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(ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ..…
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ....................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป และใหใชพระราชบัญญัตินี้ บังคับตลอดถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปของประเทศไทย
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งแวดลอม” หมายความวา สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพทีม่ ีอยูโดยรอบของสิ่งที่มีชีวิต ไม
วาจะเกิดเองโดยธรรมชาติ และหรือที่มนุษยไดทําขึ้น ทัง้ ที่อยูใตดนิ บนดิน และอากาศ
“คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความ
สมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพดิน น้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอืน่ ๆ ของ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทวั่ ไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
“มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด” หมายความวา คามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งกําหนดเพื่อควบคุมการระบายน้าํ ทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสียหรือมลพิษอื่นใดจาก
แหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม
“กองทุน” หมายความวากองทุนสิ่งแวดลอม
“มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และ มวลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่ง
เหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติการปนเปอนทางพันธุกรรม
ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญ
อื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
“ภาวะมลพิษ” หมายความวา สภาวะที่สิ่งแวดลอมถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกปนเปอนโดยมลพิษ ซึ่งทําใหคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา น้ําบาดาล มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษในดิน
“แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่
ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ หรืออาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตหรือ
สิ่งแวดลอม
“ของเสีย” หมายความวา ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูก
ปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพ
ของแข็ง ของเหลว หรือกาซ และหมายความรวมถึง สิ่งใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะ
เปนของเสียที่เกิดจากการใชแลว หรือสิ่งที่ยังไมเคยใชงานมากอน
“ของเสียอันตราย” หมายความวา ของเสียที่มีองคประกอบหรือปนเปอนอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนัน้
“อากาศเสีย” หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กา เขมา ฝุนละออง เถาถานหรือมลสารอื่นที่
มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู หรือแขวนลอยอยูในบรรยากาศได
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“เหตุรําคาญ” หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“ยานพาหนะ” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวย
รถยนต และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยรถไฟฟา เรือ ตามกฎหมายวาดวยเรือ
ไทย และอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
“ผูควบคุม” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห ดําเนินการ และ
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสําหรับการควบคุม บําบัดหรือ
กําจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมีขึ้นเพื่อการบําบัดน้ําเสีย กําจัด
ของเสียหรือมลพิษอื่นใดดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง
“ผูรับจางใหบริการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการบําบัดน้าํ เสียหรือกําจัดหรือขนสง
ของเสีย หรือของเสียอันตราย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตสงวนเพื่อการทองเทีย่ ว และเขต
พื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี
“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” หมายความวา กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหและคาดการณ
ผลกระทบของโครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น อั น อาจส ง ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ทั้ง
ทางตรงและทางออม ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกระบวนการตั้งแตการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการหรือกิจการจนถึง
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ
“การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” หมายความวา กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหประเมิน
ศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ
ทั้ ง ในรายสาขา หรื อ ในเชิ ง พื้ น ที่ โดยบู ร ณาการมิ ติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี และ
เปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนา และมีกระบวนการพิจารณาและการตัดสินใจที่มีความโปรงใส และมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอืน่ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตจังหวัด นายกเทศมนตรี
สําหรับในเขตเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา หัวหนาผูบริหาร3

ทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอยางอื่น ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
กฎหมายจัดตั้ง สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“เจาพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
“คณะบุคคล” หมายความวา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งไมมีสภาพนิติบุคคล ไมวาจะมีชื่อเรียกอยางไรก็ตาม
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม มีอํ านาจแตงตั้ งพนั กงานเจ าหน าที่ กับออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑ สิทธิการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
มาตรา ๖ บุคคล หรือชุมชนมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิการไดรับขอมูลและขาวสารจากหนวยงานของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หากสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ สวัสดิภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
คุณภาพชีวิตของตน
(๒) สิทธิมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผน โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวติ หรือสวนไดเสียอื่นใดที่เกีย่ วกับตนหรือชุมชน กอนและหลังการอนุมัติ การ
อนุญาตหรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
(๓) สิ ท ธิ มี ส ว นร ว มกั บ หน ว ยงานของรั ฐ และชุ ม ชนในการบํ า รุ ง รั ก ษา และการได ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การให
สัมปทานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ
เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบหรือกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
(๔) สิทธิการไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากหนวยงานของรัฐอยางรวดเร็วและเปนธรรม ใน
กรณีที่ไดรับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ หรือความเสียหาย

4

จากการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่
ริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดย หนวยงานของรัฐ
(๕) สิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดรับผลกระทบโดยตรงหรือไดพบ
เห็ น การกระทํ า ใดๆ อั น เป น การละเมิ ด หรื อ ฝ า ฝ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม มลพิ ษ หรื อ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๖) สิทธิของบุคลหรือชุมชนที่จะฟองหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบคุ คล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๗) หนาที่ใหความรวมมือ และชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยมีสิทธิไดรับความคุมครองและคาตอบแทนตามสมควร
(๘) หนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยเครงครัด
มาตรา ๗ คณะบุคคลที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครอง สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม หรือ
สงวน อนุรักษ จัดการหรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคมุงคาหากําไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือองคการชุมชนดาน
สิ่งแวดลอมตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานของรัฐรับฟงความคิดเห็นของบุคคล องคกร หรือผูมี
สวนไดเสีย เพือ่ ประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๘ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับขึ้นทะเบียนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหมูบาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอม ที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗
หรืออาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๘ แลว มีสิทธิไดรับการ
ชวยเหลือหรือไดรับการสนับสนุนจากทางราชการในเรือ่ งดังตอไปนี้
(๑) การมีสวนรวมในการเสนอ นโยบาย กฎหมาย แผน หรือการติดตามตรวจสอบการดําเนินการ ของ
หนวนงานของรัฐ เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๒) การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการคุมครอง สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม หรือสงวน อนุรักษ จัดการหรือใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร การฝกอบรม เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน และสรางจิตสํานึกของสาธารณชนที่ถูกตองเกี่ยวกับการคุมครอง สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม
หรือสงวน อนุรักษ จัดการหรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๕) การชวยเหลือประชาชนในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง ใหริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม เพื่อคุมครอง สงเสริม
และรักษาสิ่งแวดลอม หรือสงวน อนุรักษ จัดการ หรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
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(๖) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูอาจจะไดรับอันตรายหรืออาจจะไดรับความ
เสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดีที่มีการฟองรอง
ตอศาล เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย
ในกรณีที่องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอมประสบปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และรองขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติชวยเหลือ ใหนายกรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจสั่งใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมหรือสั่งให
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดําเนินการชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตอไป
หลักเกณฑ และวิธีการการจดทะเบียน การเพิกถอนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม หรือองคการชุมชนดาน
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอม อาจไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน หรือเงิน
กูยืม จากกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
การใหความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจากทางราชการตามความในวรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขในกฎกระทรวง
หมวด ๒ การปองกันเหตุฉกุ เฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษ
มาตรา ๑๑ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษที่เกิด
จากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
อนามั ย ของประชาชน หรื อ ก อ ความเสี ย หายต อ ทรั พ ย สิ น ของประชาชนหรื อ ของรั ฐ เป น อั น มาก หรื อ ต อ
สิ่งแวดลอม ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร ใหหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคล
ซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเปนการ
ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวา
บุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอัน
จะมีผลเปนการเพิ่มความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย
เมื่อประชาชน องคการเอกชนหรือองคการชุมชน เห็นวามีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหประชาชน ผูแทนองคการ
เอกชนหรือองคการชุมชนมีสิทธิเสนอตอผูวาราชการจังหวัดหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง
อํานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได โดยใหทาํ เปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีได
สั่งตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
มาตรา ๑๒ เพื่อเปนการปองกัน แกไข ระงับ หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตาม
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดมาตรการปองกันและจัดทําแผน
ฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณ
หมวด ๓ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย
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(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนรองประธานกรรมการ
(๓)รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวากากระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการต างประเทศ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพลั งงาน รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ย
รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึง่ คน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละทองถิ่นแตละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง
(๕) ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่คัดเลือก
กันเองจํานวนสามคน
(๖)ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยหนึ่งคน ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนี่งคน
และผูแทนสมาคมธนาคารไทยหนึ่งคน
(๗) ผูแทนจากองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่เลือกกันเองจํานวนหาคน
(๘) ผูแทนจากองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอมที่เลือกกันเองจํานวนหาคน
(๙) ผูทรงคุณวุฒจิ ํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แตงตั้งจากผูมี ความเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ
และผลงานเกีย่ วของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
(๑๐) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ(๘) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๙)
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสามใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
จังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตราย อันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคการอื่นใด เพื่อสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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(๕) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร และการสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
(๖) เสนอแนะให มี การแก ไขเพิ่ มเติ มหรื อปรั บปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกั บการส งเสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี
(๗) กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น
ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปน เพื่อใหกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีความ
เปนระบบโดยสมบูรณ
(๘) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา หนวยงานของรัฐใด ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ แผนควบคุมมลพิษ หรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม อันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๙) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริม รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม และสรางจิตสํานึกใหสาธารณชนมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
(๑๐) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(๑๑) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่ง แวดลอ มของประเทศอยา งนอ ยปละหนึ่งครั้งเพื่อ
เสนอตอคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอสาธารณชน
(๑๒) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ(๙) มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป และ
อาจไดรับการเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได
เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการมาตรา ๑๓ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ
แตงตั้งกรรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่ งไดรับคัดเลือกหรือแตงตั้งเข ารับหนาที่ แตต องไมเกินเกาสิบวันนับแตวัน ที่
กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูไดรับคัดเลือกหรือไดรับให
ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการแตงตั้งแทนในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงซึ่งตนแทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ
คัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแลวกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ(๙) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
3
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(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ไมวาจะไดรับการรอการลงโทษไวกอ นหรือไมก็ตาม เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ดตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมี
สวนไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม ถ ามี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ กรรมการผู ใ ดมี ส ว นได เ สี ย กรรมการผู นั้ น มี ห น าที่ แ จ งให
คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเขาชี้แจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแตไมมีสิทธิเขารวมประชุม
และลงคะแนนเสียง
วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซึ่งกรรมการมีหนาที่ตองแจงใหเปนไป
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะมอบหมายก็ได
การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนาํ มาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจเรี ย กให ห น ว ยงานของรั ฐ และบุ ค คลอื่ น ส ง เอกสารการสํ า รวจ
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการและแผนงานของหนวยงานของ
รัฐ หรือของบุคคล มาประกอบการพิจารณาได หากเห็นวา โครงการหรือแผนงานใด อาจจะทําใหเกิดผลเสียหาย
รายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเสนอมาตรการแกไขตอคณะรัฐมนตรีตอไป
ในกรณี ที่เอกสารหรือขอมูลที่คณะกรรมการเรียกใหสงตามวรรคหนึ่ง เปนเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับ
ความลับอันมีลักษณะเปนสิทธิบัตร ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดวิธีการ และมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเอกสารหรือขอมูลเหลานั้นถูก
เผยแพรสูบุคคลอื่นใด นอกจากนี้จะตองใชเอกสารหรือขอมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้เทานั้น
มาตรา ๒๐ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการผูชํานาญการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงคําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจขอ
ความรวมมือจากบุคคลใดเพือ่ ใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
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บุคคลผูอาจไดรับผลกระทบจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมใด มีสิทธิแสดงความคิดเห็น เสนอขอมูล
และขอเท็จจริงตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องที่มีผลกระทบตอบุคคลดังกลาว
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ อาจมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไปได
หมวด ๔ กองทุนสิ่งแวดลอม
มาตรา ๒๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสิ่งแวดลอม” ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๒) เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินงบประมาณประจําป หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ
(๕) ภาษีสิ่งแวดลอมหรือคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูป ระกอบการแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(๗) เงินอืน่ ๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน
สิ่งแวดลอมและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานที่อยูใ นการกํากับของรัฐ
กูยืม เพื่อจัดการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม
(๒) เปนเงิน ชวยเหลือและอุดหนุน กิจการใด ๆ แก องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคการชุมชน
สิ่งแวดลอม หรืออาสาสมัครฯ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๓) เปนเงินอุดหนุนกรณีฉุกเฉินใหแกหนวยงานผูรับผิดชอบในการแกไข ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ
(๔) เปนเงินอุดหนุนในการเยียวยา หรือบรรเทาความเดือดรอนแกผูไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพจาก
โครงการ หรือการดําเนินการใด
(๕) เปนเงินอุดหนุนแกผูเสียหายทีย่ ากไร เพื่อเปนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีเพือ่
เรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายจากเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
(๖) การเสริ มสร างการเรีย นรูเ พื่ อสรางจิ ตสํานึก ดา นสิ่ง แวดลอม การสนับสนุ นการมีสว นรวมของ
ประชาชนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอ ม รวมทั้ ง การติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิน การ
หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๗) การศึกษา และวิจัย เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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(๘) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๒๔ ใหกองทุนสิ่งแวดลอมเปนนิติบุคคลในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๖ รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๔) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนือ่ งในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมอนามัย อัยการสูงสุด ผูแทนองคการเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน ผูแทนองคกรปกครองลวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน ผูแ ทนองคการ
ชุมชนดานสิ่งแวดลอมซึ่งเลือกกันเองจํานวนสามคน และผูเชี่ยวชาญที่มีความรูหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตร ดาน
การเงิน และดานสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน รวมจํานวนสามคน
ใหกรรมการกองทุนที่ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานราชการ ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม ผูแ ทนองคการ
ปกครองลวนทองถิ่น และ ผูแทนองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่งประชุมกันเพื่อเลือกผูเ ชี่ยวชาญที่มีความรู
หรือประสบการณดานเศรษฐศาสตร ดานการเงิน และดานสังคมศาสตรดานละหนึ่งคน รวมจํานวนสามคน
หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการเลือกกันเองขององคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมองคกรปกครองลวนทองถิน่
องคการชุมชนดานสิ่งแวดลอม และการเลือกผูเชี่ยวชาญใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑)พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจกรรมที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓
(๒) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา
๓๒ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒
(๔) วางระเบียบการรับเงินและการเบิกจายกองทุน
(๕) กําหนดระยะเวลาชําระเงินทีก่ ูยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและ
หลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม
(๖) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขากองทุนตามมาตรา ๙๗
(๗) กําหนดอัตราสวน และหลักเกณฑ สําหรับการชดใชเงินคาธรรมเนียมและคาใชจา ที่ผูเสียหายไดรับ
ในการดําเนินคดีตามมาตรา ๒๓(๕)และเงิน ในการแกไขขจัดมลพิษ และฟนฟูคณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา
๒๓ (๕) ที่หนวยงานไดรับจากผูกอใหเกิดมลพิษ เขากองทุนสิ่งแวดลอม
(๘) จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

11

การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
(๑) (๕) หรือ (๗) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได
คณะกรรมการกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจมอบอํานาจใหผูจัดการ
กองทุนในสวนเงินกูเ ปนผูอนุมัตจิ ัดสรรเงินกู หรือดําเนินการอื่นใดไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด
คณะกรรมการกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการกองทุ น เป น ผู อ นุ มั ติ จั ด สรรเงิ น ตามมาตรา มาตรา ๒๓ (๕) ได ต ามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๒๖ ให นํ า ความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ มาใช บั งคั บกั บการปฏิ บั ติ หน าที่ ของ
คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา (๒๓ (๑)ใหคณะกรรมการกองทุน
พิจารณาคําขอจัดสรรในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดตามมาตรา ๓๙ (มาตรา ๓๗)เพื่อทําการกอสราง
หรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินตาม
มาตรา ๓๙(มาตรา ๓๗) ใหแ ลว สว นหนึ่งหรื อองคกรปกครองสวนท องถิ่นไดจัดสรรเงิน รายไดขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก
สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเงินกองทุนที่คณะกรรมการ
กองทุนจะพิจารณาอนุมัติจดั สรรใหตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
มาตรา ๒๘ การจัดสรรเงินกองทุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานที่
อยูในการกํากับของรัฐบาล หรือเอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๑) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หนวยงานที่อยูในการกํากับของรัฐบาล หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนด
ระยะยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๒๙ ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่อุดหนุนใหสวนราชการหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓
(๑) และเงินกองทุนในสวนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควร หรือธนาคารพาณิชย เปน
ผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงาน
ที่อยูในการกํากับของรัฐบาลกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๑) ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะหความเปนไปไดในดานการลงทุนและ
ดานวิชาการและใหมีอํานาจทําสัญญาใหกูยืมแทน คณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใหกูเก็บรักษาและจาย
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เงินกองทุ นสวนนี้ ให ผูกู ตามเงื่ อนไขในสัญญากูยื มรวมทั้งติดตามทวงถามและรั บเงิ นที่ผูกูชํ าระคืนพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยสงเขากองทุนและใหมีอํานาจกําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน
สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเงื่อนไข ซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญากําหนดใหผูกูมีหนาทีต่ องใช
เงินที่กยู ืมไปเฉพาะเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของผูกู
มาตรา ๓๑ เงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เก็บรักษาไว
ตามมาตรา ๒๒ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนําไปหาดอกผล โดยการฝากออม
ทรัพยหรือฝากประจํากับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย หรือนําไปหาผลประโยชน ไดตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเทานั้น
เงินรายไดของกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา มาตรา ๒๒ และ ๒๔ ใหนาํ สงเขากองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใช
ในกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
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หมวด ๕ การคุมครองสิ่งแวดลอม
สวนที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องตอไปนี้
(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําสาธารณะ
อื่น ๆ ที่อยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพืน้ ที่ลมุ น้ําในแตละพื้นที่
(๒) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง รวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา
(๓) มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทัว่ ไป
(๖) มาตรฐานคุณภาพดิน
(๗) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง จะตองอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑและ
หลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของดวย รวมทั้งตองเผยแพรขอมูลดังกลาวใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย
มาตรา ๓๓ในกรณีที่เห็นสมควรใหคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสูงกวา
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดตามมาตรา ๓๒ เปนพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษหรือเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๑ หรือเขตพื้นทีต่ ามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา มาตรา ๖๐
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไวแลว ให
เหมาะสมตามความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ทัง้ นี้ โดยใหมีการทบทวนมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไวแลวนั้นทุกหาปหรือนอยกวานั้น
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
24

13

สวนที่ ๒ การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา ๓๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจดั ทําแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภสิง่ แวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนด
ขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพือ่ ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดให กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มาตรา ๓๖ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมาตรา๓๕ อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง
หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงาน และแนวทางดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) การอนุรักษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(๓) การจัดการมลพิษ
(๔) การสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมโลก
(๕) จัดทําขอเสนอในการตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ คําสั่ง และ
ประกาศที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผนงาน
(๖) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดิน และเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน
(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายที่เกีย่ วของ
มาตรา ๓๗ เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหผวู าราชการ
จังหวัดจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับตัง้ แตวนั ที่ไดแจงใหจังหวัดจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด
สําหรับเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๖๐ ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดทําขึ้นตามมาตรา ๖๑ มารวมเปนสวนหนึ่งของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดดวย
มาตรา ๓๘ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดจะตองเปนแผนจัดการที่เสนอยุทธศาสตรการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด ที่คํานึงถึงสถานการณปญหา และเงื่อนไขตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
สังคมของจังหวัดนั้น และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติที่
กําหนดตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใด เรื่องหนึง่ จะตองดําเนินการในพื้นทีท่ ี่คาบเกี่ยว
กันระหวางพืน้ ที่ของสองจังหวัดขึน้ ไป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนของพื้นที่นั้น หรือเพื่อ
ประโยชนในการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ถกู ตองและเหมาะสม ใหผูวา
ราชการจังหวัดที่เกีย่ วของรวมกันจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดตามมาตรา ๓๗
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สวนที่ ๓ เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาตรา ๔๐ การคุมครองและจัดการพื้นที่เขตอนุรกั ษและพืน้ ที่คุมครองสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่
แตกตางจากพืน้ ที่อื่นโดยทัว่ ไปหรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือน
ุ คาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรม อันควรแกการ
จากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงาย หรือเปนพืน้ ที่ที่มีคณ
อนุรักษ และพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม หรือองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอมอาจเสนอ
ใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตามวรรคแรก กําหนดใหพื้นที่ใดเปนพืน้ ที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่งได
กอนออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศใหประชาชนทราบเพื่อจัดใหมีการรับฟงความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ภ ายในหกสิ บ วั น นั บแต วั นประกาศ และให นํ าความคิ ดเห็ นของประชาชน
ประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงนั้น
มาตรา ๔๒ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๑ ใหกําหนดมาตรการคุมครองและปองกันอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย
(๑) กําหนดการใชประโยชนที่ดนิ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบ
นิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(๒) หามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม
(๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ทีจ่ ะทํา
การกอสรางหรือดําเนินการในพื้นที่นนั้ ใหมีหนาที่ตองเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(๔) กําหนดวิธีจั ดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้น รวมทั้ งการกําหนดขอบเขต หนาที่ และความ
รับผิดชอบของ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในพื้นที่นั้น
(๕) กําหนดมาตรการคุมครองและปองกันอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพของพื้นที่นั้น
มาตรา ๔๓ ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร
เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้นหรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว แตปรากฏวาอาจจะ
มีหรือมีปญหาของคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรง ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการปองกันและแกไขโดยทันที และหนวยงานของ
รัฐที่เกีย่ วของไมมีอาํ นาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใด อยางหนึง่ หรือหลายอยาง
ตามมาตรา ๔๒ ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาในพืน้ ที่นั้นได
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมหรือองคการชุมชนดานสิ่งแวดลอมอาจเสนอ
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ใหรัฐมนตรีออกประกาศกระทรวงตามวรรคแรก กําหนดใหพนื้ ที่ใดเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่งได
กอนออกประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศใหประชาชนทราบเพื่อจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศ และใหนําความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการพิจารณาออกประกาศกระทรวงนั้น
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตพื้นที่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครอง และกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่
นั้น
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสี่ ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖ การประเมินสิ่งแวดลอม
สวนที่ ๑ การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
มาตรา ๔๔ ในการจั ด ทํ า นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิต สุขภาพ หรือสวนไดเสีย
สําคัญอื่นใดของชุมชน อันทําใหไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข จะตองมีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรประกอบการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญดวย
มาตรา ๔๕ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท
ของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ทั้งรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ในการกําหนดประเภทของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ทั้งรายสาขาหรือเชิงพื้นทีต่ าม
วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพจิ ารณาทบทวนรายการประเภทนโยบาย แผน แผนงาน และ
โครงการขนาดใหญ ทั้งรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ดังกลาวทุกรอบหาป
มาตรา ๔๖ ใหหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน องคกรชุมชน หรือองคกรประชาชนมีสิทธิเสนอนโยบาย แผน
แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ทั้งรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ เพื่อใหคณะกรรมการประกาศกําหนดเปนนโยบาย
แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ทตี องจัดทําราบงานประเมินสิง่ แวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสําหรับนโยบาย แผน
แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ทั้งรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ตลอดจนเอกสารที่เกีย่ วของ ซึ่งตองเสนอพรอมกับ
การประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตรสําหรับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือ
เชิงพื้นที่ดว ย
มาตรา ๔๘ การทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามมาตรา ๔๔ หนวยงานของรัฐ ซึ่ง เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ตองจัดทําการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของนโยบาย แผน แผนงาน และ
โครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ และใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบ เสนอรายงานการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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มาตรา ๔๙ ในการทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามมาตรา ๔๗ ใหหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ตองให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรทั้งในขั้นการจัดทําขอบเขต
การศึกษา ขั้นการจัดทํารายงาน ขั้นการใหความเห็นตอรายงาน และขั้นการสรุปผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พิจารณารายงานการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรที่เสนอมาตามมาตรา ๔๗ หากเห็นวาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่เสนอมา
มีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข ใหคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรแจงใหหนวยงานของรัฐผูขอ
อนุญาตที่เสนอการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรทราบภายในเวลารอยยี่สิบวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการ
เสนอการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรนั้น เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พิจารณาเห็นวา การประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรที่เสนอมาไมมีประเด็นที่ตองแกไข หรือไดมีการแกไขเพิม่ เติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคหนึ่งแลว
ใหคณะกรรมการประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร เสนอขอสรุปความเห็นเกีย่ วกับการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดรอยยี่สิบวันทําการ นับแตวันทีไ่ ดรับการเสนอการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรนั้น เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป
มาตรา ๕๑ ในการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ตามมาตรา ๕๐ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจะตองมีเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจจัดทํานโยบาย แผน
แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ นั้น หรือผูแทนรวมเปนกรรมการอยูด วย โดยตอง
กําหนดที่มาและสัดสวนของผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญรายสาขา
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาไมเห็นชอบกับการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรที่คณะกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสงมาใหตามมาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการ
สั่ง ใหหนว ยงานของรัฐ ที่ รับผิดชอบยุติการดํา เนิ นงาน หรืออาจแจ งใหหน วยงานของรัฐที่เสนอการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรทราบภายในเวลาสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับการเสนอการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรนั้น เพื่อแกไขปรับปรุงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร หรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เสนอขอสรุปความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดสามสิบวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการเสนอการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรนั้น เพื่อนําเสนอ
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป
มาตรา ๕๓ ให ค ณะกรรมการสิ่ง แวดลอ มแหง ชาติ ทํา ความเห็ นเกี่ ย วกั บ การประเมิ น สิ่ง แวดล อ มระดั บ
ยุทธศาสตร ภายในสี่สิบหาวันทําการเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบ กอนที่
หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบจะทําความเห็นของตนเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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สวนที่ ๒ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพระดับโครงการหรือกิจกรรม
มาตรา ๕๔ ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอผลผลกระทบตอทรัพ ยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพ อันทําใหประชาชนไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข จะตองมีการประเมินผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพกอนการดําเนินโตรงการหรือกิจการดังกลาวดวย
มาตรา ๕๕ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซึ่ง
ตองจัดทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดลอมและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตาม มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ และ มาตรา ๔๗
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดจําแนกประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามวรรคหนึ่งเปนโครงการที่รุนแรงและโครงการที่ไม
รุนแรง โดยพิจารณาจากประเภทหรือขนาดของโครงการ และผลกระทบในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศกําหนด
ในการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมตามวรรตหนึ่ง ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติพจิ ารณาทบทวนรายการประเภทและขนาดของโตรงการหรือกิจกรรมดังกลาวทุกรอบหาป
มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน องคกรชุมชน หรือองคกรประชาชนมีสิทธิเสนอประเภทหรือ
ขนาดโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อให
คณะกรรมการประกาศกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ตองจัดทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพสําหรับ
โครงการ หรื อ กิ จ การ ตลอดจนเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง ต อ งเสนอพร อ มกั บ การประเมิ น ผลกระทบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพ สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและขนาดดวย
มาตรา ๕๘ ในการทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดลอมและสุขภาพตามมาตรา ๕๔ ใหหนวยงาน
ของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการและโครงการรวมกับเอกชน หรือเอกชนเจาของโครงการหรือ
กิจกรรม ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการผลประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้งในขั้นการ
จัดทําขอบเขตการศึกษา ขั้นการจัดทํารายงาน ขั้นการใหความเห็นตอรายงาน และขัน้ การสรุปผลการประเมินผล
กระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๙ การทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามมาตรา ๕๕ หนวยงานของรัฐ
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการที่รุนแรงและโครงการรวมกับเอกชน หรือเอกชนเจาของโตรงการหรือ
กิจ กรรมที่รุน แรง ตองจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ เมื่อทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพเสร็จสิ้นแลว ใหหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนซึ่งเปนผูรับผิดชอบเสนอรายงานการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ
ใหคณะกรรมการผูชํานาญการทําความเห็นเสนอภายในสี่สบิ หาวันทําการเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งเปนผูรับผิดชอบ กอนที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งเปนผูรับผิดชอบจะทํา
ความเห็นของตนเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามวรรคหนึ่ง
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ตุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
สําหรับโครงการหรือกิจการของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔๔ ซึ่งไมจําตองเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทําการ
ประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเห็นกอนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่ าํ หนดไวในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพตาม
มาตรา ๕๕
เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการ
กอสรางหรือดําเนินการใหบคุ คลผูขออนุญาตเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ
ตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเจาหนาที่ซงึ่ มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับ โครงการ หรือกิจการตาม
วรรคหนึ่งไวกอ นจนกวาจะทราบผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพตาม
มาตรา ๖๑ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการประเมินผลกระทบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเอกสารที่เกีย่ วของที่เสนอมา หากเห็นวาการประเมินผลกระทบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพที่เสนอมามิไดจดั ทําใหถกู ตองตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํา
รูปแบบหรือรายละเอียดที่กาํ หนดไวในมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทราบภายในเวลาสิบหาวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการเสนอการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมนัน้
การ
ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณเห็นวา
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไข
เพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนด
สามสิบวันทําการ นับแตวันที่ไดรับการเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนัน้ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณาตอไป
การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ชํ า นาญการตามวรรคสี่ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจะตองมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือ
ผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการในระดับ
จังหวัดทําหนาที่พิจารณาการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพโครงการหรือกิจการประเภทใด
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบ ใหจังหวัดมีหนาที่ดําเนินการเชนเดียวกับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
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มาตรา ๖๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๖๐ ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันทํา
การ นับแตวันที่ไดรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นหรือในกรณีที่ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการให
ความเห็นแลว ใหเจาหนาทีซ่ ึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนําความเห็นไปประกอบการสั่งอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได
ในกรณีที่ ค ณะกรรมการผู ชํา นาญการมี ค วามเห็ น ให ทํา การแก ไ ขเพิ่ ม เติม หรื อจั ด ทํ า ใหมทั้ ง ฉบับ ตาม
แนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด ใหเจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขอ
อนุญาตไวกอน จนกวาเจาหนาที่ผูสั่งอนุญาต จะเห็นวาบุคคลผูขออนุญาตไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทํา
รายงานใหมทั้งฉบับตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการและใหถือเปนการเริ่มตนกระบวนการประเมินผล
กระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหม
ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖๐ ตองเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในการขอตออายุ
ใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนัน้ ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได
หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการและหนวยงานของรัฐที่เปนผูอนุญาตโครงการ
หรือกิจการตองจัดทําประกาศการตัดสินใจในการดําเนินโครงการหรือกิจการ โดยมีมาตรการในการปองกันและ
แกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมเหตุผลในการตัดสินใจนั้นตอประชาชนภายในสามสิบวันทําการกอนการ
อนุญาตหรือดําเนินการ
บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลผู ไ ด รั บ ผลกระทบหรื อ อาจได รั บ ผลกระทบสามารถฟ อ งได แลองค ก รที่ มี
วัตถุประสงคในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสิทธิฟองแทนได โดยถือวาเปนขั้นตอนหรือ
สาระสําคัญในการพิจารณาการตัดสินใจในการดําเนินโครงการหรือกิจการ
มาตรา ๖๒ คาตอบแทนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ให
เรียกเก็บจากหนวยงานหรือบุคคลผูเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อนํามาใชเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการผูชํานาญการและคาใชจาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดของแผนดิน ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓ เพื่อประโยชนในการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และ
มาตรา ๖๑ ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มี
อํา นาจตรวจสถานที่ซึ่ง เปน ที่ตั้ง ของโครงการ หรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็นในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม
เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๖๐ แลว
ใหเจาหนาที่ซงึ่ มีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามที่เสนอไว
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงือ่ นไขในการสั่งอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต โดยใหถือวา
เปนเงื่อนไขทีก่ ําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย
มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตองกําหนดใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๕๘ ตองจัดทํา
หรือไดรับการรับรองจากบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได
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การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัตขิ องผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีสิทธิทํา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การกําหนดจรรยาบรรณ การ
ตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียม
การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชนในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหหนวยงานหรือ
เจาของโครงการหรือกิจการที่ไดรับการอนุมัติหรืออนุญาตตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๒ จัดทํารายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย
ในการพิจารณาสั่งอนุญาตและ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
มาตรา ๖๖ การอนุญาตหรือคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยไมจดั ทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิง่ แวดลอม
และสุขภาพหรือทําการประเมินโดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน หรือ ไมไดใหองคการอิสระสิ่งแวดลอม
ตามรัฐธรรมนูญใหความเห็น ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาการอนุญาตหรือคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ
33
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หมวด ๗ การควบคุมมลพิษ
สวนที่ ๑ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา ๖๗ (๕๓) ใหมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมการคา
ตางประเทศ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพัน ธุพืช อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีก รมพัฒ นาพลัง งานทดแทน
และอนุรัก ษพลั งงาน เลขาธิการสํา นัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม ปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหนึคนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละทองถิ่นแตละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่
คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ผูแทนจากองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่เลือกกันเองจํานวนหาคน ผูแทนจาก
องคการชุมชนดานสิ่งแวดลอมที่เลือกกันเองจํานวนหาคน ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี แตงตั้งจาก
ผูมี ความเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ และผลงานเกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๒๘) (๒๙) (๓๐) (๓๑) และ(๓๒) ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗)
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(๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐)และ (๓๑)ดําเนินการสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๓๒)
หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒติ ามวรรคสามใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคนซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการและวาระในการดํารงตําแหนง
และพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหนําความในมาตรา๑๔ และมาตรา๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๘ (๕๔) ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๖๐
(๒) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือ
ภาวะมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษีอากรและการลงทุนของเอกชน
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๕) เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๖
(๗) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา
๖๙ และมาตรา ๗๐
(๘) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา ๘๐
(๙) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๘๔
(๑๐) ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
(๑๑) จัดทํารายงานเกีย่ วกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติปล ะหนึ่งครั้ง
(๑๒) พิจารณาวินิจฉัยการคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา และปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได
มาตรา ๖๙ (๕๕) ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ ๒๐ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการควบคุมมลพิษแตงตั้งโดยอนุโลม
36
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สวนที่ ๒ มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
มาตรา ๗๐ (๕๖) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศใน ราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายน้าํ ทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสียหรือมลพิษอื่นใดจาก
แหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ (๕๗) ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอย
ทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐาน
ดังกลาวไมต่ํา กวา มาตรฐานควบคุม มลพิษ จากแหลง กํา เนิด ที่รัฐ มนตรีประกาศกํ าหนดตามมาตรา ๕๖ ให
มาตรฐานดังกลาวมีผล ใชบังคับตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๖ ใหสวนราชการที่มีอํานาจตามกฎหมาย
นั้นแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมลพิษจากแหลงกําเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชนวานั้น
ได ให ค ณะกรรมการสิ่ งแวดล อมแห งชาติเป นผูชี้ ขาด เมื่อมี คําชี้ขาดเปนประการใด ใหสวนราชการที่ เกี่ ยวของ
ดําเนินการตามคําชี้ขาดนั้น
มาตรา ๗๒ (๕๘) ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใด กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเรื่องนั้นได และใหถือวา
เปนมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย
มาตรา ๗๓ (๕๙) ในกรณีที่เห็นสมควร ใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด สูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กาํ หนดตามมาตรา
๕๖ หรือมาตรฐานซึ่งกําหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ เปนพิเศษสําหรับในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๖๐ และใหนําความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๓ เขตควบคุมมลพิษและฟนฟูคุณภาพสิง่ แวดลอม
มาตรา ๗๔ (๖๐) ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชน สถาบันการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหทองที่
นั้น เปนเขตควบคุมมลพิษเพือ่ ดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาทบทวนความจําเปนในการกําหนดใหทองที่ใดเปนเขต
ควบคุมมลพิษตามวรรคหนึ่งอยางนอยทุกหาป ถาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาเห็นวาความจําเปนใน
การกําหนดใหทองที่ดังกลาวเปนเขตควบคุมมลพิษหมดหรือเปลี่ยนแปลงไป ก็ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงประกาศกําหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษใหเหมาะสมได
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มาตรา ๗๕ (๖๑) เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นในทองที่ทไี่ ดประกาศกําหนดใหเปน เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๖๐ จัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่
ลด ขจัดมลพิษ และฟน ฟูคณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอม ในเขตควบคุมมลพิษนัน้ เสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมไวใน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลด ขจัดมลพิษ และฟน ฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(๑) ทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษนัน้
(๒) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ ทีไ่ ดทําการสํารวจและ
เก็บขอมูลตาม (๑)
(๓) ทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหาและ
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลด ขจัดมลพิษ และฟน ฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอม ในเขตควบคุมมลพิษนั้น
(๔) ทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหาและ
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลด ขจัดมลพิษ และฟน ฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ในเขตควบคุมมลพิษนั้น
ุ ภาพสิ่งแวดลอม ให องคกรชุมชน อปท. จัดทํา
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ ลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคณ
แผนโดยการแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มาตรา ๗๖ (๖๒) แผนปฏิบัติการเพื่อลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๖๑ จะตองเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินกองทุนสําหรับกอสราง
หรือดําเนินการเพื่อลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษนั้นดวย
มาตรา ๗๗ (๖๔) ใหผวู าราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๖๑ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมดาํ เนินการภายในเวลาอันสมควรใหกรมควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการ
แทน เมื่อไดแจงให เจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ใหกรมควบคุมมลพิษติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหามลพิษและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ในกรณีที่ปรากฎวาหนวยงานรัฐใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดขจัดมลพิษ
และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
สวนที่ ๔ มลพิษอากาศและเสียง
มาตรา ๗๘ (๖๕) ยานพาหนะทีจ่ ะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๗๙ (๖๖) ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีต่ รวจพบวาไดมีการใชยานพาหนะโดยฝาฝนตามมาตรา ๖๕
หรือจนกวาจะไดมกี ารแกไข
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามใชยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาด
ปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีก่ ําหนดตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๘๐ (๖๗) ในการออกคําสั่งหามใชยานพาหนะตามมาตรา ๖๖ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทํา
เครื่องหมายใหเห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา “หามใชเด็ดขาด” หรือ “หามใชชั่วคราว” หรือ
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เครื่องหมายอื่นใดซึ่งเปนที่รูและเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปวา มีความหมายอยางเดียวกันไว ณ สวนใดสวน
หนึ่งของยานพาหนะนั้นดวย
การทําและการยกเลิกเครื่องหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง หรือการใชยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมาย
ดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบกทราบถึงยานพาหนะที่มีคาํ สั่งหามใช เพื่อใหระงับการตอภาษีประจําปของยานพาหนะไวจนกวา
จะมีคําสั่งเพิกถอนการหามใชยานพาหนะนั้น
มาตรา ๘๑ (๖๘) ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจสั่งใหยานพาหนะหยุด
เพื่อตรวจสอบหรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใด ๆ ที่จําเปนเพื่อตรวจสอบเครื่องยนตและอุปกรณ
ของยานพาหนะนัน้ ได
มาตรา ๘๒ (๖๙) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยอากาศเสีย รังสีหรือมลพิษอื่นใดที่
อยูในสภาพเปนควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน หรือมลพิษอากาศในรูปอืน่ ใดออกสูบรรยากาศไมเกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีก่ ําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนด โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัด
กําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตอ งติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด หรือใชวิธีการลดมลพิษดวยวิธกี ารอื่นที่เหมาะสมสําหรับการควบคุม กําจัด
ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เวนแตจะไดมีระบบ
อุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว ซึ่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสภาพและทดลองแลวเห็นวายังใชการได
อยูแ ลว เพื่อการนี้เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหมผี ูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ
หรือเครื่องมือดังกลาวดวยก็ได
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยหรือกอใหเกิดเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐาน
ที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือ
มาตรฐานที่ผูวา ราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๕ มลพิษทางน้ํา
มาตรา ๘๓ (๗๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทหรือพื้นที่ของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษในการปลอยน้ําเสีย หรือของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอมไมเกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปน
พิเศษ สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙
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มาตรา ๘๔ (๗๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามมาตรา ๗๐ มีหนาที่ตองกอสราง
ติดตั้ง หรือ จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดหรือจะ
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษใชวิธีการลดมลพิษที่เหมาะสมอยางอื่นก็ได
ในกรณีที่แหลงกํ าเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจั ดของเสียอยูแลวกอนวัน ที่มี
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๐ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษแจงตอเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเพื่อตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียที่มีอยูแลว
นั้นยังไมสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่
กํา หนดไว เจา ของหรือ ผูค รอบครองแหลงกํา เนิด มลพิษมีหนาที่ตองดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามที่เจา
พนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
มาตรา ๘๕ (๗๒) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง
ซึ่งยังมิไดทําการกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนด หรือไมประสงคที่จะทําการกอสรางหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ตามที่
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกลาวมีหนาที่ตองจัดสงน้ําเสียหรือของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจการของ
ตนไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูภายในเขตควบคุม
มลพิษ หรือ เขตทอ งที่ นั้ น และ มี หน าที่ ตองเสี ยค าบริ การตามอั ตราที่ กําหนดโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ ห รื อ โดย
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๘๖ (๗๓) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใด ที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทเวนแตเจาของหรือ
ผู ค รอบครองแหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ กํ า หนดตามมาตรา ๗๑ มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ส ง น้ํ า เสี ย หรื อ ของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
แหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มี
อยู ภ ายในเขตควบคุ ม มลพิ ษ หรื อ เขตท อ งที่ นั้ น และมี ห น า ที่ ต อ งเสี ย ค า บริ ก ารตามอั ต ราที่ กํ า หนดโดย
พระราชบัญญัตินี้ หรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เวนแตแหลงกําเนิดมลพิษนั้นมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตามมาตรฐานที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๗ (๗๔) หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุม หรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย
หรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตรายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
การขอและการออกใบอนุ ญาต คุ ณสมบัติ ของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติ งานของผูไ ดรับ
อนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสีย
คาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรบั จางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูควบคุมดวยในการรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตรายของผูรับจางใหบริการตามวรรคหนึ่ง จะ
เรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได
มาตรา ๘๘ (๗๕) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมผี ูที่ไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสง
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ของเสียหรือ ของเสียอันตรายอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการ
ทําการบําบัดหรือกําจัดหรือขนสงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
มาตรา ๘๙ (๗๖) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใด ที่ทางราชการยังมิไดจดั ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสง
ของเสียหรือ ของเสียอันตรายอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานควบคุมมลพิษ อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสงของเสียหรือของ
เสียอันตราย ซึ่งเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ ไดตามที่จําเปนจนกวาจะไดมีการ
กอสราง ติดตั้ง และเปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตทองที่นั้น
วิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตรายตามวรรคหนึ่ง
ใหหมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การขนสง หรือการจัดสงน้ําเสียหรือของเสียหรือของเสียอันตรายดวย
วิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการที่อยูในเขตอืน่ หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสง
ของเสียหรือของเสียอันตราย ซึ่งรับจางใหบริการอยูในเขตอื่นเขามาเปดดําเนินการรับจางใหบริการในเขตควบคุม
มลพิษ หรือเขตทองที่นั้นเปนการชัว่ คราว หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทําการเก็บ
รวบรวมน้ําเสียหรือของเสีย เพื่อนําขนเคลื่อนยายไปทําการบําบัด หรือกําจัด โดยระบบบําบัดน้าํ เสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของผูนั้น ซึ่งอยูในเขตทองที่อื่นนอกเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่นั้น
มาตรา ๙๐ (๗๗) น้ําเสียที่ไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัด น้ําเสียรวมของทางราชการหรือระบบบําบัดน้ําเสีย
ของผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย จะตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีก่ ําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใด
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืน่ และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานที่ผูวา
ราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๙๑ (๗๘) ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
โดยใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติ
นี้ มีหนาที่ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการนั้น
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีขึ้น ในกรณีเชนวานี้ สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
จางผูที่ไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เปนผูด ําเนินงานและ
ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได
หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจัดสง เก็บรวบรวม และขนสงน้ําเสีย หรือของเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษ มาสู ระบบบํ าบัด น้ํา เสีย รวมหรื อระบบกําจั ดของเสีย รวมของทางราชการ รวมทั้งขอกํา หนด ข อหา ม
ขอจํากัด และเงื่อนไขตาง ๆ สําหรับการปลอยทิ้ง และการระบายน้ําเสีย หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอื่นตามมาตรา ๗๕ (มาตรา ๗๓) ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของ
เสียรวมของทางราชการ ใหกําหนดในกฎกระทรวง
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สวนที่ ๖ ของเสียอันตรายและมลพิษอื่น
มาตรา ๙๒ (๘๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบกําจัดของเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมือควบคุมการปลอยของเสียตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ เปนของ
ตนเอง มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาวในแต
ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้ง แหลง กํา เนิด มลพิษ นั้น และจะตอ งจัด ทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาว เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน ใหทําตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ และ
เครื่องมือดังกลาวในวรรคหนึ่ง จะตองมีผูควบคุมตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด ใหผคู วบคุมมีหนาที่
ดําเนินการตามที่ กําหนดไวในวรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผูครอบครอง
ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย มีหนาที่ตองดําเนินการเชนเดียวกับ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๓ (๘๒) ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงาน ที่ไดรับตามมาตรา ๘๑ สงไปใหเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะทําความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ เสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนัน้ ดวยก็ได
มาตรา ๙๔(๘๓)เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอาํ นาจและหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงกําเนิดมลพิษหรือเขต
ที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของ
เสียอันตรายหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณและเครื่องมือดังกลาว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจคน เก็บ กัก ยึด หรืออายัด ตัวอยางของเสียหรืออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ
(๓) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุม หรือผูรบั จางใหบริการระบบบําบัด
น้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือ
ซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียหรือการขนสงของเสียหรือของเสีย
อันตราย หรืออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ําเสีย หรือ ของเสียอันตรายหรือ
มลพิษอื่น ๆ แตถาแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ได
ในกรณีที่มีการฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๘๓ (๓) ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอาํ นาจออกคําสั่ง
ปรับไดไมเกินวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง
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(๔) เมื่อมีการรองเรียนจากชาวบาน/เกิดกรณีฉกุ เฉิน ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อสั่ง
การใหตรวจสอบเปนกรณีฉกุ เฉินเรงดวน ภายในระยะเวลา 7 วัน และคณะกรรมการควบคุมมลพิษสามารถสั่ง
ระงับเหตุเบื้องตน/ระงับกิจกรรมได และใหรายงานผลตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ภายหลังจากการ
ประชุมครั้งแรก
(๕)ออกคํ า สั่ ง เป น หนั ง สื อ สั่ ง ปรั บ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ซึ่ ง มิ ใ ช โ รงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา ๙๒มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม
ใหมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหออกคําสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองโรงงาน
อุต สาหกรรมนั้ น โดยให ถือว า เจ า พนั ก งานตามกฎหมายวาด ว ยโรงงานเปน เจาพนั ก งานควบคุม มลพิ ษ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการออกคําสั่งปรับภายในระยะเวลาอัน
สมควร ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจออกคําสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่เปน
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ได
ในการออกคําสั่งปรับของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๘๓ (๔) หามมิใหเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเปรียบเทียบปรับสูงเกินกวาอัตราคาปรับตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ ของพระราชบัญญัตินี้
(๖) ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสียหรือขนสงของเสียหรือ
ของเสียอันตราย หยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสงของเสียหรือ
ของเสียอันตราย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสง
ของเสี ย หรื อ ของเสี ย อั น ตราย นั้ น ฝ า ฝ น หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ออกคําสั่งเปนหนังสือเพิกถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู
ควบคุมนั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ
ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) เรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสีย หรืออากาศเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย มาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๙๕ (๘๔) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งมิใชโรงงานอุตสาหกรรมใด กระทําการฝา
ฝน ต อ บทบัญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญญั ติ นี้ และเจ า พนั ก งานผูมี อํ า นาจควบคุ มดู แ ลแหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ นั้น ตาม
กฎหมายไม มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง หรื อ กระทํ า การตามกฎหมายว า ด ว ยการนั้ น เมื่ อ เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษไดรับคําเตือนเปนหนังสือจากเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหปรับปรุง แกไข หรือหยุด หรือ
ระงับการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมายแลว ไมดําเนินการตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งระงับกิจการบางสวน
หรือทั้งหมดเปนการชั่วคราวหรือถาวร จนกวาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจะไดดําเนินการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกคําสั่งเปนหนังสือดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๙๖ (๘๕) ในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานที่
เกีย่ วของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะการสั่งปด หรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการสัง่ ใหหยุดใชหรือทําประโยชน
ดวยประการใด ๆ เกีย่ วกับแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙มาตรา ๗๐ หรือมาตร ๗๙ ที่จงใจไมทําการบําบัด
อากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอื่น และลักลอบปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ําเสียหรือของเสียที่ยังไมไดทําการบําบัด
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนดกอนออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ตอเจาพนักงานผู
มีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย
(๒)เสนอแนะใหมีการดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อบังคับใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๓ จัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัด หรือกําจัดตามพระราชบัญญัตินี้
ตอเจาพนักงานทองถิ่น
(๓)ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของหนวยงานของรัฐซึ่งอยูภายใต
ความรับผิดชอบของเจาพนักงานทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐนั้น
มาตรา ๙๗ (๘๖)ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาทีแ่ ละเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ตองแสดงบัตรประจําตัว เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาทีแ่ ละเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๘ (๘๗) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ หรือ
ผูมีหนาทีเ่ กีย่ วของอํานวยความสะดวกตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาทีแ่ ละเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
มาตรา ๙๙ (๘๘) ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง หรือ ๖๖ และการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๓ (๑) ใหทําตอหนาเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ ถาหาบุคคลดังกลาวไมได ใหทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษไดขอรองใหมาเปนพยาน
มาตรา ๑๐๐ (๘๙) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของ
เสียหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย ผูควบคุมหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๘๓ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)) มีสิทธิรองคัดคานคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ถาผูรองคัดคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ใหยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
สวนที่ ๘ คาบริการและคาปรับ
มาตรา ๑๐๑ (๙๐) ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใด ซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ โดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินจากกองทุน ซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใชในภาพรวมหรือ
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ในแตละเขตควบคุมมลพิษ เขตทองที่ ที่เปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว
การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๒ (๙๑) อัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา ๙๐ สําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒และมาตรา ๗๓ อาจกําหนดใหมีอัตราแตกตางกันไดตามความเหมาะสม
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๓ ประเภทบานเรือนทีอ่ ยูอาศัยซึ่งเปนผูใชราย
ยอย
มีสทิ ธิไดรับยกเวนไมตองเสียคาบริการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
กําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา ๑๐๓ (๙๒) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดหลีกเลี่ยงไมจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไป
ทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา ๗๒
หรือมาตรา ๗๓ และลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิด
มลพิษ ที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือจัด สงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ แตไมยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมีสิทธิ
ไดรับยกเวนตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง) จะตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา ๙๐
จนกวาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๔ (๙๓) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของ
เสียตามมาตรา ๗๐ ผูใดลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
ของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่อง
ทํางานระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาทีด่ ําเนินการเชนวานั้น และมีหนาที่ตองชดใช
คาเสียหายหากการปลอยทิ้งน้าํ เสีย หรือของเสียนั้นกอใหเกิดความชํารุดเสียหาย หรือความบกพรองแกระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการดวยประการใด ๆ
มาตรา ๑๐๕ (๙๔) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ ผูใดละเวนไม
ใชอุปกรณและเครื่องมือของตนที่มีอยูสําหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน หรือละเวนไม
ทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดยใชระบบบําบัดอากาศเสีย น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของ
ตนที่ มี อ ยู และลั ก ลอบปล อ ยทิ้ ง มลพิ ษ อากาศ น้ํ า เสี ย หรื อ ของเสี ย ดั ง กล า วออกสู สิ่ ง แวดล อ มภายนอกเขต
แหลงกําเนิดมลพิษของตน จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการ
เปดเดินเครื่องทํางานของอุปกรณ เครื่องมือหรือระบบบําบัดอากาศเสีย น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตน
ตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้น
มาตรา ๑๐๖ (๙๕) ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการที่จัดใหมรี ะบบบัดน้ําเสีย
รวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหนาที่จัดเก็บคาบริการ คาปรับและเรียกรองคาเสียหาย
ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการนั้นจัดใหมีขนึ้
คาบริการและคาปรับที่จัดเก็บไดตามวรรคหนึ่งใหไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน หรือ
เงินอุดหนุนจากกองทุน เวนแตสวนที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองทั้งหมดและ
ผลประโยชนอื่นใดจากการดําเนินระบบ ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดิน โดยใหนาํ มา
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หักสงเขากองทุนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดสําหรับสวนที่เหลือใหใชเปนคาใชจายสําหรับการ
ดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือของสวน
ราชการที่ไดจดั เก็บคาบริการและคาปรับนั้น
หมวด ๘ มาตรการสงเสริม
มาตรา ๑๐๗ (๙๖) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยางอื่น
รวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษนั้น หรือผูรับจางใหบริการซึ่ง
ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการไดดังตอไปนี้
(๑) การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช หรือวัสดุที่จําเปนซึ่งไมสามารถจัดหาไดภายในราชอาณาจักร
(๒) การขอรับอนุญาตนําผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ เขามาปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตั้ง
ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียในกรณีที่ไมสามารถ
จัดหาและวาจางบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเปนผูควบคุมเครื่องจักรอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรตาม (๑) ไดภายในราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเวนภาษีเงินไดของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการ
เขามาปฏิบัติหนาที่เปนผูควบคุมในราชอาณาจักรดวย
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมหี นาที่ตามกฎหมายดังกลาวในวรรคหนึ่ง แตประสงคที่
จะจัดใหมีระบบ อุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องใชของตนเอง เพื่อทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยาง
อื่นที่เกิดจากกิจการหรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการ
ตามวรรคหนึ่งได
มาตรา ๑๐๘ (๙๗) คํ า ขอรั บ การส ง เสริ ม และช ว ยเหลื อ จากทางราชการตามมาตรา ๙๖ ให ยื่ น ต อ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งไดตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเปนในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผูยื่นคําขอแตละราย และในกรณี
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นสมควรใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติแนะนําใหสว นราชการที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้นเพือ่ ใหการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอตอไป
หมวด ๙ ความรับผิดทางแพง
มาตรา ๑๐๙ (๙๘) แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของ
มลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยหรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่น
หรือของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ ใหสันนิษฐานไวกอนวา แหลงกําเนิดมลพิษนั้นกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูเ สียหาย เจ าของหรื อผูครอบครองแหลงกําเนิ ดมลพิษนั้น มีห นาที่ต องรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือ
คาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือ
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ประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํา เนิดมลพิษ หรือไมก็ตาม เวน แตใ นกรณีที่พิสูจ นไ ดวา
มลพิษเชนวานั้นเกิดจาก (๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (๒) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงาน
ของรัฐ (๓) การกระทํา หรือละเวน การกระทําของผูที่ไ ดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคล
อื่นซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออมในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตาม
วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายทัง้ หมดที่ทางราชการตองรับภาระจายในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น และใน
การฟนฟูคณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอมที่เสียหายไปใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย รวมทั้งคาใชจา ยในการปองกันเยียวยาความ
เสียหายทางสุขภาพของประชาชนดวย
มาตรา ๑๑๐ (๙๙) ในกรณี ที่ทํ า ให เ สีย หายแกรา งกายหรือสุข ภาพนั้น แม โจทกก็มิไ ดรองขอ ถา ในเวลา
พิพากษาคดีเปนพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นไดมีแทจริงเพียงใด ศาลจะกลาวไวในคําพิพากษาวายัง
สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไมเกินสิบป หรือภายในระยะเวลาที่ผูเชี่ยวชาญให
ความเห็ น โดยกํ าหนดให เจ าของหรื อผู ครอบครองแหล งกํ าเนิ ดมลพิ ษวางหนั งสื อค้ํ าประกั นของธนาคารหรื อ
หลักประกันอื่น เพื่อประกันความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตแนนอน
เมื่อศาลไดรับคํารองขอใหแกไขคํา
ภายในระยะเวลาสงวนสิทธิตามคําพิพากษาดังกลาวในวรรคกอน
พิพากษาเกี่ยวกับความเสียหายจากผูเสียหายและไตสวนผูเสียหายจนเปนที่พอใจแลว ใหศาลกําหนดคาสินไหม
ทดแทนเพิ่มใหแกผูเสียหายตามจํานวนที่เห็นสมควร
เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นาํ สืบมาแลวมาสืบเพิ่มเติมหรือ
เรียกพยานอื่นมาสืบประกอบการไตสวนก็ได
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่ศาลกลาวสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาดังกลาวแลว
ไมปรากฏความ
เสียหายใด ๆ แกผูเสียหายใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูวางหนังสือค้ําประกันหรือหลักประกัน
อื่นรองขอเพื่อรับเอาหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหลักประกันคืน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการวางหนังสือค้ําประกันหรือหลักประกันอื่นตามวรรคแรกมิใหนําไปใชบังคับแก
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนหนวยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑๑ (๑๐๐) ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการ
ทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนของรัฐหรืออยูในเขตอํานาจ
หรือความควบคุม ดูแ ลของรัฐ หรือ เปน สาธารณสมบัติข องแผน ดินหรือที่ไดรับการสงวนหรือคุมครองตาม
กฎหมาย มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการดูแล
รักษาตามมูลคาทั้งหมดของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
หมวด ๑๐ บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๑๒ (๑๐๑) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวางการกระทําตามคําสั่ง
ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวหรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตามคําสั่งดังกลาวเปนผูซึ่ง
กอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๑๓ (๑๐๒) ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือกระทําดวยประการ
ใด ๆ อันเปนการทําลาย ทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ
หรือกอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่กาํ หนดตามมาตรา
๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหบุคคลใดมีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวอาจ
กระทําความผิดเชนนัน้ อีก ใหศาลสั่งไวในคําพิพากษาหามมิใหเขาไปในเขตพื้นทีก่ ระทําความผิดมีกําหนดเวลาไม
เกินหาป นับแตวันพนโทษ
มาตรา ๑๑๔ (๑๐๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรือตาม
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหบุคคลใดมีความผิดตามวรรคสอง
ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวจะ
กระทําความผิดเชนนัน้ อีก ศาลอาจสั่งไวในคําพิพากษาหามมิใหประกอบอาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป
นับแตวันพนโทษ
มาตรา ๑๑๕ (๑๐๕) ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๑๑๖ (๑๐๖) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๗ (๑๐๗) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ หรือผูใดไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ (มาตรา ๗๓) หรือขอกําหนดของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖
วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ (๑๐๘) ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสง
ของเสียหรือของเสียอันตรายโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๙ (๑๐๙) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุม หรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ํา
เสียหรือกําจัดของเสียผูใด ไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหนาที่ตองทําตามมาตรา ๘๑
โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ (๑๑๐) ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหนาที่ตองทําตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสนบาท
หรือทั้ง จําทั้งปรับ
ผูใดเปนผูใ ช จาง วาน สนับสนุนหรือสงเสริม หรือดวยวิธีการอื่นใดใหผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับผูก ระทําความผิด
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ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหบุคคลใดมีความผิดตามมาตรานี้ ใหศาลสั่งไวในคําพิพากษาหามประกอบอาชีพ มี
กําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวนั พนโทษ
มาตรา ๑๒๑ (๑๑๑) ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๘๓(๑) (๒) (๓) และ(๗) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ (๑๑๒) ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียผูใด ที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งให
หยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย
ตามมาตรา ๘๓(๕) หรือผูควบคุมผูใดที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหเพิกถอนการเปนผูควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๘๓ (๖) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝาฝนดําเนินกิจการตอไป ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลพิพากษาใหบุคคลมีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวอาจกระทํา
ความผิดเชนนัน้ อีก ใหศาลสั่งไวในคําพิพากษาหามประกอบกิจการนัน้ ๆ มีกําหนดเวลาไมเกินหาป นับตั้งแตวนั
พนโทษ
มาตรา ๑๒๓ (๑๑๓) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใด จาง วาน ใช หรือกระทําการใดๆ
เพื่อใหบุคคลที่ถูกเพิกถอนหรือไมไดรับการอนุญาตการเปนผูควบคุมแลว ใหควบคุมการทํางานของระบบบําบัด
อากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณหรือเครื่องมือควบคุมการปลอยของเสีย ซึ่งตน
มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมืน่ บาท
มาตรา ๑๒๔ (๑๑๔) ในกรณีที ่ผู ก ระทํ า ความผิด ซึ ่ง ตอ งรับ โทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป น นิ ติ บุ ค คล
กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้นหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวาง
โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๑๒๕ (๑๑๕) ใหมคี ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตาม
ความเหมาะสม
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะตามวรรคหนึ่ง จากผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย
จํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งอีกได
การพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ใหเปนไป
ตามระเบียบที่รฐั มนตรีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหนึ่งปขึ้นไป ให
คณะกรรมการเปรี ย บเทีย บคดี มีอํ า นาจเปรี ย บเทีย บปรั บ ได ถ าคณะกรรมการเปรี ย บเทีย บคดีมี ค วามเห็ น ว า
ผู ต อ งหาไม ค วรต อ งถู ก ฟ อ งร อ งหรื อ ได รั บ โทษถึ ง จํ า คุ ก และเมื่ อ ภายในเวลาสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ มี ก าร
เปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานควบคุมมลพิษหรือพนักงานเจาหนาทีพ่ บวาผูใดกระทําความผิด
ตามวรรคสี่ และผูนนั้ ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานควบคุมมลพิษหรือพนักงาน
เจาหนาทีแ่ ลวแตกรณี สงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบปรับผูตองหายินยอมชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบ
******************************
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แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ลายมือชื่อของผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย

เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ ..........เดือน........................................พ.ศ. ..................
๑.

ชื่อตัวและชื่อสกุล

๒.

เลขประจําตัวประชาชน



๓.

ที่อยูตามทะเบียนบาน

เลขที่....................ตรอก/ซอย......................................หมู..................
ถนน...........................................ตําบล/แขวง......................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย. .......................................

๔.

อาชีพ

๕.

ขอเขาชื่อเสนอกฎหมาย

รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ....

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ปรากฏขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย
(.............................................................................)
หมายเหตุ

ขาพเจาไดแนบเอกสารมาพรอมกับแบบ ข.ก.๑ ดังนี้
๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ
 บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
๒.  สําเนาทะเบียนบาน

กรุณาสงแบบฟอรมนี้ พรอมเซ็นรับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น และสําเนาทะเบียนบาน มาที่
สํานักเลขานุการ สมัชชาองคกรเอกชนดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขที่ ๘๖ ซอยลาดพราว ๑๑๐
(สนธิวัฒนาแยก๒) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท ๐-๒๙๓๕-๓๕๖๐๖๒ โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๒๗๒๑ อีเมล sdfthai@gmail.com
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