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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

เหตผุล 
 

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยก าหนดให้มี
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ โดยเพ่ิมเติมหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและขจัดมลพิษให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมมาตรการในการก ากับดูแลในการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ปรับปรุง
แหล่งที่มาและการใช้จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวยิ่งขึ้น ปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งขยายขอบเขตการใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ให้รวมถึงเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
ความตกลงที่ท ากับต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวได้ 
ประกอบกับ ปัญหามลพิษก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ในภาพรวมด้วย เมื่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไป ในบางครั้งก็ไม่อาจฟ้ืนฟูให้
กลับคืนให้ดีดังเดิมได้ ดังนั้น ต้องก าหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิดเพ่ือยับยั้งผู้กระท า
ความผิดให้เกิดความเกรงกลัว หรือป้องกันมิให้ได้รับความสะดวกในการกระท าความผิด รวมทั้ง ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 
26 ประกอบกับมาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิห้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 

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

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ 

ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น 
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-๓- 

 “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สภาวะที่แสดงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า มาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ  
ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่น ๆ ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

“มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด” หมายความว่า มาตรฐานซึ่งก าหนด 
เพ่ือควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย สารใด ๆ หรือสิ่งเจือปนที่ถูกระบายหรือปล่อยทิ้ง 
จากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดหรือ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือ 
เหตุร าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกระบายหรือปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน 
โดยมลพิษซึ่งท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า แหล่งที่มาของมลพิษซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเคลื่อนที่ได้และแหล่งก าเนิด
มลพิษเคลื่อนที่ไม่ได้ 

 “เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  

“ของเสีย” หมายความว่า กากของเสีย ของเสียอันตราย น้ าเสีย อากาศเสีย  
“กากของเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ใน

ลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

“น้ าเสีย” หมายความว่า น้ าที่มีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“อากาศเสีย” หมายความว่า อากาศท่ีมีการปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ 

หรือด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้งใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดที่
แหล่งก าเนิดมลพิษจัดให้มีข้ึน 

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัด 
ก าจัด หรือจัดการมลพิษ 
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-๔- 

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด 

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ
อนามัย หรือคุณภาพชีวิต เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาจัดท าเป็น
เอกสาร เรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) นายกเทศมนตรี  
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๕) นายกเมืองพัทยา  
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 “ผู้บริหารกองทุน” หมายความว่า ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “พนักงานกองทุน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับ

ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณของกองทุน 
“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเก่ียวกับการ

ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตน 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้ง 

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม 
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันได้
โดยค านึงถึงขนาด ลักษณะ หรือประเภทของโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
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-๕- 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีปและทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
ความตกลงที่ท ากับต่างประเทศ 

ในกรณีที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง

ศักยภาพความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้และพ่ึงตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรับขึ้นทะเบียนสมาชิกของ
องค์กรชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือบุคคลซึ่งมีความสนใจในการ
ท างานด้านการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๘  ให้บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗  

มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์  
การสงวน การคุ้มครอง และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน 
ต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจ าตัวของบุคคล
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสอง 
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องทุกครั้ง 

 
มาตรา ๙  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสิทธิขอ 
ขึ้นทะเบียนเป็นองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็น
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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-๖- 

มาตรา ๑๐  องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙  
มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากทางราชการในการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การสงวน  
การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง  
การจัดการ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๓) การช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนที่ให้ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ การสงวน  
การคุ้มครอง หรือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง  
การจัดการ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง หรือการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์ การสงวน การคุ้มครอง การจัดการ หรือการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๕) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหาย  
อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดี  
ที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือ  
ความเสียหายนั้นด้วย 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่บุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ขึ้นทะเบียน  

ต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอ านาจสั่งเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนของบุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้ 

บุคคลหรือองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  
อาจขอรับการขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  

 
มาตรา ๑๒  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษท่ีเกิด

จากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็น 
อันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควรให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่ง
ได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหาย กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม 
ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที และในกรณีท่ีทราบว่า
บุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการมิให้บุคคลนั้นกระท าการใด 
อันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย  
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-๗- 

โดยหากบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้งบประมาณหรือทรัพยากรใด ๆ เพื่อการกระท า
ดังกล่าว ผู้สั่งการจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในงบประมาณ หรือทรัพยากรนั้น 
จากผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ แต่หากไม่ทราบผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ผู้สั่งการจะต้องจัดให้มีการชดเชยให้กับ
บุคคลที่ได้รับค าสั่งดังกล่าวและได้ใช้งบประมาณ หรือทรัพยากรของตนเองในการนั้น 

อ านาจในการสั่งการตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้  

การสั่งการตามวรรคหนึ่ง และการมอบอ านาจตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บังคับ 
นับแต่วันที่ออกค าสั่ง และให้ประกาศค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

 
  มาตรา 13 เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์
เกิดข้ึนไว้ล่วงหน้า  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑4  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น 
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรอง
ประธานกรรมการคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน อัยการสูงสุด ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมี 
ผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๘ 

 

-๘- 

มาตรา ๑5  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่ง

ที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๑6 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หย่อนความสามารถ หรือกระท าการอันเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๑7 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 40 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่

รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 41 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาม

มาตรา 42 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา 43 และ
แผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 76 

(๕) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 

(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี 

 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๙ 

 

-๙- 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตราย อันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตาม
มาตรา 65 (๑) 

(8) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบัญญัติท้องถิ่น และค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 

(9) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(๑0) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ในเรื่องที่เก่ียวกับการส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกให้
สาธารณชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(๑1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนและก ากับการจัดการ
และบริหารเงินกองทุน 

(๑2) ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  

(๑3) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

มาตรา ๑8 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ 
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๑9 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑8 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๐ 

 

-๑๐- 

มาตรา 20  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง อธิบาย ให้ความเห็น หรือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือตรวจสอบกิจกรรม
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
มาตรา ๒1  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

อาจมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นผู้ปฏิบัติการหรือ
เตรียมข้อมูลเสนอมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

 
หมวด 3 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
   

 
มาตรา ๒2 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ในกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินอุดหนุนหรือให้กู้ยืมในการจัดการระบบ 
บ าบัดหรือก าจัดมลพิษ หรือด าเนินการในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรือภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ หรือการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 
มาตรา ๒3 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนตามมาตรา 124 
(๒) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๓) เงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าใช้น้ าบาดาลตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

น้ าบาดาล 
(๔) เงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือเงินเพ่ิม ที่จัดเก็บตามมาตรา 63 มาตรา 88  

มาตรา 89 และมาตรา 91 
(๕) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 121 
(๖) ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เงินเพ่ิม ค่าปรับ หรือภาษีอากรที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นของ

กองทุนหรือส่งเข้ากองทุน 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๙) ดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากการด าเนินการของกองทุน 
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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-๑๑- 

มาตรา 24 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐกู้ยืมส าหรับการลงทุนหรือน าไปร่วมทุนกับเอกชนเพ่ือก่อสร้างหรือ

ปรับปรุงหรือขยายระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษรวมที่จัดท าขึ้นเพ่ือบริการสาธารณะ รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกล่าว ตามอ านาจหน้าที่ของตน 

(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือขยาย
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้เฉพาะในกิจการของตนเอง 

(๓) ให้เอกชนกู้ยืมเพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือขยายระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ หรือการ
จัดการลดมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนินกิจการของตนเอง เพื่อการป้องกัน รักษา หรือฟ้ืนฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ระบบหรือการจัดการมลพิษดังกล่าว 

(๔) ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการกู้ยืมส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดหรือ
ก าจัดมลพิษ 

(๕) อุดหนุนหน่วยงานของรัฐส าหรับการด าเนินงานตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษ หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๖) อุดหนุนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในการด าเนินกิจกรรมตามมาตรา ๑๐ 
(๗) อุดหนุนกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟู

คุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา 102 
(๘) อุดหนุนโครงการหรือ กิจการใดท่ีมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการหรือ

กิจการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือใช้วัตถุดิบหรือกระบวนการในการผลิตที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดตามมาตรา 94 

(๙) ให้กู้ยืมหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(10) อุดหนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(11) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
 
มาตรา 25 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ให้จ่ายจากเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 

มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
กระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
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-๑๒- 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมายหรือด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน
สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา 27 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ

ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

หรือออกจากงานไว้ก่อน 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิหสาหกิจ

เพราะกระท าผิดวินัย 
(๘) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ 
(10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่เป็น

ผู้ประกอบกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
มาตรา 28 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑5 และมาตรา ๑6 มาใช้บังคับแก่วาระการด ารง

ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
 
มาตรา 29 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา 24 
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณประจ าปีของ

กองทุน 
(๔) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติและการอนุมัติ

เงินกองทุน 
(๕) ก าหนดระยะเวลาช าระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 24 (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๙) 

รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
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-๑๓- 

 
(6) ออกระเบียบการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินกองทุน การใช้จ่ายเงินเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของ
กองทุนเป็นสูญ 

(7) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานกองทุน 

(8) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการส่งเข้ากองทุน 
ตามมาตรา 91 วรรคสอง 

(9) จัดท างบการเงินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุนเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(๑0) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
หรือตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

การออกระเบียบของคณะกรรมการกองทุนตาม (6) และ (7) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและจากกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 
 
มาตรา 31 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑8 และมาตรา 20 มาใช้บังคับแก่การประชุมและการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม 
 
มาตรา 32 ในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา 24 (5) ให้

คณะกรรมการกองทุนพิจารณาค าขอที่สอดคล้องกับแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ตามมาตรา 42 หรือการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 
หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นล าดับแรก 
 

มาตรา 33 ในการอนุมัติเงินกองทุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามมาตรา 24 (1) 
(2) (3) (4) (๖) (๗) (๘) หรือ (9) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ การอนุมัติให้กู้ยืม
เงินกองทุน คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใดกู้ยืมเงินกองทุน โดยมีก าหนดระยะเวลายาวเป็นพิเศษได้ หรือจะก าหนดให้  
ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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-๑๔- 

มาตรา 34 ในการอนุมัติเงินกองทุนส าหรับกิจการตามมาตรา 24 คณะกรรมการกองทุน 
อาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการกองทุน ผู้บริหารกองทุน หรอืคณะอนุกรรมการ กระท าการแทนได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

มาตรา 35 ให้คณะกรรมการกองทุน โดยข้อเสนอแนะของเลขาธิการส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 

มาตรา 36 ผู้บริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนอาจว่าจ้าง 
สถาบันการเงินของรัฐเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือท าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและการว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 

มาตรา ๓7 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรเป็น
ผู้บริหารกองทุนในส่วนที่จะให้กูก้็ได้ 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ในด้านการลงทุนและด้านวิชาการ และให้มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้ให้กู้ 
เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ผู้กู้
ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุน และให้มีอ านาจก าหนดระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงินได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเง่ือนไขซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา ก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่
ต้องใช้เงินที่กู้ยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้กู้ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 

มาตรา 38 การบัญชีของกองทุนให้จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
โดยต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจการของกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

บัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ 
 

มาตรา 39 ให้กองทุนจัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี และน าเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติทราบต่อไป 
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-๑๕- 

หมวด 4 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   
 

มาตรา 40  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ า 
(๒) มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
(๓) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
(๔) มาตรฐานคุณภาพดิน 
(๕) มาตรฐานคุณภาพตะกอนดิน 
(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ  
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการ  

ตามกฎเกณฑ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยจะก าหนดให้แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมหรือการใช้ประโยชน์ใน
แต่ละพ้ืนที่ก็ได้ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน 

 
ส่วนที่ ๒ 

การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

 
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดท า

แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๑7 (๑) 

แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง อาจจัดท าเป็นแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม โดยต้องค านึงถึงสถานการณ์ ปัญหา และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ให้
ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนงานหรือด าเนินการตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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-๑๖- 

มาตรา 42 เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใน  
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้ค านึงถึงสถานการณ์ ปัญหา 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด และให้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
มีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลา 
ในการจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามวรรคหนึ่งได้ตามความเหมาะสม  

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งเสนอความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบกับแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแจ้งผลการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ 
ทราบ และน าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 

ในกรณีที่มีการก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 47 หรือเขตพ้ืนที่ 
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 หรือเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 75 ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดน ามาตรการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรา 48 หรือมาตรา 76 มารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

การจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

  
มาตรา 43  ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วมีความจ าเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และประมาณการเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ส าหรับด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 42 วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดโดยอนุโลม  

 
มาตรา 44  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการที่
เสนอค าขอนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน และบริหารงบประมาณตามแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจ าปี ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๗ 

 

-๑๗- 

 
มาตรา 45  ในกรณีที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดจะต้องด าเนินการ 

ในพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างพ้ืนที่ของสองจังหวัดขึ้นไป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศ 
ตามธรรมชาติของพ้ืนที่นั้น หรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้น และน าไปก าหนดไว้ในแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดของแต่ละจังหวัดต่อไป  

 
ส่วนที่ ๓ 

เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
   

 
มาตรา 46 การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่เขตอนุรักษ์และเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป

ตามแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 41 และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
มาตรา 47 ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศ

ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเป็นพ้ืนที่ที่
มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลาย 
หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

ก่อนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะ
ก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการออกกฎกระทรวง    

 
มาตรา 48 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครอง 

ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือน 

ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
(๒) ห้ามกระท ากิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะ
ท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นที่ท่ีต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๔) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพื้นที่ รวมทั้งก าหนดขอบเขต หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๘ 

 

-๑๘- 

 
(๕) ก าหนดมาตรการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร

และเหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้น 
(๖) ก าหนดเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีจะด าเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการใน (๑) (๒) และ (๕)  
การจัดท าและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม (๓) ให้น า

บทบัญญัติส่วนที่ ๔ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา 49 ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ 

เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตาพระราชบัญญัติ
นี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีหรืออาจจะมีปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงที่จ าเป็นจะต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยทันที และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไข 
ปัญหาได้ทันท่วงที ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการคุ้มครองอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 48 ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพ่ือคุม้ครอง ป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และ
ก าหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 

การขยายระยะเวลาและการยกเลิกประกาศในวรรคสอง ให้กระท าได้เมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 47 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การออกประกาศ การขยายระยะเวลา 
และการยกเลิกการก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๔ 

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   

 
  มาตรา 50 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๑๙ 

 

-๑๙- 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด  

  การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคสอง อาจก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของโครงการ โดยต้อง
ก าหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

  ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนที่ใด หรือการพัฒนารายสาขา
ใดตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืนใดไว้แล้ว การจัดท ารายงานตามวรรคสาม ต้องน าผลการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาประกอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย  
  ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
การขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 
 

  มาตรา 51 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือท่ีจะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใด 
มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบแล้ว และเป็นมาตรฐานที่
สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการในท านอง
เดียวกันถือปฏิบัติโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

โครงการหรือกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น 
หรือที่ก าหนดเพ่ิมเติม โดยต้องเสนอมาตรการที่จะต้องปฏิบัติให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดใดหรือที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการต่าง ๆ ที่แก้ไขหรือปรับปรุงไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
ในเรื่องนั้นเพ่ิมเติม 

 
มาตรา 52 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น  
ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๐ 

 

-๒๐- 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ช านาญการ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑8 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการโดยอนุโลม 
 
มาตรา 53 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 เป็นโครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือโครงการหรือกิจการที่
หน่วยงานของรัฐร่วมงาน หรือด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการ
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรี 
อาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  

กรณีโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
50 เป็นโครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดท าและ
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 54 และ
มาตรา 55 โดยอนุโลม    

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการหรือกิจการด้านการ
คมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัย หรือความม่ันคงทางพลังงาน 
ในระหว่างที่รอผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไปพลางก่อนได้ 
แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้รับด าเนินการตามโครงการหรือกิจการไม่ได้ 

 
มาตรา 54 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 เป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้าง
หรือด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 50 วรรคสองก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 55 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีเสนอมามิได้จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50  



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๑ 

 

-๒๑- 

วรรคสอง หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง 
ให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอมาได้จัดท าถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
แห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนได้  
 

มาตรา 55 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ  

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือในกรณีท่ีให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลผู้ขอ
อนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาต 
ตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อน จนกว่าบุคคลผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการก าหนด เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือได้จัดท าใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับต่อไป 

ในกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรคสาม ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาใหม่ตามมาตรา ๕๔ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้เป็นที่สุด 

 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๒ 

 

-๒๒- 

มาตรา 56 ห้ามมิให้โครงการหรือกิจการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ก่อสร้างหรือ
ด าเนินการโดยไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด าเนินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการจนเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เว้นแต่ผู้ขออนุญาตดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการจะได้เสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งไม่สามารถก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ หรือคณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นอนุญาตให้
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่ง 

ในระหว่างที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามมิให้ท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นอาคาร โครงการหรือ
กิจการที่ไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 

การจัดท าและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 53 และ 54 โดยอนุโลม และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่าจะทราบผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 
มาตรา 57 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 55 ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม 
 

มาตรา 58 เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือในกรณีท่ีถือว่า
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรา 55 แล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนด
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ต้องจัดท าตามมาตรา 59 มาเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

 
มาตรา 59 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตตามมาตรา 
53 หรือมาตรา 55 จัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายและส านักงานนโยบายและแผน



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๓ 

 

-๒๓- 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าทีซ่ึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย 
ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

การจัดท าและเสนอรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
แห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนได้   

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่  

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที่ตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด ซ่ึงอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชนในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 
 

มาตรา 60 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการสามารถน าไปใช้เพื่อเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
ได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ
แจ้งความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
แล้วแต่กรณี 

หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของโครงการหรือกิจการทบทวนความ
เหมาะสมของมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบัติที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

 
มาตรา 61 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 53 และมาตรา 54 รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้และการเพิกถอน
ใบอนุญาต การเตือนผู้ขอรับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๔ 

 

-๒๔- 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณาผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ช านาญการให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด และให้น าบทบัญญัติมาตรา 18 มาใช้บังคับแก่การประชุม
คณะกรรมการผู้ช านาญการ โดยอนุโลม 

 
มาตรา 62 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่ก าหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา 
ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับค่าตอบแทนในการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การก าหนดอัตราเบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่งและค่าตอบแทนตามวรรคสอง อาจก าหนดให้

แตกต่างกันโดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม     

 
มาตรา 63 เจ้าของโครงการหรือกิจการต้องช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๒๔ (๑๐) โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

หมวด 5 
การควบคุมมลพิษ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
   

 
มาตรา 64 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีคณะกรรมการ 

คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๕ 

 

-๒๕- 

กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานและประสบการณ์เก่ียวกับการควบคุมมลพิษหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑5 และมาตรา ๑6 มาใช้บังคับแก่วาระการด ารงต าแหน่งและการ

พ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
 

มาตรา 65 ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าและเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

ที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของ

เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

(๔) ให้ความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา 67 
(๕) ออกประกาศก าหนดมาตรการส าหรับการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 77 
(๖) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสีย

อันตรายหรือมลพิษอ่ืนตามมาตรา 79 
(๗) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่

ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
(8) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับ

ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 90  
(9) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศเพ่ือก าหนดประเภทของกิจการที่อาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ซึ่งมีหน้าที่ 
วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 95 

(10) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จ านวนเงิน 
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตตามมาตรา 96 

(11) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา 102 

(12) ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อควบคุม ป้องกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษ 
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-๒๖- 

(13) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ปีละหนึ่งครั้ง 

(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
(15) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม

มลพิษ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการตาม (๑) ต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขอันตราย 
อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษ 
 

มาตรา 66 คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษมอบหมาย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑8 และมาตรา 20 มาใช้บังคับแก่การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้ง 
โดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๒ 

การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
   

 
มาตรา 67 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษให้ได้มาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ประกาศก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(๒) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษออกสู่

สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ที่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวต้องปฏิบัติ 
(๓) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษตาม (๒) ที่จะต้องมีผู้ควบคุม 
(๔) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย

มลพิษ และหลักเกณฑ์ในการจัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(๕) ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องจัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อยมลพิษ 

และหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานในการระบายหรือปล่อยมลพิษ 
การก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตาม (๑) จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้

ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยจะก าหนดให้แตกต่างกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมใน
แต่ละพ้ืนที่ หรือลักษณะการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือก าหนดรายละเอียดของชนิด ประเภท ความ
เข้มข้น หรือปริมาณของสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษให้แตกต่างจากชนิด ประเภท ความเข้มข้น หรือ
ปริมาณของสารมลพิษที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ได้ รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานด้วย 
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-๒๗- 

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการมีผู้ควบคุมตามมาตรา 67 (3) และจัดท ารายงานในการระบายหรือ
ปล่อยมลพิษตามมาตรา 67 (5) หากมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ด าเนินการในเรื่องนี้ไว้แล้ว 

 
มาตรา 68 เมื่อมีการประกาศก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 

การระบาย หรือปล่อยทิ้งมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 67 (2) แล้ว หากหน่วยงานใดมีอ านาจในการ
อนุญาตกิจการหรือการด าเนินการตามประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของหน่วยงาน
นั้น ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 67 (1) ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขหรือข้อบังคับให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตาม 
กรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้ถือเป็นเหตุในการสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือ
การไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

 
มาตรา 69  ในกรณีที่มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษออกสู่

สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑) ให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑) ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้นแก้ไขให้
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑)  ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจ
ด าเนินการเช่นว่านั้นได้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด และเม่ือมีค าชี้ขาดเป็นประการใดให้
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการตามค าชี้ขาดนั้น 
 

มาตรา 70 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ประกาศก าหนดมาตรฐานดังกล่าว  
ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องนั้นได้ และให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

 
ส่วนที่ ๓ 

การควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ 
   

 
มาตรา 71 น้ าเสีย กากของเสีย หรือของเสียอันตรายที่ได้รับการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบ

บ าบัดหรือก าจัดมลพิษของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้รับจ้างให้บริการ จะต้องมีมาตรฐานตามที่ก าหนดตาม
มาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑) หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 69 
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-๒๘- 

มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้จัดให้มีบริการระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษโดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีหน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษที่หน่วยงานของรัฐนั้นจัดให้มีขึ้น  
ในกรณีเช่นว่านี้ หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้รับจ้างให้บริการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ให้บริการ
หรือจัดการระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษเป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัด
มลพิษก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดส่ง 
น้ าเสีย กากของเสีย ของเสียอันตราย จากแหล่งก าเนิดมลพิษมาสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งข้อก าหนด ข้อห้าม ข้อจ ากัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับการระบายหรือปล่อยทิ้งน้ าเสีย กาก
ของเสีย หรือของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษลงสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 

มาตรา 73  ผู้ใดประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างให้บริการ เพ่ือรับการส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นแบบค าขอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

 
มาตรา 74 ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมให้กับแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (3) 

เว้นแต่เป็นผู้ควบคุมตามกฎหมายอ่ืน หรือได้รับใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
 

ส่วนที่ ๔ 
เขตควบคุมมลพิษ 
   

 
มาตรา 75 ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรง 

ถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพ่ือด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการก าหนดให้ท้องที่ใด
เป็นเขตควบคุมมลพิษตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยทุกห้าปี และในกรณีท่ีความจ าเป็นในการก าหนดให้ท้องที่
ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษเปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
การประกาศก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษให้เหมาะสม 

 
มาตรา 76 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ 

ตามมาตรา 75 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในเขตควบคุมมลพิษนั้น และน าไปรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตามมาตรา 42 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๙ 

 

-๒๙- 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 
(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้ท า

การส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (๑) 
(๓) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินภาวะมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพ

ปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับ
ด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(๔) ประมาณการและจัดท าค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินกองทุนที่จ าเป็น
ส าหรับด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 

(๕) จัดท ามาตรการทางกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับด าเนินการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ  

 (๖) ก าหนดแนวทางในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 (๗) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมควบคุมมลพิษแนะน าและช่วยเหลือตาม

ความจ าเป็น  
 
มาตรา 77 เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตาม

มาตรา 43 แล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การดังกล่าว หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้สันนิษฐานว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจงใจละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศมาตรการส าหรับการควบคุม ลด ขจัดมลพิษ และ
ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

  มาตรา 78 ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดหาที่ดินส าหรับการด าเนินการควบคุม ลด  
ขจัดมลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ
จัดหาที่ดินของเอกชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณการและค าขอ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการด าเนินการ 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อ
รัฐมนตรีให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อไป    
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-๓๐- 

มาตรา 79 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายหรือ
มลพิษอ่ืนในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สาธารณสุข และกิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ในความ
ควบคุม  ในการนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการ เพ่ือควบคุมการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา 
การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการจัดการ บ าบัด 
หรือก าจัดของเสียอันตรายหรือมลพิษอ่ืนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
 

ส่วนที่ 5 
การตรวจสอบและควบคุม 

   
 

มาตรา 80 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในแหล่งก าเนิดมลพิษเพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 
อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือควบคุมการปล่อยของเสียหรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดของบุคคลใดๆ ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือ
ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

(2) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ
ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

(๓) ให้สั่งให้หยุดเพ่ือตรวจสอบหรือเข้าไปในแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ หรือกระท า
การใด ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ของแหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้ 

 
มาตรา 81  ในการตรวจสอบตามมาตรา 80 (๑) หากปรากฏว่าสภาพการท างานของ 

ระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด ไม่สามารถควบคุม
การระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือผู้ควบคุม ด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือการจัดการมลพิษด้วย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือควบคุมการระบาย หรือปล่อยทิ้ง ของเสีย มลพิษ ให้ได้มาตรฐานตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมให้แจ้ง 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๑ 

 

-๓๑- 

ในการตรวจสอบตามมาตรา 80 (๓) กรณีท่ีเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบว่าได้มีการใช้แหล่งก าเนิดมลพิษที่เคลื่อนที่ได้โดยฝ่าฝืนตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑)  
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจออกค าสั่งห้ามใช้แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 
โดยเด็ดขาดหรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่
ก าหนดตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑) 

ในการออกค าสั่งห้ามใช้ตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้ออกค าสั่งท าเครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้
ชั่วคราว” หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ 
ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีเคลื่อนที่ได้นั้นด้วย 

การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ตามวรรคสาม หรือการใช้แหล่งก าเนิดมลพิษที่
เคลื่อนที่ได้ในขณะที่มีเครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

 
มาตรา 82 ในกรณีที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติราชการระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจด าเนินการเสนอแนะต่อ 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นในการสั่งปิด พักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดใช้ หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา 
67 วรรคหนึ่ง (๒) ที่ระบายหรือปล่อยท้ิงมลพิษท่ียังไม่ได้ท าการบ าบัดหรือก าจัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

 
มาตรา 83  ในกรณีที่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายซึ่งมีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นไม่มีอ านาจ 
ออกค าสั่งหรือไม่มีอ านาจกระท าการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เมื่อเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษได้รับค าสั่ง 
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุง แก้ไข หยุด หรือระงับการ
กระท าที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้ว ไม่ด าเนินการตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งระงับกิจการ
บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จนกว่าเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 84 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบการกระท าใดที่อาจฝ่าฝืน บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
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-๓๒- 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา   

(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของ เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี    
 
มาตรา 85 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด    
 
มาตรา 86 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องอ านวย 
ความสะดวกตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา 87 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ช านาญการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 57 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 84 เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 (๑)  
ให้ท าต่อหน้าเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ  ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ท าต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งกรรมการผู้ช านาญการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน 
 

ส่วนที่ 6 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

   
 
มาตรา 88 เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดและลดมลพิษที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรี

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการนั้น  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม การลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือกิจการนั้น และน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในกิจการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 24 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 
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-๓๓- 

มาตรา 89 เจ้าของโครงการหรือกิจการใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ 
ตามมาตรา 88 ต้องเสียเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องช าระ เศษของเดือน 
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

เงินเพ่ิมที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในกิจกรรมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒4 โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   

 
มาตรา 90 ในเขตท้องที่ใด ซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและให้บริการระบบบ าบัดหรือ 

ก าจัดมลพิษของหน่วยงานของรัฐ โดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าบริการที่จะประกาศใช้ในเขตท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งของระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเป็นอัตราเดียวหรือก าหนดให้แตกต่าง
กันในแต่ละเขตท้องที่ก็ได้ 
 

มาตรา 91 ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีบริการระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ 
มีหน้าที่จัดเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ประกาศก าหนดอัตราค่าบริการตามมาตรา 90 มีผลใช้บังคับ  

ค่าบริการที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
โดยให้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้จัดเก็บค่าบริการนั้น หรือในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ให้น ามาหักส่งเข้ากองทุนตาม
อัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  

 
หมวด 6 

มาตรการส่งเสริม 
   

 
มาตรา 92 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับ
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการมีสิทธิขอรับ
การส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จ าเป็นที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร 

(๒) การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ติดตั้ง ควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ หรือใช้การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอ่ืนใด 
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาและว่าจ้างบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตาม (๑) ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้ง ขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นที่จะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 
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-๓๔- 

เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษใดไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  
แต่ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือของตนเอง เพ่ือท าการบ าบัดหรือก าจัดมลพิษ หรือใช้
การจัดการมลพิษด้วยวิธีการอื่นใดที่เกิดจากกิจการหรือการด าเนินกิจการของตนมีสิทธิที่จะขอรับการส่งเสริม
และช่วยเหลือจากทางราชการตามวรรคหนึ่งได้ 

 
มาตรา 93 ค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 92  

ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตาม 

วรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนของผู้ยื่น 
ค าขอแต่ละราย และในกรณีท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอ  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแนะน าให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ 
ส่วนราชการนั้นเพื่อให้การส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป 
 

มาตรา 94 เจ้าของโครงการหรือกิจการใด มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภายในโครงการหรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบหรือ
กระบวนการในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก าหนด มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ หรือได้รับเงินอุดหนุนในการด าเนินการจาก
กองทุน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเงินอุดหนุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

 
หมวด 7 

การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
   

 
มาตรา 95 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ซึ่งมีหน้าที่วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

 
มาตรา 96 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ  

ออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จ านวนเงิน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางประกันความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับกิจการตามมาตรา 95 ซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของตน 

ในการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงขนาดของกิจการหรือกิจกรรม 
ที่ก าหนดให้ต้องประกันความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและบุคคลซึ่งได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ประกอบกิจการให้กลับสู่สภาพเดิม 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๕ 

 

-๓๕- 

มาตรา 97 การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในกิจการตามมาตรา 
95 ต้องกระท าก่อนการเริ่มประกอบกิจการ และเมื่อการประกอบกิจการสิ้นสุดลง ผู้ประกอบกิจการมีสิทธิ
ได้รับหลักประกันคืนพร้อมดอกผล 

ส าหรับกิจการที่ด าเนินอยู่แล้วก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบกิจการวางประกัน 
ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
มาตรา 98 หากผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 95 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การอนุญาตให้ประกอบกิจการนั้น หรือฝ่าฝืนกฎหมายจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือ 
บุคคลอื่น ไม่ว่าการดังกล่าวจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของตนหรือไม่ก็ตามให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจยึดหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี  
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน 

หากการยึดหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง เป็นการ
ยึดหรือเรียกร้องเพียงบางส่วน ให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่วาง ประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมให้เต็มตามจ านวนที่ก าหนด  

หลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ได้ยึดหรือเรียกร้อง ให้ใช้ส าหรับเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ 
ที่วางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนั้น 

การยึดหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจการดังกล่าวในอันที่จะเรียก
ค่าเสียหายส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินในหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกยึดหรือ
เรียกร้องไปแล้ว 
 

หมวด 8 
ความรับผิดทางแพ่ง 
   

 
มาตรา 99 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือ

แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามลพิษ
เช่นว่านั้นเกิดจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัย 
(๒) การสงคราม 
(3) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๔) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือความเสียหาย 
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-๓๖- 

มาตรา 100 ในกรณีเจ้าของโครงการหรือกิจการหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา 58 จะต้องเสียค่าปรับในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินการตาม
มาตรการนั้น 

กรณเีจ้าของโครงการหรือกิจการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็น
เหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด เจ้าของโครงการหรือกิจการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าสินไหมหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรการเช่นว่านั้นเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัย 
(2) การสงคราม 
(3) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(4) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ซึ่งได้รับอันตรายหรือความเสียหาย 

 
มาตรา 101 ผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

อันเป็นการท าลายหรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

 
มาตรา 102 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 99 และผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 101 ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในอัตราไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่แท้จริง รวมทั้งต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยงานของรัฐใน
การขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น และการฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียง
สภาพเดิมด้วย  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย และในเวลาที่พิพากษา
คดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ชัดว่าความเสียหายนั้นมีเพียงใด ศาลอาจก าหนดในค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
ว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นอีกภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการแก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ายที่จะคัดค้าน  

ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรเข้าด าเนินคดีต่อเจ้าของแหล่งก าเนิด
มลพิษเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้เสียหายตามมาตรา 99  
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด เพ่ือให้มีหน้าที่
ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษในศาลได้ และในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
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-๓๗- 

ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อนุมัติ อนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่อนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหาย หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขจัดมลพิษท่ีเกิดขึ้นและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม รวมทั้งด าเนินคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 

ในการด าเนินการขจัดมลพิษหรือฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตามวรรคสาม  
ให้ด าเนินการประสานเพ่ือใช้เงินจากกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษ
หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการ และให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามและเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนกองทุนไปพลางก่อน 

 
หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา 103 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามมาตรา ๑๒ หรอืขัดขวางการกระท าตามค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวหรือขัดขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา 104 ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่
การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่
ก าหนดตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ    

 
มาตรา 105 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 47 หรือตาม

ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ  

 
มาตรา 106 ผู้ใดก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการก่อนเสนอรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ 
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากยังก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการในระหว่าง 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีการด าเนินโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม 

 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๘ 

 

-๓๘- 

มาตรา 107 ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งก าเนิด 
มลพิษใด โดยมีเจตนาที่จะท าลายชื่อเสียง หรือความไว้วางใจของสาธารณชนต่อการด าเนินกิจการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่ง กระท าโดยการประกาศโฆษณาหรือออกข่าวทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่ออย่างอ่ืน ผู้กระท าความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา 108 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๒) 

ผู้ใดระบายหรือปล่อยทิ้งมลพิษท่ียังไม่ได้ท าการบ าบัดหรือก าจัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ 
จากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดในมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๑) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๒) ผู้ใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง กระท าในเขตควบคุมมลพิษ 
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม เมื่อพนักงานอัยการ 
ยื่นฟ้องคดีอาญาให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา 99 มาตรา 101 ไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา 109 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 67 (๔) หรือ (๕) ผู้ใดไม่จัดท า 

ท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือไม่จัดท ารายงานการระบายหรือปล่อยมลพิษ หรือจัดท า 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศท่ีออกตามมาตรา 67 (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  

 
มาตรา 110 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 84 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา 111 ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ    
 
มาตรา 112 ผู้ควบคุมผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา 113 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมมลพิษตาม

มาตรา 77 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๓๙ 

 

-๓๙- 

มาตรา 114  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 79 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ    

 
มาตรา 115 ผู้ใดรายงานตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (5) โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา 116 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา 117 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 81 
วรรคแรก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 81 วรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

 
มาตรา 118 เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใด จ้าง วาน ใช้ หรือกระท าการใด ๆ เพ่ือให้

บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ให้ควบคุมการท างานของระบบบ าบัด 
หรือก าจัดมลพิษซึ่งตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท 

 
มาตรา 119 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของ 

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่ง
การหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 

มาตรา 120 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจ านวนสามคน และต้องแต่งตั้งจากผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 
 



 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๔๐ 

 

-๔๐- 

มาตรา 121 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า 
ผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงาน 
ควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา 122 ให้องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

 
มาตรา 123 ในวาระเริ่มแรกให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา 124 ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 125 ค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และส านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการที่เสนอค าขอนั้น โดยให้ถือว่า 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการที่เสนอค าขอเป็นผู้ยื่นงบประมาณประจ าปีงบประมาณของส่วนราชการ 
ที่เสนอค าขอนั้น 
 

มาตรา 126 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
แต่งตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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-๔๑- 

 
มาตรา 127 ให้บทบัญญัติมาตรา 113 และมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ยังมีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา 128 บรรดารายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ

หรือกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติ 
 

มาตรา 129 ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

 
มาตรา 130 บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

........................................... 
นายกรัฐมนตรี 
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-๔๒- 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
1. ใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปีละ     ๕,๐๐๐  บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการละ      100,๐๐๐ บาท 

3. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ฉบับละ        ๑๐๐  บาท 
4. ค าขอการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง

ให้บริการ 
ฉบับละ        ๑๐๐   บาท 

5. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ปีละ     ๕,๐๐๐   บาท 
6. ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ ปีละ 10,000 บาท  

     ต่อตันมลพิษ  
7. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ        ๑๐๐   บาท 
8. การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

13.00 น. 


