รบัจ้างให้บรกิารบ าบดั หรอืก าจดั

อากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

ความในวรรคหนึ่งมใิห้ใชบ้งัคบัแก่ผู้รบัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท า การเก็บ ขน หรอื ก าจดั

สิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบตัขิอง

ผูข้อรบัใบอนุญาต 

การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รบัใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม หรอืผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีร่ฐัมนตรี

ประกาศก าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้

ควบคุมหรอืผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร และค่าบรกิาร ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ใหถ้อืว่าผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร เป็นผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุมดว้ย 

ในการรบัจา้งให้บรกิารบ าบดัหรอืก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นของผู้รบัจา้ง

ใหบ้รกิารตามวรรคหนึ่ง จะเรยีกเกบ็ค่าบรกิารเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคสีม่ไิด้ 

มาตรา ๘๓  ในกรณีที่ผู้ควบคุมหรอืผู้รบัจา้งให้บรกิารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่ง

พระราชบญัญตันิี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรอืเงื่อนไขที่ออกหรอืก าหนดตามความในพระราชบญัญตันิี้ 

ให้เจา้พนักงานท้องถิน่มอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืให้หยุดหรอืระงบั การให้บรกิารเป็นการชัว่คราว 

พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาใหด้ าเนินการแก้ไขปรบัปรงุ 

ในกรณีทีผู่ค้วบคุมหรอืผูร้บัจา้งใหบ้รกิารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่

ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสัง่พักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

มาตรา ๘๔  ในกรณีที่ไม่มกีฎหมายใดบญัญตัไิว้เป็นการเฉพาะให้รฐัมนตรโีดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการควบคุมมลพษิมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสยีอนัตราย

หรอืมลพิษอื่น ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การปิโตรเลียม การพลังงาน การเหมืองแร ่

เกษตรกรรม สาธารณสุข และ กิจการอย่างอื่นให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ ให้ก าหนดหลกัเกณฑ ์



๓๗ 

 

มาตรการ และวธิกีาร เพื่อควบคุมการเกบ็รวบรวม การเกบ็รกัษา การขนส่งเคลื่อนยา้ย การน าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัร การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร หรอืการจดัการ บ าบดั หรอืก าจดัของเสยีอนัตรายหรอื

มลพษิอื่นดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ส่วนท่ี ๕ 

เขตควบคมุมลพิษ 

 

มาตรา ๘๕ ในกรณีทีป่รากฏว่าทอ้งที่ใดมปัีญหามลพษิ ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะรา้ยแรงถงึขนาดเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนหรอือาจก่อใหเ้กดิผลกระทบเสยีหายต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ให้

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตโิดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพษิ องคก์ารเอกชน

ดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ องคก์รชุมชน หรอืสถาบนัการศกึษา มอี านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้ท้องที่นัน้ เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อด าเนินการควบคุม ลด 

ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้มได ้

ให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติพจิารณาทบทวนความจ าเป็นในการก าหนดให้ท้องที่ใด

เป็นเขตควบคุมมลพษิตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกห้าปีถ้าคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตพิจิารณา

เห็นว่าความจ าเป็นในการก าหนดให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษเปลี่ยนแปลง ไป ให้

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตยิกเลกิหรอืแก้ไขปรบัปรุงประกาศใหท้อ้งทีน่ัน้เป็นเขตควบคุมมลพษิ

ใหเ้หมาะสมไดห้รอืก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเพื่อป้องกนั แกไ้ข หรอืฟ้ืนฟูในเขตควบคุมมลพษินัน้ 

มาตรา ๘๖ เพื่อประโยชน์ในการจดัท าแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มจงัหวดั ตามมาตรา ๓๖ 

ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ในทอ้งทีท่ีไ่ดป้ระกาศก าหนดใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง 

ร่วมกนัจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อด าเนินการควบคุม ลด ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟู คุณภาพสิง่แวดล้อมใน

เขตควบคุมมลพษินัน้เสนอต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั เพื่อน าไปรวมไวใ้นแผนจดัการ คุณภาพสิง่แวดลอ้ม

จงัหวดั 

การจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อด าเนินการควบคุม ลด ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(๑) ท าการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งก าเนิดมลพษิทีม่อียูใ่นเขตควบคุมมลพษินัน้ 

(๒) จดัท าบญัชรีายละเอยีดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพษิทีไ่ดท้ าการ

ส ารวจและเกบ็ขอ้มลูตาม (๑) 



๓๘ 

 

(๓) ท าการศกึษาวเิคราะห์ และประเมนิภาวะมลพษิ ศกัยภาพการรองรบัภาวะมลพษิ รวมทัง้

ขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม เพื่อก าหนดเป้าหมายและ

มาตรการทีเ่หมาะสมและจ าเป็นส าหรบัด าเนินการควบคุม ลด ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ในเขตควบคุมมลพษินัน้ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

(๔) ประมาณการและจดัท าค าขอจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิหรอืเงนิกองทุนทีจ่ าเป็นส าหรบั

ด าเนินการควบคุม ลด ขจดัมลพษิ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเขตควบคุมมลพษิ 

(๕) ก าหนดแนวทางในการตดิตามและการประเมนิผลการด าเนินการตามแผน 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิง่แวดล้อมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสรมิ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นของรฐัที่มีหน้าที่ก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้

ค าแนะน าและช่วยเหลอื โดยเป็นกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถิน่ องคก์รชุมชน องคก์ร

เอกชนดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ และสถาบนัการศกึษา 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจดัหาที่ดนิส าหรบัการด าเนินการควบคุมลด ขจดัมลพิษ 

และฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดล้อม แต่ไม่สามารถจดัหาที่ดนิของรฐัได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการ

จดัหาทีด่นิของเอกชนเพื่อพจิารณาคดัเลอืกเป็นทีต่ ัง้ ในกรณีที่มคี่าใชจ้่าย ให้เสนอประมาณการและค า

ขอจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดนิในแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มจงัหวดั 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อ

รฐัมนตรใีหด้ าเนินการเวนคนืตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคนือสงัหารมิทรพัยต่์อไป 

มาตรา ๘๘ ให้ผู้มอี านาจก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล การจดัท า

แผนปฏบิตักิารตามมาตรา ๘๖ ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีม่ ี

การประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่

ด าเนินการหรอืด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้ม้อี านาจก ากบัดูแล องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ขยายระยะเวลาไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ให้กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตดิตามผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหามลพษิและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 



๓๙ 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยงานรฐัใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามแผนปฏบิตักิารเพื่อลดขจดัมลพิษ

และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานตามวรรคสอง เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาต ิเพื่อพจิารณาสัง่การตามสมควร 

ส่วนท่ี ๖ 

การตรวจสอบและควบคมุ 

มาตรา ๘๙ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิซึ่งมรีะบบบ าบดัหรอืก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี 

หรอืมลพษิอื่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืควบคุมการปล่อยของเสยี หรอืใชก้ารจดัการมลพษิดว้ยวธิกีารอื่น

ใดทีเ่หมาะสมตามมาตรา ๗๖ เป็นของตนเอง มหีน้าทีต่อ้งเกบ็สถติและขอ้มลู ทีแ่สดงผลการท างานของ

ระบบ อุปกรณ์ เครือ่งมอื หรอืวธิกีารจดัการมลพษิดงักล่าว และจดัท าบนัทกึ รายละเอยีดเป็นหลกัฐานไว ้

ณ สถานที่ตัง้แหล่งก าเนิดมลพิษนัน้ และจะต้องจดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื หรอืวธิกีารจดัการมลพษิดงักล่าว เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่แห่งทอ้งทีท่ีแ่หล่งก าเนิดมลพษิ

นัน้ตัง้อยูอ่ยา่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 

การเก็บสถิตและข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างาน และ

ระยะเวลาในการรายงาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

ในกรณทีีแ่หล่งก าเนิดมลพษิทีจ่ะตอ้งมผีูค้วบคุม ใหผู้ค้วบคุมมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีก่ าหนดไว้

ในวรรคหนึ่งแทนเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ 

ให้ผู้รบัจา้งให้บรกิารมหีน้าที่ต้องด าเนินการเช่นเดยีวกบัเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิตามวรรค

หนึ่ง 

ในกรณทีีก่ฎหมายใดบญัญตัหิลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบในการจดัเกบ็สถติแิละขอ้มลู การจดัท า

บนัทกึรายละเอยีดและรายงานสรปุผลการท างาน และระยะเวลาในการรายงานตามวรรคสองไวเ้ป็นการ

เฉพาะให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ทัง้นี้ ต้องไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และแบบที่

รฐัมนตรกี าหนดไวใ้นวรรคสอง 

มาตรา ๙๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รบัตามมาตรา ๘๙ ส่งไปให้เจ้า

พนักงานควบคุมมลพษิซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นเขตทอ้งทีน่ัน้อย่างน้อยทุกหกเดอืน โดยจะท าความเหน็เพื่อ

ประกอบการพจิารณาของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิเสนอไปพรอ้มกบัรายงานทีร่วบรวมส่งไปนัน้ดว้ยก็

ได ้รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยรายงานทัง้หมดต่อสาธารณทุกครัง้ โดยจดัไวใ้นสถานทีท่ีป่ระชาชนเขา้ถงึได้

โดยสะดวก 



๔๐ 

 

มาตรา ๙๑ เพื่อปฏบิตัิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี้ให้เจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษมี

อ านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เขา้ไปในอาคาร สถานที ่และเขตทีต่ ัง้ของแหล่งก าเนิดมลพษิหรอืทีต่ ัง้ของระบบ บ าบดัหรอื

ก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืควบคุมการปล่อยของเสยี หรอื

การจดัการมลพษิด้วยวธิกีารอื่นใดของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติย์ตก 

หรอืในระหว่างเวลาท าการ เพื่อตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบดัหรอืก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของ

เสยี หรอืมลพษิอื่น อุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืการจดัการมลพษิดว้ยวธิกีารอื่นใด เพื่อควบคุม การระบาย

หรอืปลอยทิ้งอากาศเสีย น ้ าเสีย ของเสีย ของเสียอันตราย หรอืมลพิษอื่น รวมทัง้ตรวจสอบ เก็บ 

ตวัอย่างอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี ของเสยีอนัตราย หรอืมลพษิอื่น และบนัทกึรายละเอยีด สถติิ  หรอื

ขอ้มลูเกี่ยวกบัการท างานของระบบ อุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืการจดัการมลพษิดว้ยวธิกีารอื่นใด หรอืเมื่อ

มเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีารไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

(๒ ) ยึดหรืออายัดของเสียในกรณีที่มีเห ตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม

พระราชบญัญตันิี้ 

(๓) เรยีกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรอืให้ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัการท างานของ

ระบบบ าบดัหรอืก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสีย หรอืมลพิษอื่นอุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืการจดัการ

มลพษิดว้ยวธิกีารอื่นใดมาเพื่อประกอบการพจิารณา 

มาตรา ๙๒ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๙๑ (๑) หากปรากฏว่าสภาพการท างานของระบบ

บ าบดัหรอืก าจดัอากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพิษอื่นอุปกรณ์ เครอืงมอื หรอืการจดัการมลพิษ 

ด้วยวิธีการอื่นใด ไม่สามารถควบคุมการระบายหรอืปล่อยทิ้งอากาศเสีย น ้ าเสีย ของเสีย ของเสีย

อนัตราย หรอืมลพิษอื่นให้ได้มาตรฐานตามที่บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุม

มลพษิออกค าสัง่เป็นหนังสอืให้เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ ผู้ควบคุม หรอืผูร้บัจา้งให้บรกิารด าเนินการ

แก้ไข ปรบัปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงระบบบ าบัดหรอืก าจดัอากาศเสีย น ้ าเสีย ของเสียหรอืมลพิษอื่น 

อุปกรณ์ เครื่องมอื หรอืการจดัการมลพษิด้วยวธิกีารอื่นใด เพื่อควบคุมการระบาย หรอืปล่อยทิง้อากาศ

เสยี น ้าเสยี ของเสยี ของเสยีอนัตราย หรอืมลพษิอื่น ใหไ้ดม้าตรฐานตามทบญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัิ

นี้ 

ในกรณทีีแ่หล่งก าเนิดมลพษิใดมกีฎหมายบญัญตัหิลกัเกณฑใ์นการควบคุมไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้

เจา้พนักงานควบคุมมลพษิแจง้ใหเ้จา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

ต่อไป ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ



๔๑ 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้า

พนกังานควบคุมมลพษิมอี านาจสัง่ใหป้รบัปรงุ แกไ้ข หยดุ หรอืระงบักจิการบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็นการ

ชัว่คราว จนกว่าเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้และให้เจา้

พนักงานควบคุมมลพิษรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาตทิราบเพื่อทราบต่อไป 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบตัิราชการระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เจา้พนกังานควบคุมมลพษิอาจด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อเจา้พนักงานตามกฎหมายซึง่มอี านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพษินัน้ในการ

สัง่ปิด พักใช้ หรอืเพิกถอนใบอนุญาต หรอืสัง่ให้หยุดใช้ หรอืด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด

มลพษิ ทีจ่ะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ทีร่ะบายหรอืปล่อยทิง้อากาศเสยี น ้าเสยี ของ

เสยี หรอื มลพษิอื่นทีย่งัไมไ่ดท้ าการบ าบดัหรอืก าจดัใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๒) เสนอแนะต่อเจา้พนักงานท้องถิน่ให้มกีารด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อบงัคบั ให้เจา้ของ

แหล่งก าเนิดมลพษิตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ หรอืมาตรา ๗๙ จดัส่งน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นไป

ท าการบ าบดัหรอืก าจดัตามพระราชบญัญตันิี้ 

(๓) ให้ค าปรกึษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่

เกี่ยวกบัการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น ทีอ่ยูภ่ายใต้

ความรบัผดิชอบของเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานของรฐันัน้ 

มาตรา ๙๔  ในกรณีที่ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษกระท าการ ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ ง

พระราชบญัญตัินี้ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมอี านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนัน้ ไม่มี

อ านาจออกค าสัง่หรอืกระท าการตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ เมื่อเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ ไดร้บัค าสัง่

เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้ปรบัปรุง แก้ไข หยุด หรอืระงบัการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อ

กฎหมายแลว้ ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้เจา้

พนักงานควบคุมมลพิษมอี านาจสัง่ระงบักิจการบางส่วนหรอืทัง้หมดเป็นการชัว่คราว จนกว่าเจ้าของ

แหล่งก าเนิดมลพษิจะไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๙๕ ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพษิตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคลซึง่เกีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหนาที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไป ตามแบบที่

รฐัมนตรปีระกาศก าหนด 



๔๒ 

 

มาตรา ๙๖ ในการปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม

พระราชบญัญัตินี้ ให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรอืผู้ซึ่งมหีน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตาม

สมควร  และใหพ้นกังานเจา้หน้าทีแ่ละเจา้พนักงานควบคุมมลพษิเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

มาตรา ๙๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช านาญการหรอืเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐ 

พนักงานเจา้หน้าที่ตามมาตรา ๗๕ หรอืเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิตามมาตรา ๙๑ (๑) ให้ท าต่อหน้า

เจา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานที ่ยานพาหนะ หรอืแหล่งก าเนิดมลพษิ ถ้าหาบุคคลดงักล่าวไม่ได ้ใหท้ า

ต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งกรรมการผู้ช านาญการ เจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรอืเจ้า

พนกังานควบคุมมลพษิไดข้อรอ้งใหม้าเป็นพยาน 

มาตรา ๙๘ ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้ควบคุม หรอืผู้รบัจ้างให้บรกิารผู้ใดไม่พอใจค าสัง่ของเจ้า

พนกังานทอ้งถิน่ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง หรอืมาตรา ๘๓ วรรคสอง หรอืเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ ผู้

ควบคุม หรอืผู้รบัจา้งให้บรกิารผูใ้ดไม่พอใจค าสัง่ของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิตามมาตรา ๙๒ วรรค

หนึ่ง หรอืมาตรา ๙๔ มสีทิธอุิทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพษิภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บั

แจง้ค าสัง่ 

ให้คณะกรรมการควบคุมมลพษิวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับ

แต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ 

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมมลพษิใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ส่วนท่ี ๗ 

ค่าบริการและค่าปรบั 

มาตรา ๙๙ ในเขตท้องที่ใดได้จดัให้มกีารก่อสรา้งและให้บรกิารระบบบ าบดั หรอืก าจดัน ้าเสยี 

ของเสีย หรอืมลพิษอื่นของหน่วยงานของรฐั โดยเงนิงบประมาณแผ่นดินหรอืเงนิรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินจากกองทุนที่จ ัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพษิพจิารณาก าหนดอตัราค่าบรกิารทีจ่ะ

ประกาศใชใ้นเขตทอ้งทีท่ีเ่ป็นทีต่ ัง้ของระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นโดยประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษา 

การก าหนดอตัราค่าบรกิารตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเป็นอตัราเดยีวหรอืก าหนดให้แตกต่างกนัใน

แต่ละเขตทอ้งทีก่ไ็ด ้



๔๓ 

 

มาตรา ๑๐๐ อตัราค่าบรกิารทีก่ าหนดตามมาตรา ๙๙ ส าหรบัการบ าบดั หรอืก าจดัน ้าเสยี ของ

เสยี หรอืมลพษิอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๗ อาจก าหนดให้มอีตัราแตกต่างกนัได้ตาม

ความเหมาะสม 

เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิตามมาตรา ๗๗ ประเภทบ้านเรอืนที่อยู่อาศยัซึ่งเป็นผู้ใช้รายย่อยมี

สทิธไิด้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าบรกิารตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อม

แห่งชาตโิดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพษิประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐๑ ให้เจา้หน้าที่ของหน่วยงานของรฐัที่จดัให้มบีรกิารระบบบ าบดั หรอืก าจดัน ้าเสยี 

ของเสยี หรอืมลพษิอื่น มอี านาจหน้าที่จดัเก็บค่าบริการ ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบบ าบดั

หรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นทีห่น่วยงานของรฐันัน้จดัใหม้ขีึน้ 

ค่าบรกิารที่จดัเก็บได้ตามวรรคหนึ่งที่ได้รบัการสนับสนุนจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิหรอืเงนิ

อุดหนุนจากกองทุน ให้ได้รบัยกเวน้ไม่ต้องน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ โดยให้น ามาหกัส่งเขา้กองทุน

ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด ส าหรบัส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัการ

ด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัหรอืก าจดัน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น ของหน่วยงานของรฐัที่

ไดจ้ดัเกบ็ค่าบรกิารนัน้ 

มาตรา ๑๐๒ เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืระบบ

ก าจัดของเสียตามมาตรา ๗๖ ผู้ใดลักลอบปล่อยทิ้งน ้ าเสียหรือของเสียที่เกินกว่ามาตรฐานและ

หลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานของทางราชการก าหนดลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมหรอืระบบก าจดัของเสยีรวม

ของทางราชการ จะต้องเสยีค่าปรบัรายวนัในอตัราสี่เท่าของจ านวนเงนิค่าใช้จ่ายประจ าวนัส าหรบัการ

เปิดเดนิเครื่องท างานระบบบ าบดัน ้าเสยี หรอืระบบก าจดัของเสยีของตนตลอดเวลาทีด่ าเนินการเช่นว่า

นัน้ และมหีน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสยีหายหากการปล่อยทิ้งน ้าเสยี หรอืของเสียนัน้ก่อให้เกิดความช ารุด

เสยีหาย หรอืความบกพร่องแก่ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมหรอืระบบก าจดัของเสยีรวมของทางราชการดว้ย

ประการใด ๆ 

มาตรา ๑๐๓ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิตามมาตรา ๗๖ ผูใ้ดละเวน้ไม่ใชอุ้ปกรณ์และเครือ่งมอื

ของตนที่มอียู่ส าหรบัการควบคุมมลพษิอากาศ เสยีง และความสัน่สะเทอืน หรอืละเว้นไม่ท าการบ าบดั

อากาศเสยี น ้าเสยีหรอืก าจดัของเสยีโดยใช้ระบบบ าบดัอากาศเสยี น ้าเสยีหรอืระบบก าจดัของเสยีของ

ตนทีม่อียู่ และลกัลอบปล่อยทิง้มลพษิอากาศ น ้าเสยี หรอืของเสยีดงักล่าวออกสู่สิง่แวดลอ้มภายนอกเขต

แหล่งก าเนิดมลพษิของตน จะต้องเสยีค่าปรบัรายวนัในอตัราสี่เท่าของจ านวนเงนิค่าใช้จ่ายประจ าวนั



๔๔ 

 

ส าหรบัการเปิดเดนิเครื่องท างานของอุปกรณ์ เครื่องมอืหรอืระบบบ าบดัอากาศเสยี น ้าเสยีหรอืระบบ

ก าจดัของเสยีของตนตลอดเวลาทีด่ าเนินการเช่นว่านัน้  

หมวด ๘ 

มาตรการส่งเสริม 

มาตรา ๑๐๔ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิผูใ้ดซึง่มหีน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวขอ้งที่จะต้องจดัให้มรีะบบบ าบดัอากาศเสยี ระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืระบบก าจดัของเสยีอย่าง

อื่น รวมทัง้อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ และวสัดุที่จ าเป็นส าหรบัแหล่งก าเนิดมลพษินัน้ หรอืผู้รบัจา้ง

ให้บรกิารซึง่ไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้ มสีทิธขิอรบัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืจากทางราชการ

ไดด้งัต่อไปนี้ 

(๑) การขอรบัความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าส าหรบัการน าเข้ามาในราชอาณาจกัร ซึ่ง

เครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้หรอืวสัดุทีจ่ าเป็นซึง่ไมส่ามารถจดัหาไดภ้ายในราชอาณาจกัร 

(๒) การขอรบัอนุญาตน าผูช้ านาญการหรอืผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ เขา้มาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น

ผู้ตดิตัง้ ควบคุม หรอืด าเนินงานระบบบ าบดัอากาศเสยี ระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืระบบก าจดัของเสยีใน

กรณีที่ไม่สามารถจดัหาและว่าจ้างบุคคลที่มคีุณสมบตัิที่จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจกัรอุปกรณ์เครื่องมอื

เครื่องใชท้ีน่ าเขา้มาในราชอาณาจกัรตาม (๑) ไดภ้ายในราชอาณาจกัร รวมทัง้ขอ้ยกเวน้ภาษเีงนิไดข้อง

บุคคลนัน้ทีจ่ะเกดิขึน้เน่ืองจากการเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูค้วบคุมในราชอาณาจกัรดว้ย 

เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิทีไ่ม่มหีน้าที่ตามกฎหมายดงักล่าวในวรรคหนึ่ง  แต่ประสงค์ที่จะจดั

ใหม้รีะบบ อุปกรณ์ เครื่องมอืหรอืเครือ่งใชข้องตนเอง เพื่อท าการบ าบดัอากาศเสยี น ้าเสยี หรอืของเสยี

อย่างอื่นทีเ่กดิจากกจิการหรอืการด าเนินกจิการของตน มสีทิธทิี่จะขอรบัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืจาก

ทางราชการตามวรรคหนึ่งได ้

ในกรณีที่เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิใดได้รบัสทิธจิากมาตรการส่งเสรมิตามวรรคหนึ่งและวรรค

สอง กระท าการเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัติามพระราชบญัญตันิี้ ใหห้น่วยงานของรฐัเพกิถอนสทิธใินการ

รบัการส่งเสรมิและการช่วยเหลอืจากราชการทีไ่ดร้บัอยู่ 

มาตรา ๑๐๕ การส่งเสรมิและช่วยเหลอื รวมถงึการเพกิถอนสทิธจิากทางราชการตามมาตรา 

๑๐๔ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รฐัมนตรปีระกาศก าหนด 



๔๕ 

 

ใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตพิจิารณาค าขอรบัการส่งเสรมิและช่วยเหลอืตามวรรคหนึ่ง

ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยค านึงถงึความจ าเป็นในทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการลงทุนของผูย้ ื่นค าขอแต่

ละราย และในกรณีที่คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตเิหน็สมควรให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ยื่นค าขอ ให้

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตแินะน าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ

ส่วนราชการนัน้เพื่อใหก้ารส่งเสรมิหรอืใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูย้ ื่นค าขอต่อไป 

หมวด ๙ 

ความรบัผิดทางแพ่ง 

มาตรา ๑๐๖ แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรัว่ไหลหรือ

แพร่กระจายของมลพษิอนัเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รบัอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพอนามยัหรอืเกดิ

ความเสยีหายต่อชุมชน ระบบนิเวศน์ และสิง่แวดล้อม หรอืเป็นเหตุให้ทรพัย์สนิของผู้อื่นหรอืของรฐั

เสยีหายด้วยประการใด ๆ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ มหีน้าที่ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหรอื

ค่าเสยีหายเพื่อการนัน้ ไม่ว่าการรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพษินัน้จะเกดิจากการกระท าโดยจงใจ  

หรอืประมาทเลนิเล่อของเจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิหรอืไมก่ต็าม เวน้แต่ในกรณทีีพ่สิจูน์ไดว้่ามลพษิเช่น

ว่านัน้เกดิจาก 

(๑) เหตุสุดวสิยัหรอืการสงคราม 

(๒) การกระท าตามค าสัง่ของรฐับาลหรอืเจา้พนกังานของรฐั 

(๓) การกระท าหรอืละเวน้การกระท าของผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหายเอง  

มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดกระท าหรอืละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมชิอบด้วยกฎหมายอนัเป็น

การท าลายหรอืท าใหส้ญูหายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูใ่นการควบคุมดูแล

ของรฐัหรอื เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ มหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายตามมูลค่าทัง้หมด

ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีถู่กท าลาย สญูหาย เสยีหาย และค่าฟ้ืนฟูใหแ้ก่รฐั  

มาตรา ๑๐๘ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิตามมาตรา ๑๐๖ และผู้มหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบชดใช้

ค่าเสยีหายตามมาตรา ๑๐๗ ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหรอืค่าเสยีหายในอตัราไม่เกนิสองเท่า

ของค่าเสยีหาย รวมทัง้ต้องรบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อมของหน่วยงานของรฐัในการ

ขจดัมลพษิที่เกดิขึน้ และการฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่สยีหายไปใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิหรอืใกลเ้คยีง

สภาพเดมิดว้ย ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการป้องกนัและเยยีวยาความเสยีหายต่อสุขภาพของประชาชน 



๔๖ 

 

ในกรณีทีก่่อให้เกดิความเสยีหายแก่ร่างกายหรอืสุขภาพอนามยั และในเวลาทีพ่พิากษาคดเีป็น

การพน้วสิยัจะหยัง่รูไ้ด้แน่ชดัว่าความเสยีหายนัน้มเีพยีงใด ศาลอาจก าหนดในค าพพิากษาหรอืค าสัง่ว่า

ยงัสงวนไวซ้ึ่งสทิธทิี่จะแก้ไขค าพพิากษาหรอืค าสัง่นัน้อกีภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดไม่เกนิสบิปีนับ

แต่วนัที่ศาลมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ หรอืภายในระยะเวลาทีผู่เ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็  แต่ก่อนการแก้ไข

ตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝ่ายทีจ่ะคดัคา้น โดยก าหนดใหเ้จา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิวางหนังสอืค ้าประกนั

ของธนาคารหรอืหลกัประกนัอื่น เพื่อประกนัความเสยีหายทีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคตแน่นอน 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่ศาลกล่าวสงวนไว้ซึ่งสทิธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาดงักล่าวแล้ว ไม่

ปรากฏความเสียหายใด ๆ แก่ผู้เสียหายให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษผู้วางหนังสือค ้าประกันหรอื

หลกัประกนัอื่นรอ้งขอเพื่อรบัเอาหนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารหรอืหลกัประกนัคนื 

หมวด ๑๐ 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ที่ออกตามมาตรา ๑๑ หรอืขดัขวางการกระท า

ตามค าสัง่ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ดังกล่าวหรอืขดัขวางการกระท าใด  ๆ ตามค าสัง่

ดงักล่าวเป็นผูซ้ึง่ก่อใหเ้กดิอนัตราย หรอืความเสยีหายจากภาวะมลพษิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี

หรอืปรบัไมเ่กนิหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิตาม

มาตรา ๑๙ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดบุกรุกหรอืครอบครองที่ดนิของรฐัโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืกระท าด้วย

ประการใด ๆ อนัเป็นการท าลาย ท าใหส้ญูหายหรอืเสยีหายแก่ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืศลิปกรรมอนัควร

แก่การอนุรกัษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง

สิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท หรอื

ทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๑๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๔๐ หรอื

ตามประกาศของรฐัมนตรตีามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสน

บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 



๔๗ 

 

มาตรา ๑๑๓ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) 

ผูใ้ดระบายหรอืปล่อยทิง้อากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นทีย่งัไม่ไดท้ าการบ าบดัหรอืก าจดั ให้

มคีุณภาพตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) ผู้ใดระบายหรอื

ปล่อยทิง้อากาศเสยี น ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นโดยไมป่ฏบิตัติามแนวทางปฏบิตั ิทีก่ าหนดในมาตรา 

๖๘ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีทีก่ารกระท าความผดิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กระท าในเขตควบคุมมลพษิ ผูก้ระท า

ความผดิดงักล่าวตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสีปี่ หรอืปรบัไมเ่กนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสัง่ห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจา้หน้าที่ตามมาตรา ๗๓ ต้อง

ระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท 

มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หน้าที่ตามมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๑๖ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิผู้ใดไม่จดัส่งน ้าเสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่นไปท าการ

บ าบดัหรอืก าจดัตามมาตรา ๗๗ หรอืมาตรา ๗๘ หรอืขอ้ก าหนดของเจา้พนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 

๗๙ วรรคหนึ่ง โดยไมม่สีทิธไิดร้บัการยกเวน้ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท 

ในกรณีการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตาม

มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิดงักล่าวตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท  

มาตรา ๑๑๗ ผูใ้ดรบัจา้งเป็นผูค้วบคุมหรอืผูร้บัจา้งใหบ้รกิารโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 

๘๒ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๑๘ ผูค้วบคุมหรอืผู้รบัจา้งใหบ้รกิารผูใ้ดด าเนินกจิการในระหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต

ตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้

ปรบั 

มาตรา ๑๑๙ เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิ ผูค้วบคุม หรอืผูร้บัจา้งให้บรกิารผู้ใด ไม่จดัเก็บสถติ ิ

ขอ้มลู หรอืไมจ่ดัท าบนัทกึหรอืรายงานตามมาตรา ๘๙ หรอืไม่ปฏบิตัติามประกาศ ทีอ่อกตามมาตรา ๘๙ 

ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท 



๔๘ 

 

เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิผูใ้ดท าบนัทกึหรอืรายงานใดทีต่นมหีน้าทีต่้องท าตามมาตรา ๘๙ โดย

แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิห้าหมื่นบาท หรอืทัง้จ า

ทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๒๐ ผูค้วบคุมหรอืผูร้บัจา้งใหบ้รกิารผูใ้ดท าบนัทกึหรอืรายงานใดทีต่นมหีน้าที่ต้องท า

ตามพระราชบญัญตันิี้โดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิ

หนึ่งแสนบาท หรอืทัง้ จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๒๑ ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนกังานควบคุมมลพษิ ในการปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามมาตรา ๙๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้

ปรบั 

มาตรา ๑๒๒ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนักงานควบคุมมลพษิตามมาตรา ๙๒ ตอ้งระวาง

โทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเกนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๑๒๓  เจา้ของแหล่งก าเนิดมลพษิผูใ้ด จา้ง วาน ใช ้หรอืกระท าการใดๆ เพื่อใหบุ้คคลที่

ถูกเพกิถอนหรอืไม่ไดร้บัการอนุญาตการเป็นผูค้วบคุมแลว้ ใหค้วบคุมการท างานของระบบบ าบดัอากาศ

เสยี ระบบบ าบดัน ้าเสยีหรอืระบบก าจดัของเสยี หรอือุปกรณ์หรอืเครื่องมอืควบคุมการปล่อยของเสยี ซึง่

ตนมหีน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งจดัใหม้ตีามพระราชบญัญตันิี้ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรบัโทษตามพระราชบญัญัตินี้เป็นนิติบุคคล 

กรรมการหรอืผู้จดัการของนิตบิุคคลนัน้หรอืบุคคลใดซึ่งร ับผดิชอบในการด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ 

ต้องระวางโทษตามที่บญัญตัไิว้ส าหรบัความผดินัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้มสี่วนในการ

กระท าความผดินัน้ 

มาตรา ๑๒๕ ให้รฐัมนตรมีอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการเปรยีบเทยีบในเขตกรุงเทพมหานคร 

และในส่วนภมูภิาคไดต้ามความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรยีบเทยีบแต่ละคณะให้มจี านวนสามคน และต้องแต่งตัง้จากผู้แทนส านักงาน

อยัการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุตธิรรม และผู้แทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมือ่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ 

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวธิพีจิารณาของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ ให้

เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 



๔๙ 

 

มาตรา ๑๒๖ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ทีม่โีทษปรบัสถานเดยีว หรอืเป็นความผดิที่

มโีทษปรบัหรอืจ าคุกไมเ่กนิสองปีใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบมอี านาจเปรยีบเทยีบได ้

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้ใด

กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นัน้ยนิยอมให้เปรยีบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพษิ หรอืพนกังานเจา้หน้าที ่แลว้แต่กรณ ีส่งเรือ่งใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบ ภายในเจด็วนั

นบัแต่วนัทีผู่น้ัน้แสดงความยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงนิค่าปรบัตามจ านวนที่เปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาสามสบิวนันับแต่

วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืว่าคดเีลกิกนัตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรยีบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรบัภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนดใหด้ าเนินคดต่ีอไป 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๒๗ ใหอ้งคก์รเอกชนดา้นการคุ้มครองสิง่แวดล้อมและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิี่

ไดจ้ดทะเบยีนไวต้ามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น

องคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพตามพระราชบญัญตันิี้ต่อไป 

มาตรา ๑๒๘ ให้โอนบรรดาเงิน ทรพัย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม

พระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกองทุนตาม

พระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๑๒๙  เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทุนด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาจก าหนดใหข้า้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้ง ของ

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมาช่วยปฏบิตังิานในกองทุนไปพลางก่อน

เป็น การชัว่คราว โดยให้ได้รบัเงนิเดือนทางสังกัดเดิม และอยู่ในการบังคับบัญชาของเลขาธิการ

ส านกังานนโยบาย และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

มาตรา ๑๓๐ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการซึ่งคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิแต่งตัง้ขึน้

ตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏบิตัิหน้าที่ต่อไป

จนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการผูช้ านาญการตามพระราชบญัญตันิี้ 



๕๐ 

 

มาตรา ๑๓๑ บรรดารายงานเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบัโครงการหรอื

กจิการตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดย้ื่นไวก่้อน

วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบัและยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดล้อมตามพระราชบญัญตันิี้ และให้ด าเนินการต่อไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที่ก าหนด

ตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้ผูร้บัใบอนุญาตเป็นผู้มสีทิธทิ ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ตาม

พระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รบัใบอนุญาตเป็น

ผูจ้ดัท าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพตามพระราชบญัญตันิี้ไดต่้อไปจนกว่าใบอนุญาตจะ

สิน้อาย ุ

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ไวแ้ลว้ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใช้บงัคบัให้มกีารพจิารณาอุทธรณ์

ต่อไปตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๓๔  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือค าสัง่ที่ออกตาม

พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อน

วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเพยีงเท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตันิี้ 

จนกว่าจะมกีฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

 

........................................... 
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๕๑ 
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