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พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให!ไว! ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป0นป1ที่ ๔๗ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล!าฯ 

ให!ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด!วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล!าฯ ให!ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว!โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ทําหน!าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล!อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให!ใช!บังคับเม่ือพ!นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต!นไป 
 
มาตรา ๓  ให!ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๑ 
(๓) พระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สิ่งแวดล!อม” หมายความว�า สิ่งต�าง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู�

รอบตัวมนุษยGซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยGได!ทําข้ึน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๗/หน!า ๑/๔ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“คุณภาพสิ่งแวดล!อม” หมายความว�า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได!แก� สัตวG พืช 
และทรัพยากรธรรมชาติต�าง ๆ และสิ่งท่ีมนุษยGได!ทําข้ึน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนGต�อการดํารงชีพของ
ประชาชน และความสมบูรณGสืบไปของมนุษยชาติ 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อม” หมายความว�า ค�ามาตรฐานคุณภาพนํ้า อากาศ 
เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดล!อม ซึ่งกําหนดเป0นเกณฑGท่ัวไปสําหรับการส�งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล!อม 

“กองทุน” หมายความว�า กองทุนสิ่งแวดล!อม 
“มลพิษ” หมายความว�า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมท้ังกาก 

ตะกอน หรือสิ่งตกค!างจากสิ่งเหล�าน้ัน ท่ีถูกปล�อยท้ิงจากแหล�งกําเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู�ในสิ่งแวดล!อม
ตามธรรมชาติ ซึ่งก�อให!เกิดหรืออาจก�อให!เกิดผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม หรือภาวะท่ีเป0นพิษ
ภัยอันตรายต�อสุขภาพอนามัยของประชาชนได! และให!หมายความรวมถึง รังสี ความร!อน แสง เสียง 
กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดหรือถูกปล�อยออกจากแหล�งกําเนิดมลพิษด!วย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความว�า สภาวะท่ีสิ่งแวดล!อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปOPอนโดย
มลพิษซึ่งทําให!คุณภาพของสิ่งแวดล!อมเสื่อมโทรมลง เช�น มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

“แหล�งกําเนิดมลพิษ” หมายความว�า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
สิ่งก�อสร!าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป0นแหล�งท่ีมาของมลพิษ 

“ของเสีย” หมายความว�า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ
วัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล�อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล�งกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกค!างจากสิ่งเหล�าน้ัน ท่ีอยู�ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกSาซ 

“นํ้าเสีย” หมายความว�า ของเสียท่ีอยู�ในสภาพเป0นของเหลว รวมท้ังมลสารท่ีปะปน
หรือปนเปOPอนอยู�ในของเหลวน้ัน 

“อากาศเสีย” หมายความว�า ของเสียท่ีอยู�ในสภาพเป0นไอเสีย กลิ่นควัน กSาซ เขม�า 
ฝุTนละออง เถ!าถ�าน หรือมลสารอ่ืนท่ีมีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู�ในบรรยากาศได! 

“วัตถุอันตราย” หมายความว�า วัตถุระเบิดได! วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซG และวัตถุ
เปอรGออกไซดG วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให!เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก�อให!เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร�อน วัตถุท่ีก�อให!เกิดการระคายเคือง วัตถุอย�างอ่ืนไม�ว�าจะเป0นเคมีภัณฑG หรือสิ่ง
อ่ืนใดท่ีอาจทําให!เกิดอันตรายแก�บุคคล สัตวG พืช ทรัพยG หรือสิ่งแวดล!อม 

“เหตุรําคาญ” หมายความว�า เหตุรําคาญตามกฎหมายว�าด!วยการสาธารณสุข 
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว�า โรงงานตามกฎหมายว�าด!วยโรงงาน 
“อาคาร” หมายความว�า อาคารตามกฎหมายว�าด!วยการควบคุมอาคาร 
“ยานพาหนะ” หมายความว�า รถยนตGหรือรถจักรยานยนตGตามกฎหมายว�าด!วย

รถยนตG เรือตามกฎหมายว�าด!วยเรือไทย และอากาศยานตามกฎหมายว�าด!วยการเดินอากาศ 
“ผู!ควบคุม” หมายความว�า ผู!ได!รับใบอนุญาตให!ทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะหG 

ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณG เคร่ืองมือ เคร่ืองใช!
สําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอ่ืนใด ซึ่งเจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ
จัดสร!างให!มีขึ้นเพ่ือการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใด ด!วยการลงทุนและเสียค�าใช!จ�าย
ของตนเอง 
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“ผู!รับจ!างให!บริการ” หมายความว�า ผู!ได!รับใบอนุญาตให!เป0นผู!รับจ!างทําการบําบัด
นํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

“เขตอนุรักษG” หมายความว�า เขตอุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุGสัตวGปTา เขตสงวน
เพ่ือการท�องเท่ียว และเขตพ้ืนท่ีคุ!มครองอย�างอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนด 

“เจ!าพนักงานท!องถ่ิน” หมายความว�า 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผู!ว�าราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคGการบริหารส�วนจังหวัด 
(๔) ผู!ว�าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหน!าผู!บริหารท!องถ่ินขององคGการปกครองท!องถ่ินอย�างอ่ืน นอกเหนือจาก 

(๑) ถึง (๕) ข!างต!น ท่ีได!รับการประกาศกําหนดให!เป0นราชการส�วนท!องถ่ินตามกฎหมายเฉพาะว�าด!วย
การน้ัน สําหรับในเขตราชการส�วนท!องถ่ินน้ัน 

“เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว�า ผู!ซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังให!ปฏิบัติการ
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี 

“พนักงานเจ!าหน!าท่ี” หมายความว�า ผู!ซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังให!มีอํานาจหน!าท่ี
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม* 

 
มาตรา ๕  ในกรณีท่ีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติน้ีอ!างถึงจังหวัด หรือกําหนดให!

เป0นอํานาจหน!าท่ีของผู!ว�าราชการจังหวัด ให!หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร หรือให!เป0นอํานาจ
หน!าท่ีของผู!ว�าราชการกรุงเทพมหานคร แล!วแต�กรณีด!วย 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนGในการร�วมกันส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมของชาติ 

บุคคลอาจมีสิทธิและหน!าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) การได!รับทราบข!อมูลและข�าวสารจากทางราชการในเร่ืองเก่ียวกับการส�งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม เว!นแต�ข!อมูลหรือข�าวสารท่ีทางราชการถือว�าเป0นความลับเก่ียวข!องกับ
การรักษาความม่ันคงแห�งชาติ หรือเป0นความลับเก่ียวกับสิทธิส�วนบุคคล สิทธิในทรัพยGสิน หรือสิทธิ
ในทางการค!า หรือกิจการของบุคคลใดท่ีได!รับความคุ!มครองตามกฎหมาย 

(๒) การได!รับชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีได!รับความเสียหาย
จากภยันตรายท่ีเกิดจากการแพร�กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ
โครงการใดท่ีริเร่ิม สนับสนุน หรือดําเนินการ โดยส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๓) การร!องเรียนกล�าวโทษผู!กระทําผิดต�อเจ!าพนักงานในกรณีท่ีได!พบเห็นการ
กระทําใด ๆ อันเป0นการละเมิด หรือฝTาฝOนกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษG
ทรัพยากรธรรมชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๔) การให!ความร�วมมือ และช�วยเหลือเจ!าพนักงานในการปฏิบัติหน!าท่ีท่ีเก่ียวข!อง
กับการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

(๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!องกับการส�งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมโดยเคร�งครัด 

ท้ังน้ี ตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว�าด!วยการน้ันบัญญัติไว! 
 
มาตรา ๗  เพ่ือเป0นการสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการส�งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม ให!องคGกรเอกชนซึ่งมีฐานะเป0นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต�างประเทศท่ีมีกิจกรรมเก่ียวข!องโดยตรงกับการคุ!มครองสิ่งแวดล!อม หรืออนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติ 
และมิได!มีวัตถุประสงคGในทางการเมือง หรือมุ�งค!าหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล�าว มีสิทธิขอ
จดทะเบียนเป0นองคGกรเอกชนด!านการคุ!มครองสิ่งแวดล!อม และอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติต�อ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* ตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  องคGกรเอกชนท่ีได!จดทะเบียนตามมาตรา ๗ แล!ว อาจได!รับการช�วยเหลือ

หรือได!รับการสนับสนุนจากทางราชการในเร่ืองดังต�อไปน้ี 
(๑) การจัดให!มีอาสาสมัครเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ!าพนักงานตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!องกับการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 
(๒) การประชาสัมพันธG เผยแพร� ข!อมูลหรือข�าวสาร เพ่ือสร!างจิตสํานึกของ

สาธารณชนท่ีถูกต!องเก่ียวกับการคุ!มครองสิ่งแวดล!อม และอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การช�วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ

คุ!มครองสิ่งแวดล!อม และอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีน้ัน 
(๔) การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการคุ!มครองสิ่งแวดล!อม และอนุรักษGทรัพยากรธรรมชาติ 

และเสนอแนะความคิดเห็นต�อรัฐบาลหรือส�วนราชการท่ีเก่ียวข!อง 
(๕) การให!ความช�วยเหลือทางกฎหมายแก�ประชาชนผู!ได!รับอันตรายหรือความ

เสียหายจากภาวะมลพิษ อันเกิดจากการร่ัวไหลหรือแพร�กระจายของมลพิษ รวมท้ังเป0นผู!แทนในคดีท่ี
มีการฟXองร!องต�อศาล เพ่ือเรียกร!องค�าสินไหมทดแทน หรือค�าเสียหายให!แก�ผู!ท่ีได!รับอันตรายหรือ
ความเสียหายน้ันด!วย 

ในกรณีท่ีองคGกรเอกชนท่ีได!จดทะเบียนประสบป4ญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน
กิจการตามวรรคหน่ึง และร!องขอให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติช�วยเหลือ ให!นายกรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจสั่งให!ความช�วยเหลือตามความ
เหมาะสม หรือสั่งให!ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข!องดําเนินการช�วยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกต�อไป 

คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติอาจ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู!ให!แก�องคGกรเอกชนท่ีได!จดทะเบียนแล!ว เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมอย�างใดอย�างหน่ึงได!ตามท่ีเห็นสมควร 

องคGกรเอกชนท่ีได!จดทะเบียนแล!วอาจเสนอช่ือผู!แทนภาคเอกชน เ พ่ือให!
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต�งต้ังเป0นกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติได! 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ในกรณีท่ีองคGกรเอกชนใดท่ีได!จดทะเบียนแล!วดําเนินกิจการโดยก�อความวุ�นวาย 
หรือขัดต�อความสงบเรียบร!อย หรือไม�เหมาะสม ให!รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของ
องคGกรเอกชนน้ันได! 

 
มาตรา ๙  เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต�อสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภัย

ธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการแพร�กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล�อยไว!เช�นน้ันจะเป0น
อันตรายอย�างร!ายแรงต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก�อความเสียหายต�อ
ทรัพยGสินของประชาชน หรือของรัฐเป0นอันมาก ให!นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควร ให!
ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมท้ังบุคคลซึ่งได!รับหรืออาจได!รับอันตรายหรือความ
เสียหายดังกล�าว กระทําหรือร�วมกันกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเป0นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทา
ผลร!ายจากอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ันได!อย�างทันท�วงที ในกรณีที่ทราบว�าบุคคลใดเป0น
ผู!ก�อให!เกิดภาวะมลพิษดังกล�าว ให!นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลน้ันไม�ให!กระทําการใดอันจะมีผล
เป0นการเพ่ิมความรุนแรงแก�ภาวะมลพิษในระหว�างท่ีมีเหตุภยันตรายดังกล�าวด!วย 

อํานาจในการสั่งตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจให!ผู!ว�าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได! โดยให!ทําเป0นคําสั่ง และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

เม่ือนายกรัฐมนตรีได!สั่งตามวรรคหน่ึง หรือผู!ว�าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีได!สั่งตามวรรคสองแล!ว ให!ประกาศคําสั่งดังกล�าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช!า 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือเป0นการปXองกันแก!ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ

ภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ ให!รัฐมนตรีกําหนดมาตรการปXองกัน และจัดทําแผนฉุกเฉิน
เพ่ือแก!ไขสถานการณGที่เกิดข้ึนไว!ล�วงหน!า 

 
มาตรา ๑๑  ให!นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล!อม* รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในส�วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน!าท่ีของตน 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* มีอํานาจแต�งตั้ง

เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ!าหน!าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมไม�เกิน
อัตราท!ายพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได!ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล!วให!ใช!บังคับได! 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

   
 

มาตรา ๑๒  ให!มีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ ประกอบด!วย นายกรัฐมนตรี
เป0นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป0นรองประธานกรรมการคนท่ี
หน่ึง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* เป0นรองประธานกรรมการคนท่ี
สอง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว�าการกระทรวง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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เกษตรและสหกรณG รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ผู!อํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
สิ่งแวดล!อมไม�เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง เป0นกรรมการ ในจํานวนน้ีจะต!องมีผู!แทน
ภาคเอกชนร�วมอยู�ด!วยไม�น!อยกว�าก่ึงหน่ึง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*เป0น
กรรมการและเลขานุการ 

การแต�งต้ังกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิให!พิจารณาแต�งต้ังจากบุคคลซึ่งมีความรู! ความ
เช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณGที่เก่ียวข!องกับการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจและหน!าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(๒) กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๓๒ 
(๓) พิจารณาให!ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมท่ีรัฐมนตรีเสนอ

ตามมาตรา ๓๕ 
(๔) พิจารณาให!ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมใน

ระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ 
(๕) เสนอแนะมาตรการด!านการเงิน การคลัง การภาษีอากร และการส�งเสริมการ

ลงทุนเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติต�อ
คณะรัฐมนตรี 

(๖) เสนอแนะให!มีการแก!ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการส�งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมต�อคณะรัฐมนตรี 

(๗) พิจารณาให!ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพ่ือปXองกันหรือแก!ไขอันตรายอัน
เกิดจากการแพร�กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 
๕๓ (๑) 

(๘) พิจารณาให!ความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล�งกําเนิดท่ีรัฐมนตรีเสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๙) กํากับดูแลและเร�งรัดให!มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข!อบังคับ 
ข!อบัญญัติท!องถ่ิน ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งท่ีจําเป0น เพ่ือให!กฎหมายเก่ียวกับการส�งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมมีความเป0นระบบโดยสมบูรณG 

(๑๐) เสนอความเห็นต�อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว�า ส�วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝTาฝOนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข!อบังคับเก่ียวกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล!อมอันอาจทําให!เกิดความเสียหายอย�างร!ายแรง 

(๑๑) กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร!างความร�วมมือและประสานงานระหว�างส�วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

(๑๒) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๑๓) เสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณGคุณภาพสิ่งแวดล!อมของประเทศต�อ
คณะรัฐมนตรีอย�างน!อยป1ละหน่ึงคร้ัง 

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให!เป0น
อํานาจหน!าท่ีของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

 
มาตรา ๑๔  ให!กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง

คราวละสามป1 แต�อาจได!รับการแต�งต้ังใหม�ได!เป0นระยะเวลาติดต�อกันไม�เกินอีกหน่ึงวาระ 
ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการ

ผู!ทรงคุณวุฒิซึ่งแต�งต้ังไว!แล!วยังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง ให!ผู!ท่ีได!รับแต�งต้ังให!เป0นกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิที่ได!รับแต�งต้ังไว!แล!ว 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพ!นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการ

ผู!ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต�งต้ังพ!นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นบุคคลล!มละลาย 
(๔) เป0นคนไร!ความสามารถหรือคนเสมือนไร!ความสามารถ 
(๕) ได!รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให!จําคุก เว!นแต�เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) คณะรัฐมนตรีให!ออก เพราะไม�อาจปฏิบัติหน!าท่ีได!ตามปกติ หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีส�วนได!เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก�อให!เกิด
ความเสียหายอย�างร!ายแรงต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

ในกรณีท่ีกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิพ!นจากตําแหน�งก�อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต�งต้ัง
ผู!อ่ืนเป0นกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิแทนได! และให!ผู!ท่ีได!รับแต�งต้ังให!ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�ง
เท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

 
มาตรา ๑๖  ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ ถ!าประธานกรรมการ

ไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน!าท่ีได! ให!รองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงเป0นประธานในท่ีประชุม 
ถ!าประธานกรรมการและรองประธานคนท่ีหน่ึงไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน!าท่ีได! ให!รอง
ประธานกรรมการคนท่ีสองเป0นประธานในท่ีประชุม ถ!าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ท้ังสองคนไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน!าท่ีได! ให!กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป0น
ประธานในท่ีประชุม 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติต!องมีกรรมการมา

ประชุมไม�น!อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองคGประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให!ถือเสียงข!างมาก กรรมการคนหน่ึงให!มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ!าคะแนนเสียงเท�ากัน ให!ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป0นเสียงช้ีขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๘  คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติอาจแต�งต้ังคณะกรรมการ
ผู!ชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล!อมแห�งชาติจะมอบหมายก็ได! 

การประชุมคณะกรรมการผู!ชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ให!นํามาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๑๗ มาใช!บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจเรียกให!ส�วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอ่ืน ส�งเอกสารการสํารวจผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม และเอกสารหรือ
ข!อมูลท่ีเก่ียวข!องของโครงการและแผนงานของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลน้ันมาพิจารณา  
ในการน้ี อาจเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข!องมาช้ีแจงด!วย หากเห็นว�าโครงการและแผนงานใดอาจจะทําให!
เกิดผลเสียหายร!ายแรงต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม ให!เสนอมาตรการแก!ไขต�อคณะรัฐมนตรีต�อไป 

ในกรณีที่เอกสารหรือข!อมูลท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติเรียกให!ส�งตามวรรค
หน่ึง เป0นเอกสารหรือข!อมูลเก่ียวกับความลับอันมีลักษณะเป0นสิทธิบัตรซึ่งได!รับความคุ!มครองตาม
กฎหมายว�าด!วยสิทธิบัตร ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติกําหนดวิธีการและมาตรการท่ี
เหมาะสม เพ่ือปXองกันมิให!เอกสารหรือข!อมูลเหล�าน้ันถูกเผยแพร�สู�บุคคลอ่ืนใด  นอกจากน้ี จะต!องใช!
เอกสารหรือข!อมูลน้ันเพียงเพ่ือวัตถุประสงคGของมาตราน้ีเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามหน!าท่ี คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

คณะกรรมการผู!ชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให!ข!อเท็จจริง คําอธิบาย 
ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการได!เม่ือเห็นสมควร และอาจขอความร�วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให!
ได!มาซึ่งข!อเท็จจริง หรือเพ่ือสํารวจกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม 

 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน!าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการสิ่งแวดล!อม

แห�งชาติอาจมอบหมายให!สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* 
กรมควบคุมมลพิษ หรือกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล!อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม* เป0นผู!ปฏิบัติการหรือเตรียมข!อเสนอมายังคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการต�อไปได! 

 
หมวด ๒ 

กองทุนสิ่งแวดล!อม 
   

 
มาตรา ๒๒  ให!จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว�า “กองทุนสิ่งแวดล!อม” ใน

กระทรวงการคลัง ประกอบด!วย เงินและทรัพยGสิน ดังต�อไปน้ี 
(๑) เงินกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
(๒) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล!อมและคุณภาพ

ชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) เงินค�าบริการและค�าปรับท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป0นคราว ๆ 
(๕) เงินหรือทรัพยGสินอ่ืนท่ีได!รับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลต�างประเทศ หรือองคGการระหว�างประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนGใด ๆ ท่ีเกิดจากกองทุนน้ี 
(๗) เงินอ่ืน ๆ ท่ีได!รับมาเพ่ือดําเนินการกองทุนน้ี 
ให!กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยGสินของกองทุน

สิ่งแวดล!อม และดําเนินการเบิกจ�ายเงินกองทุนสิ่งแวดล!อมตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๒๓  เงินกองทุนให!ใช!จ�ายเพ่ือกิจการดังต�อไปน้ี 
(๑) ให!ส�วนราชการหรือราชการส�วนท!องถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบ

บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมท้ังการจัดหาจัดซื้อ ท่ีดิน วัสดุ อุปกรณG เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองใช!ที่จําเป0นสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกล�าวด!วย 

(๒) ให!ราชการส�วนท!องถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกู!ยืม เพ่ือจัดให!มีระบบบําบัดอากาศเสีย
หรือนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณGอ่ืนใด สําหรับใช!เฉพาะในกิจการของราชการส�วนท!องถ่ิน
หรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 

(๓) ให!เอกชนกู!ยืม ในกรณีท่ีบุคคลน้ันมีหน!าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต!องจัดให!มีระบบ
บําบัดอากาศเสียหรือนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณGอ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัดหรือขจัด
มลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลน้ันเป0นผู!ได!รับใบอนุญาตให!
ประกอบกิจการเป0นผู!รับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) เป0นเงินช�วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล!อมตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

(๕) เป0นค�าใช!จ�ายในการบริหารกองทุน 
 
มาตรา ๒๔  ให!มีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด!วย ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*เป0นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณG 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ผู!อํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�* อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล!อม และกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิไม�เกินห!าคนซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล!อม
แห�งชาติแต�งต้ัง เป0นกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม*เป0นกรรมการและเลขานุการ 

ให!นําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช!บังคับกับการดํารงตําแหน�งของ
กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ให!คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน!าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช!ตามกิจการท่ีกําหนดไว!ในมาตรา ๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๒) กําหนดหลักเกณฑG เ ง่ือนไข ระเบียบ และวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู! ยืม
เงินกองทุน 

(๓) กําหนดระเบียบเก่ียวกับอํานาจหน!าท่ี และวิธีดําเนินงานของผู!จัดการกองทุน
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว�างคณะกรรมการกองทุน 
กรมบัญชีกลาง และผู!จัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ�ายเงินกองทุน 
(๕) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินท่ีกู!ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) 

รวมท้ังอัตราดอกเบ้ียและหลักประกันตามความจําเป0นและเหมาะสม 
(๖) กําหนดอัตราส�วนและหลักเกณฑGสําหรับการหักเงินค�าบริการและค�าปรับส�งเข!า

กองทุนตามมาตรา ๙๓ 
(๗) จัดทํารายงานการรับจ�ายเงินของกองทุนเสนอต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อม

แห�งชาติ ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติกําหนด 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติน้ี 
การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต!องได!รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

คณะกรรมการกองทุนอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ
อย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได! 

 
มาตรา ๒๖  ให!นําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช!บังคับกับ

การปฏิบัติหน!าท่ีของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนแต�งต้ังโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ให!คณะกรรมการ

กองทุนพิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัด
ตามมาตรา ๓๙ เพ่ือทําการก�อสร!าง หรือดําเนินการให!มีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย 
ซึ่งได!รับการจัดสรรงบประมาณแผ�นดินตามมาตรา ๓๙ ให!แล!วส�วนหน่ึง หรือราชการส�วนท!องถ่ินได!
จัดสรรเงินรายได!ของราชการส�วนท!องถ่ินสมทบด!วยแล!วเป0นลําดับแรก 

สัดส�วนระหว�างเงินงบประมาณแผ�นดิน หรือเงินรายได!ของราชการส�วนท!องถ่ินกับ
เงินกองทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให!ตามวรรคหน่ึง ให!เป0นไปตาม
หลักเกณฑGที่คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  การจัดสรรเงินกองทุนให!ราชการส�วนท!องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

ทําการกู!ยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ให!คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑGและ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติกําหนด 

เพ่ือประโยชนGในการส�งเสริมให!มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให!ราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ส�วนท!องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหน่ึงรายใดกู!ยืมเงินกองทุนได! โดยมีกําหนดระยะยาวเป0น
พิเศษ และจะกําหนดให!ลดอัตราดอกเบ้ียหรือยกเว!นดอกเบ้ียตามท่ีเห็นสมควรก็ได! 

 
มาตรา ๒๙  ให!อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป0นผู!จัดการกองทุนใน

เงินกองทุนส�วนท่ีจัดสรรให!ส�วนราชการหรือราชการส�วนท!องถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓ (๑) และเงินกองทุนในส�วนอ่ืนท่ี
คณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให!สถาบันการเงินของรัฐท่ี

เห็นสมควร หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เป0นผู!จัดการกองทุนในเงินกองทุนส�วน
ท่ีจัดสรรให!ราชการส�วนท!องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนกู!ยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ได! 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให!ผู!จัดการกองทุนมีหน!าท่ีวิเคราะหGความเป0นไปได!
ในด!านการลงทุนและด!านวิชาการ และให!มีอํานาจทําสัญญาให!กู!ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนใน
ฐานะผู!ให!กู! เก็บรักษา และจ�ายเงินกองทุนส�วนน้ีให!ผู!กู!ตามเง่ือนไขในสัญญากู!ยืม รวมท้ังติดตามทวง
ถาม และรับเงินท่ีผู!กู!ชําระคืนพร!อมท้ังดอกเบ้ียส�งเข!ากองทุน และให!มีอํานาจกําหนดระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการในการให!กู!ยืมเงินได!โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

สัญญากู!ยืมตามวรรคสองจะต!องมีเงื่อนไขซึ่งเป0นสาระสําคัญของสัญญา กําหนดให!
ผู!กู!มีหน!าท่ีต!องใช!เงินท่ีกู!ยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชนGในการปฏิบัติหน!าท่ีตามกฎหมายของผู!กู!ท่ีกําหนด
ไว!ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!องเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๓๑  เงินกองทุนสิ่งแวดล!อมท่ีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว!

ตามมาตรา ๒๒ ให!กรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยGหรือฝากประจํากับสถาบัน
การเงินท่ีเป0นของรัฐ 

เงินรายได!ของกองทุนสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๒๒ ให!นําส�งเข!ากองทุนสิ่งแวดล!อม 
เพ่ือใช!ในกิจการตามท่ีบัญญัติไว!ในมาตรา ๒๓ โดยไม�ต!องนําส�งคลังเป0นรายได!แผ�นดิน 

 
หมวด ๓ 

การคุ!มครองสิง่แวดล!อม 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อม 
   

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนGในการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม ให!

คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล!อมในเร่ืองต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑) มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแม�นํ้า ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ�างเก็บนํ้า และ
แหล�งนํ้าสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีอยู�ภายในผืนแผ�นดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใช!ประโยชนGบริเวณพ้ืนท่ี
ลุ�มนํ้าในแต�ละพ้ืนท่ี 

(๒) มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ4Zงรวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีปากแม�นํ้า 
(๓) มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาล 
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยท่ัวไป 
(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อมในเร่ืองอ่ืน ๆ 
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อมตามวรรคหน่ึง จะต!องอาศัยหลักวิชาการ 

กฎเกณฑG และหลักฐานทางวิทยาศาสตรGเป0นพ้ืนฐาน และจะต!องคํานึงถึงความเป0นไปได!ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข!องด!วย 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจ

กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อมให!สูงกว�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อมท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๒ 
เป0นพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษGหรือเขตพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพ้ืนท่ีตาม
มาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 

 
มาตรา ๓๔  ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจปรับปรุงแก!ไขมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล!อมท่ีได!กําหนดไว!แล!วให!เหมาะสมตามความก!าวหน!าในทางวิทยาศาสตรG เทคโนโลยี 
และความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อม 
   

 
มาตรา ๓๕  ให!รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ

จัดทําแผนปฏิบัติการเรียกว�า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ ซึ่งกําหนดข้ึนตามมาตรา ๑๓ (๑) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมตามวรรคหน่ึง ให!ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให!ส�วนราชการท่ีเก่ียวข!องมีหน!าท่ีดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ีเพ่ือปฏิบัติการให!

เป0นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อม และเพ่ือให!การดําเนินการเป0นไปโดยบรรลุวัตถุประสงคG
และเปXาหมายท่ีกําหนด ให!กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*มีหน!าท่ีให!คําแนะนําแก�ส�วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึงตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมน้ัน 

 
มาตรา ๓๖  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทําเป0นแผน

ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวได!ตามความเหมาะสม และควรจะต!องประกอบด!วยแผนงาน และ
แนวทางการดําเนินงานในเร่ืองดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ นํ้า และคุณภาพสิ่งแวดล!อมในเร่ืองอ่ืน ๆ 
(๒) การควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด 
(๓) การอนุรักษGสิ่งแวดล!อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล!อม

ศิลปกรรม 
(๔) การประมาณการเงินงบประมาณแผ�นดิน และเงินกองทุนท่ีจําเป0นสําหรับการ

ดําเนินงานตามแผน 
(๕) การจัดองคGกรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสร!างความร�วมมือและ

ประสานงานระหว�างส�วนราชการท่ีเก่ียวข!อง และระหว�างส�วนราชการกับเอกชน รวมท้ังการกําหนด
อัตรากําลังพนักงานเจ!าหน!าท่ีที่จําเป0นสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(๖) การตรากฎหมายและออกกฎข!อบังคับ ข!อบัญญัติท!องถ่ิน ระเบียบ คําสั่ง และ
ประกาศท่ีจําเป0นสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหGคุณภาพสิ่งแวดล!อม เพ่ือประโยชนGในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และการบังคับใช!กฎหมายท่ีเก่ียวข!อง 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือได!ประกาศใช!แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในราชกิจจานุเบกษาแล!ว 

ให!ผู!ว�าราชการจังหวัดในท!องท่ีเขตพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๕๙ มีหน!าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัด 
เสนอขอความเห็นชอบต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติภายในหน่ึงร!อยย่ีสิบวัน นับแต�วันท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติได!แจ!งให!จังหวัดน้ันจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัด แต�ถ!ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติอาจขยาย
ระยะเวลาดังกล�าวออกไปได!อีกตามความเหมาะสม 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดสําหรับ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ให!ผู!ว�าราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษซึ่งเจ!าพนักงานท!องถ่ินจัดทําข้ึนตามมาตรา ๖๐ มารวมเป0นส�วนหน่ึงของแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดด!วย 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดไม�อยู�ในเขตพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต�ประสงคGจะดําเนินการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมในเขต
จังหวัดของตน ผู!ว�าราชการจังหวัดของจังหวัดน้ันอาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดให!สอดคล!องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
ต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติก็ได! 

 
มาตรา ๓๘  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดท่ีจะ

เสนอต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ จะต!องเป0นแผนปฏิบัติการท่ีเสนอระบบการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล!อมตามแนวทางท่ีกําหนดไว!ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อม โดยคํานึงถึงสภาพ
ความรุนแรงของป4ญหา และเง่ือนไขต�าง ๆ ในด!านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล!อมของจังหวัดน้ัน 
และควรจะต!องมีสาระสําคัญในเร่ืองดังต�อไปน้ี 

(๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๒) แผนการจัดหาและให!ได!มาซึ่งท่ีดิน วัสดุ อุปกรณG เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช!ท่ี
จําเป0นสําหรับการก�อสร!าง ติดต้ัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ�อมแซม บํารุงรักษา และดําเนินการระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของส�วนราชการหรือราชการส�วนท!องถ่ิน 

(๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค�าบริการเพ่ือการดําเนินการ และบํารุงรักษา
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (๒) 

(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล�อยท้ิงนํ้าเสียและของเสียอย�าง
อ่ืนจากแหล�งกําเนิดมลพิษ 

(๕) แผนการบังคับใช!กฎหมายเพ่ือปXองกันและปราบปรามการละเมิด และฝTาฝOน
กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษGธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล!อม
ศิลปกรรม 

 
มาตรา ๓๙  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดท่ีจะ

ได!รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติในลําดับแรก จะต!องเสนอประมาณการเงิน
งบประมาณแผ�นดินและเงินกองทุน สําหรับการก�อสร!างหรือดําเนินการเพ่ือให!มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๓๘ (๒) ด!วย ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังไม�พร!อมท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือให!มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม อาจเสนอแผนการส�งเสริมให!
เอกชนลงทุนก�อสร!าง และดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย เพ่ือให!บริการใน
เขตจังหวัดน้ันแทน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง จะต!องมีแบบแปลนรายการละเอียดและ
ประมาณการราคาของโครงการก�อสร!าง ติดต้ัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ�อมแซม บํารุงรักษา รวมท้ัง
กระบวนการและวิธีดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบการกําจัดของเสียรวมท่ีเสนอขอ
จัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล�าวประกอบคําขอด!วย 

เพ่ือประโยชนGในการให!ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดซึ่งจะต!องมีคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ�นดินตามวรรคหน่ึง ให!
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*มีหน!าท่ีในการรวบรวมและวิเคราะหG
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอต้ังเป0นงบประมาณ
รายจ�ายประจําป1ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*ไว!เพ่ือการน้ี
โดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะต!อง

ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีคาบเก่ียวกันระหว�างพ้ืนท่ีของสองจังหวัดข้ึนไปเน่ืองจากลักษณะทางภูมิศาสตรG
หรือระบบนิเวศนGตามธรรมชาติของพ้ืนท่ีน้ัน หรือเพ่ือประโยชนGในการจัดการอย�างเป0นระบบตาม
หลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกต!องและเหมาะสม ให!ผู!ว�าราชการ
จังหวัดท่ีเก่ียวข!องร�วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีจังหวัดใดซึ่งมีหน!าท่ีต!องจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 

ไม�จัดทําหรือไม�สามารถจัดทําได! หรือจัดทําเสนอแล!วแต�ไม�ได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล!อมแห�งชาติ ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติพิจารณาสภาพป4ญหาคุณภาพสิ่งแวดล!อม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ของจังหวัดน้ันว�ามีความรุนแรงถึงขนาดท่ีจําเป0นจะต!องดําเนินการอย�างหน่ึงอย�างใดหรือไม� หากเห็น
ว�าจําเป0น ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติเสนอต�อนายกรัฐมนตรีเพ่ือออกคําสั่งให!กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* เป0นผู!จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดน้ันแทน 

 
ส�วนท่ี ๓ 

เขตอนุรักษGและพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อม 
   

 
มาตรา ๔๒  การคุ!มครองและจัดการพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห�งชาติ และเขตรักษาพันธุG

สัตวGปTา ให!เป0นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๓๕ และตามกฎหมายว�าด!วยการน้ัน 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏว�าพ้ืนท่ีใดมีลักษณะเป0นพ้ืนท่ีต!นนํ้าลําธาร หรือมีระบบ

นิเวศนGตามธรรมชาติท่ีแตกต�างจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศนGตามธรรมชาติท่ีอาจถูก
ทําลาย หรืออาจได!รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต�าง ๆ ของมนุษยGได!โดยง�าย หรือเป0นพ้ืนท่ีท่ีมี
คุณค�าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก�การอนุรักษG และพ้ืนท่ีน้ันยังมิได!ถูกประกาศกําหนดให!
เป0นเขตอนุรักษG ให!รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดให!พ้ืนท่ีน้ันเป0นเขตพ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อม 

 
มาตรา ๔๔  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให!กําหนดมาตรการคุ!มครอง

อย�างใดอย�างหน่ึง หรือหลายอย�างดังต�อไปน้ีไว!ในกฎกระทรวงด!วย 
(๑)  กําหนดการใช!ประโยชนG ในท่ี ดินเ พ่ือ รักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให!

กระทบกระเทือนต�อระบบนิเวศนGตามธรรมชาติ หรือคุณค�าของสิ่งแวดล!อมศิลปกรรม 
(๒) ห!ามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจเป0นอันตราย หรือก�อให!เกิดผลกระทบ

ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนGของพ้ืนท่ีน้ันจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต�อคุณค�า
ของสิ่งแวดล!อมศิลปกรรม 

(๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนท่ีจะทําการก�อสร!างหรือดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ให!มีหน!าท่ีต!องเสนอรายงานการวิเคราะหG
ผลกระทบสิ่งแวดล!อม 

(๔) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีน้ัน รวมท้ังการกําหนดขอบเขตหน!าท่ี
และความรับผิดชอบของส�วนราชการท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือประโยชนGในการร�วมมือและประสานงานให!เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนGตามธรรมชาติหรือคุณค�า
ของสิ่งแวดล!อมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีน้ัน 

(๕) กําหนดมาตรการคุ!มครองอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก�สภาพของ
พ้ืนท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๔๕  ในพ้ืนท่ีใดท่ีได!มีการกําหนดให!เป0นเขตอนุรักษG เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง

เฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว�าด!วยการน้ัน หรือเขตควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติน้ีไว!แล!ว แต�ปรากฏว�ามีสภาพป4ญหาคุณภาพสิ่งแวดล!อมรุนแรงเข!าข้ันวิกฤตซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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จําเป0นจะต!องได!รับการแก!ไขโดยทันทีและส�วนราชการท่ีเก่ียวข!องไม�มีอํานาจตามกฎหมาย หรือไม�
สามารถท่ีจะทําการแก!ไขป4ญหาได! ให!รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อม
แห�งชาติเสนอต�อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข!าดําเนินการเพ่ือใช!มาตรการคุ!มครองอย�างใดอย�างหน่ึง 
หรือหลายอย�างตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเป0นและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแก!ไขป4ญหาในพ้ืนท่ี
น้ันได! 

เม่ือได!รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแล!ว ให!รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ี รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการคุ!มครอง และกําหนดระยะเวลาท่ีจะใช!
มาตรการคุ!มครองดังกล�าวในพ้ืนท่ีน้ัน 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง ให!กระทําได!เม่ือได!รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเป0นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อม 
   

 
มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชนGในการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม ให!รัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมี
ผลกระทบสิ่งแวดล!อมซึ่งต!องจัดทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อม เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

ในการประกาศตามวรรคหน่ึง ให!กําหนดหลักเกณฑG วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อม ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข!องซึ่งต!องเสนอ
พร!อมกับรายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมสําหรับโครงการหรือกิจการแต�ละประเภทและ
แต�ละขนาดด!วย 

ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใด หรือท่ีจะจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีใดมี
การวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมไว!แล!ว และเป0นมาตรฐานท่ีสามารถใช!กับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกัน หรือในพ้ืนท่ีลักษณะเดียวกันได! รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให!โครงการหรือกิจการ
ในทํานองเดียวกันได!รับยกเว!นไม�ต!องจัดทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมก็ได!  แต�ท้ังน้ี 
โครงการหรือกิจการน้ันจะต!องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว!ในการ
วิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมสําหรับโครงการหรือกิจการน้ันตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งต!องจัดทํารายงานการวิเคราะหG

ผลกระทบสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๖ เป0นโครงการหรือกิจการของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการร�วมกับเอกชน ซึ่งต!องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการ ให!ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป0นผู!รับผิดชอบโครงการหรือกิจการน้ัน จัดทํารายงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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การวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อม ต้ังแต�ในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต�อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ในการพิจารณาให!ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมท่ีเสนอ
ตามวรรคหน่ึง คณะรัฐมนตรีอาจขอให!บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเป0นผู!ชํานาญการหรือเช่ียวชาญ
เก่ียวกับการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมทําการศึกษา และเสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด!วยก็ได! 

สําหรับโครงการหรือกิจการของส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๖ ซึ่งไม�
จําต!องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให!ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเป0นผู!รับผิดชอบโครงการหรือกิจการน้ัน จัดทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมเพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบก�อนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑGและวิธีการที่กําหนดไว!ในมาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๔๙ 

ในกรณีท่ีมีความจําเป0นเร�งด�วนเพ่ือประโยชนGในการดําเนินโครงการหรือกิจการด!าน
การคมนาคมขนส�ง การชลประทาน การปXองกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือท่ีอยู�อาศัย ในระหว�าง
ท่ีรอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมตามวรรคหน่ึง ส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งเป0นผู! รับผิดชอบโครงการหรือกิจการน้ัน อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให!ดําเนินการเพ่ือให!ได!มาซึ่งเอกชนผู!รับดําเนินการตามโครงการหรือ
กิจการไปพลางก�อนได! แต�จะลงนามผูกพันในสัญญา หรือให!สิทธิกับเอกชนผู!รับดําเนินการตาม
โครงการหรือกิจการไม�ได!๒ 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซึ่งต!องจัดทํารายงานการวิเคราะหG

ผลกระทบสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๖ เป0นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต!องได!รับอนุญาตจากทาง
ราชการตามกฎหมาย ก�อนเร่ิมการก�อสร!างหรือดําเนินการ ให!บุคคลผู!ขออนุญาตเสนอรายงานการ
วิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมต�อเจ!าหน!าท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายน้ัน และต�อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* ในการเสนอรายงานดังกล�าวอาจจัดทําเป0นรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล!อมเบ้ืองต!นตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง 
ก็ได! 

ให!เจ!าหน!าท่ีซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือ
กิจการตามวรรคหน่ึงไว!ก�อนจนกว�าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหGผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๙ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* 

ให!สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*ตรวจสอบ
รายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อม และเอกสารท่ีเก่ียวข!องท่ีเสนอมา หากเห็นว�ารายงานท่ี
เสนอมามิได!จัดทําให!ถูกต!องตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดไว!ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมี
เอกสารข!อมูลไม�ครบถ!วน ให!สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*แจ!งให!
บุคคลผู!ขออนุญาตท่ีเสนอรายงานทราบภายในกําหนดเวลาสิบห!าวันนับแต�วันท่ีได!รับการเสนอ
รายงานน้ัน 

                                                 
๒ มาตรา ๔๗ วรรคสี่ เพิ่มโดยคําสั่งหัวหน!าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง 

การแก!ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด!วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ในกรณีท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*พิจารณา
เห็นว�า รายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อม และเอกสารท่ีเก่ียวข!องท่ีเสนอมาถูกต!อง และมี
ข!อมูลครบถ!วน หรือได!มีการแก!ไขเพ่ิมเติมให!ถูกต!องครบถ!วนตามวรรคสามแล!ว ให!สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต!นเก่ียวกับรายงาน
ดังกล�าวให!แล!วเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแต�วันท่ีได!รับการเสนอรายงานน้ัน เพ่ือนําเสนอให!
คณะกรรมการผู!ชํานาญการพิจารณาต�อไป 

การแต�งต้ังคณะกรรมการผู!ชํานาญการตามวรรคสี่ ให!เป0นไปตามหลักเกณฑGและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติกําหนด ซึ่งจะต!องประกอบด!วยผู!ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู!เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข!อง และจะต!องมีเจ!าหน!าท่ีผู!มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
สําหรับโครงการหรือกิจการน้ัน หรือผู!แทนร�วมเป0นกรรมการอยู�ด!วย 

 
มาตรา ๔๙  การพิจารณาของคณะกรรมการผู!ชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ให!กระทํา

ให!แล!วเสร็จภายในสี่สิบห!าวันนับแต�วันท่ีได!รับรายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* ถ!าคณะกรรมการผู!ชํานาญการมิได!
พิจารณาให!เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให!ถือว�าคณะกรรมการผู!ชํานาญการให!ความเห็นชอบแล!ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู!ชํานาญการให!ความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีให!ถือว�า
คณะกรรมการผู!ชํานาญการให!ความเห็นชอบแล!ว ให!เจ!าหน!าท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก�
บุคคลซึ่งขออนุญาตได! 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู!ชํานาญการไม�ให!ความเห็นชอบ ให!เจ!าหน!าท่ีรอการสั่ง
อนุญาตแก�บุคคลผู!ขออนุญาตไว!ก�อนจนกว�าบุคคลดังกล�าวจะเสนอรายงานการวิเคราะหGผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมตามที่คณะกรรมการผู!ชํานาญการสั่งให!ทําการแก!ไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหม�ทั้งฉบับ 
ตามแนวทางหรือรายละเอียดท่ีคณะกรรมการผู!ชํานาญการกําหนด 

เม่ือบุคคลดังกล�าวได!เสนอรายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมซึ่งได!ทําการ
แก!ไขเพ่ิมเติมหรือได!จัดทําใหม�ทั้งฉบับแล!ว ให!คณะกรรมการผู!ชํานาญการพิจารณารายงานดังกล�าวให!
แล!วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได!รับการเสนอรายงานดังกล�าว แต�ถ!าคณะกรรมการ
ผู! ชํานาญการมิได!พิจารณาให!แล!วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให!ถือว�าคณะกรรมการ
ผู!ชํานาญการเห็นชอบ และให!เจ!าหน!าท่ีดังกล�าวสั่งอนุญาตแก�บุคคลผู!ขออนุญาตได! 

ในกรณีท่ีเห็นเป0นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให!
โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดท่ีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๖ ต!องเสนอรายงานการ
วิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมในการขอต�ออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการน้ัน ตามวิธีการ
เช�นเดียวกับการขออนุญาตด!วยก็ได! 

 
มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชนGในการพิจารณารายงานการวิเคราะหGผลกระทบ

สิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ให!กรรมการผู!ชํานาญการหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีซึ่งได!รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผู!ชํานาญการ มีอํานาจตรวจสถานท่ีซึ่งเป0นท่ีต้ังของโครงการหรือกิจการ
ท่ีเสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมได!ตามความเหมาะสม 

เม่ือคณะกรรมการผู! ชํานาญการได!ให!ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหG
ผลกระทบสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๙ แล!ว ให!เจ!าหน!าท่ีซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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อนุญาต หรือต�ออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามท่ีเสนอไว!ในรายงานการวิเคราะหGผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมไปกําหนดเป0นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต�ออายุใบอนุญาตโดยให!ถือว�าเป0นเงื่อนไข
ท่ีกําหนดตามกฎหมายในเร่ืองน้ันด!วย 

 
มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชนGในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติอาจกําหนดให!รายงานการวิเคราะหG
ผลกระทบสิ่งแวดล!อมตามมาตรา ๔๖ ต!องจัดทําหรือได!รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได!รับอนุญาตให!
เป0นผู!ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล!อมก็ได! 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู! ชํานาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมที่จะมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหGผลกระทบสิ่งแวดล!อมการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู!ได!รับใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอน
การอนุญาต และการเสียค�าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตให!เป0นไปตามหลักเกณฑG วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมมลพิษ 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
   

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนGในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี ให!มี

คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด!วย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม*เป0นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ 
อธิบดีกรมการขนส�งทางบก อธิบดีกรมเจ!าท�า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล!อม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู!ทรงคุณวุฒิไม� เกินห!าคนซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติแต�งต้ัง เป0นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป0นกรรมการ
และเลขานุการ 

ให!นําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช!บังคับกับการดํารงตําแหน�งของ
กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๓  ให!คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหน!าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือปXองกันหรือแก!ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร�กระจาย

ของมลพิษหรือภาวะมลพิษต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับการให!มีการดําเนินการแก!ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข!องกับการควบคุม ปXองกัน ลด หรือขจัดมลพิษต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดมาตรการส�งเสริมด!านภาษีอากรและการ
ลงทุนของเอกชนเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ และการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมต�อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

(๔) เสนอแนะการกําหนดอัตราค�าบริการสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบ
กําจัดของเสียรวมของทางราชการต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

(๕) ให!คําแนะนําแก�รัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด
ตามมาตรา ๕๕ 

(๖) ให!คําแนะนําแก�รัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีจะต!อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 

(๗) ให!คําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายตามมาตรา ๗๙ 

(๘) ประสานงานระหว�างส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือควบคุม ปXองกัน 
ลด หรือขจัดมลพิษ 

(๙) จัดทํารายงานเก่ียวกับสถานการณGมลพิษเสนอต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อม
แห�งชาติป1ละหน่ึงคร้ัง 

(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค!านคําสั่งของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนให!เป0น
อํานาจหน!าท่ีของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมอบหมาย 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ

อย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได! 
 
มาตรา ๕๔  ให!นําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช!บังคับกับ

การปฏิบัติหน!าท่ีของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษแต�งต้ังโดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๒ 

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด 
   

 
มาตรา ๕๕  ให!รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายนํ้าท้ิง การปล�อยท้ิงอากาศเสีย 
การปล�อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล�งกําเนิดออกสู�สิ่งแวดล!อม เพ่ือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล!อมให!ได!มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล!อมตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการระบายนํ้าท้ิง การปล�อยท้ิง

อากาศเสีย การปล�อยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล�งกําเนิดออกสู�สิ่งแวดล!อมโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานดังกล�าวไม�ตํ่ากว�ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๕ ให!มาตรฐานดังกล�าวมีผลใช!บังคับต�อไปตามท่ีกําหนดไว!ในกฎหมาย
น้ัน แต�ถ!ามาตรฐานดังกล�าวตํ่ากว�ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๕๕ ให!ส�วนราชการท่ีมีอํานาจตามกฎหมายน้ันแก!ไขให!เป0นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด ในกรณีท่ีมีอุปสรรคไม�อาจดําเนินการเช�นว�าน้ันได! ให!คณะกรรมการ
สิ่งแวดล!อมแห�งชาติเป0นผู!ช้ีขาด เม่ือมีคําช้ีขาดเป0นประการใดให!ส�วนราชการท่ีเก่ียวข!องดําเนินการ
ตามคําช้ีขาดน้ัน 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให!อํานาจส�วนราชการใดกําหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดในเร่ืองใดไว! แต�ส�วนราชการน้ันไม�ใช!อํานาจตามกฎหมาย
กําหนดมาตรฐานดังกล�าว ให!รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดในเร่ืองน้ันได! และให!ถือว�าเป0นมาตรฐานตามกฎหมายใน
เร่ืองน้ันด!วย 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให!ผู!ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดสูงกว�ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล�งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานซึ่งกําหนดตามกฎหมายอ่ืน และมีผลใช!บังคับ
ตามมาตรา ๕๖ เป0นพิเศษ สําหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 

 
ส�วนท่ี ๓ 

เขตควบคุมมลพิษ 
   

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีปรากฏว�าท!องท่ีใดมีป4ญหามลพิษซึ่งมีแนวโน!มท่ีจะร!ายแรงถึง

ขนาดเป0นอันตรายต�อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก�อให!เกิดผลกระทบเสียหายต�อคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให!
ท!องท่ีน้ันเป0นเขตควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได! 

 
มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชนGในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล!อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินในท!องท่ีท่ีได!ประกาศกําหนดให!
เป0นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษน้ันเสนอต�อผู!ว�าราชการจังหวัด เพ่ือรวมไว!ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล!อม
ในระดับจังหวัด 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษให!ดําเนินการดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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(๑) ทําการสํารวจ และเก็บข!อมูลเก่ียวกับแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีมีอยู�ในเขตควบคุม
มลพิษน้ัน 

(๒) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหล�งกําเนิดมลพิษ
ท่ีได!ทําการสํารวจและเก็บข!อมูลตาม (๑) 

(๓) ทําการศึกษา วิเคราะหG และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมท้ังขอบเขตความ
รุนแรงของสภาพป4ญหา และผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและ
จําเป0นสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ัน 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษของเจ!าพนักงานท!องถ่ินตามวรรค
หน่ึงและวรรคสอง ให!เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและช�วยเหลือตามความจําเป0น 

 
มาตรา ๖๑  แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตาม

มาตรา ๖๐ จะต!องเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ�นดินและเงินกองทุน 
สําหรับก�อสร!างหรือดําเนินการเพ่ือให!มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการท่ีจําเป0น สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ันด!วย 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่จําเป0นจะต!องจัดหาที่ดินสําหรับใช!เป0นที่ตั้งระบบบําบัด

นํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมสําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต�ไม�สามารถจัดหาท่ีดินของรัฐได! 
ให!ดําเนินการจัดหาท่ีดินของเอกชนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป0นท่ีต้ัง ในกรณีท่ีมีค�าใช!จ�ายให!เสนอ
ประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ�นดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

ในกรณีท่ีไม�สามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึงได! ให!กําหนดท่ีดินท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เสนอต�อรัฐมนตรีให!ดําเนินการเวนคืนต�อไปตามกฎหมายว�าด!วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยG 

 
มาตรา ๖๓  ให!ผู!ว�าราชการจังหวัดเป0นผู!กํากับดูแลการดําเนินการของเจ!าพนักงาน

ท!องถ่ินตามมาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีเจ!าพนักงานท!องถ่ินไม�ดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ให!ผู!ว�า
ราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการแทนเม่ือได!แจ!งให!เจ!าพนักงานท!องถ่ิน และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล!อมแห�งชาติทราบแล!ว 

 
ส�วนท่ี ๔ 

มลพิษทางอากาศและเสียง 
   

 
มาตรา ๖๔  ยานพาหนะท่ีจะนํามาใช!จะต!องไม�ก�อให!เกิดมลพิษเกินกว�ามาตรฐาน

ควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่พนักงานเจ!าหน!าที่ตรวจพบว�าได!มีการใช!ยานพาหนะโดย

ฝTาฝOนตามมาตรา ๖๔ ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งห!ามใช!ยานพาหนะน้ันโดยเด็ดขาด 
หรือจนกว�าจะได!มีการแก!ไขปรับปรุงให!เป0นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีกําหนด
ตามมาตรา ๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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มาตรา ๖๖  ในการออกคําสั่งห!ามใช!ยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ให!พนักงาน

เจ!าหน!าท่ีผู!ออกคําสั่งทําเคร่ืองหมายให!เห็นปรากฏเด�นชัดเป0นตัวอักษรท่ีมีข!อความว�า “ห!ามใช!
เด็ดขาด” หรือ “ห!ามใช!ช่ัวคราว” หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดซึ่งเป0นท่ีรู!และเข!าใจของประชาชนโดยท่ัวไป
ว�ามีความหมายอย�างเดียวกันไว! ณ ส�วนใดส�วนหน่ึงของยานพาหนะน้ันด!วย 

การทําและการยกเลิกเคร่ืองหมายห!ามใช!ตามวรรคหน่ึง หรือการใช!ยานพาหนะใน
ขณะท่ีมีเคร่ืองหมายดังกล�าว ให!เป0นไปตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติหน!าท่ีตามมาตรา ๖๕ ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจสั่งให!

ยานพาหนะหยุดเพ่ือตรวจสอบ หรือเข!าไปในยานพาหนะ หรือกระทําการใด ๆ ท่ีจําเป0นเพ่ือ
ตรวจสอบเคร่ืองยนตG และอุปกรณGของยานพาหนะน้ันได! 

 
มาตรา ๖๘  ให!รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีจะต!องถูกควบคุม การปล�อย
อากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืนใดท่ีอยู�ในสภาพเป0นควัน ไอ กSาซ เขม�า ฝุTน ละออง เถ!าถ�าน หรือ
มลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู�บรรยากาศไม�เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีกําหนด
ตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานท่ีส�วนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานน้ันยังมีผลใช!บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีผู!ว�าราชการจังหวัดกําหนดเป0นพิเศษ
สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 

เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงมีหน!าท่ีต!อง
ติดต้ัง หรือจัดให!มีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณG หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด สําหรับการควบคุม กําจัด ลด 
หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพอากาศตามท่ีเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เว!นแต�
จะได!มีระบบ อุปกรณG หรือเคร่ืองมือดังกล�าว ซึ่งเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษได!ทําการตรวจสภาพ และ
ทดลองแล!วเห็นว�ายังใช!การได!อยู�แล!ว  เพ่ือการน้ี เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดให!มีผู!ควบคุม
การดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณG หรือเคร่ืองมือดังกล�าวด!วยก็ได! 

ให!นําความในวรรคหน่ึง และวรรคสองมาใช!บังคับกับแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีปล�อย 
หรือก�อให!เกิดเสียง หรือความสั่นสะเทือนเกินกว�าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ี
กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานท่ีส�วนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานน้ันยังมีผลใช!บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีผู!ว�าราชการจังหวัดกําหนดเป0นพิเศษ
สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ ด!วยโดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๕ 

มลพิษทางนํ้า 
   

 
มาตรา ๖๙  ให!รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหล�งกําเนิดมลพิษที่จะต!องถูกควบคุมการปล�อย
นํ้าเสีย หรือของเสียลงสู�แหล�งนํ้าสาธารณะ หรือออกสู�สิ่งแวดล!อมนอกเขตท่ีต้ังแหล�งกําเนิดมลพิษไม�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานท่ีส�วนราชการใด
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานน้ันยังมีผลใช!บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือ
มาตรฐานท่ีผู!ว�าราชการจังหวัดกําหนดเป0นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 

 
มาตรา ๗๐  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๙ 

มีหน!าท่ีต!องก�อสร!าง ติดต้ัง หรือจัดให!มีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจ!าพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนด  เพ่ือการน้ี เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดให!เจ!าของหรือผู!ครอบครองมี
ผู!ควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียท่ีกําหนดให!ทําการก�อสร!าง ติดต้ัง 
หรือจัดให!มีขึ้นน้ันด!วยก็ได! 

ในกรณีท่ีแหล�งกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียอยู�แล!ว
ก�อนวันท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๙ ให!เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษแจ!ง
ต�อเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือตรวจสอบ หากเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว�าระบบบําบัดนํ้าเสีย 
หรือระบบกําจัดของเสียท่ีมีอยู�แล!วน้ันยังไม�สามารถทําการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียให!เป0นไป
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีกําหนดไว! เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ
มีหน!าท่ีต!องดําเนินการแก!ไขหรือปรับปรุงตามท่ีเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 

 
มาตรา ๗๑  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท!องท่ีใดท่ีทางราชการได!จัดให!มีระบบ

บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมไว!แล!ว ให!เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ
ตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง ซึ่งยังมิได!ทําการก�อสร!าง ติดต้ัง หรือจัดให!มีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบ
กําจัดของเสียตามท่ีเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไม�ประสงคGท่ีจะทําการก�อสร!าง หรือจัดให!
มีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกล�าว มีหน!าท่ี
ต!องจัดส�งนํ้าเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมีอยู�ภายในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีน้ัน และ
มีหน!าท่ีต!องเสียค�าบริการตามอัตราท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี หรือโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง 

 
มาตรา ๗๒  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท!องท่ีใดท่ีทางราชการได!จัดให!มีระบบ

บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมไว!แล!ว ให!เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ
ทุกประเภท เว!นแต�เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีกําหนดตามมาตรา ๗๐ มีหน!าท่ีต!อง
จัดส�งนํ้าเสีย หรือของเสียท่ีเกิดจากแหล�งกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมีอยู�ภายในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีน้ัน และ
มีหน!าท่ีต!องเสียค�าบริการตามอัตราท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี หรือโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!อง 
เว!นแต�แหล�งกําเนิดมลพิษน้ันมีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนเองอยู�แล!ว และ
สามารถทําการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียได!ตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๓  ห!ามมิให!ผู!ใดรับจ!างเป0นผู!ควบคุม หรือรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสีย

หรือกําจัดของเสีย เว!นแต�จะได!รับใบอนุญาตจากเจ!าพนักงานท!องถ่ิน 
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู!ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผู!ได!รับอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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เพิกถอนการอนุญาต และการเสียค�าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตให!เป0นไปตาม
หลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให!ถือว�าผู!ได!รับใบอนุญาตให!เป0นผู!รับจ!างให!บริการเป0นผู!รับใบอนุญาตให!เป0น
ผู!ควบคุมด!วย 

ในการรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียของผู!รับจ!างให!บริการตาม
วรรคหน่ึงจะเรียกเก็บค�าบริการเกินกว�าอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมิได! 

 
มาตรา ๗๔  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือในเขตท!องท่ีใดท่ีทางราชการยังมิได!จัดให!มี

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม แต�มีผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัด
นํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียอยู�ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีน้ันให!เจ!าของหรือผู!ครอบครอง
แหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ จัดส�งนํ้าเสียหรือของเสียจากแหล�งกําเนิดของตน
ไปให!ผู!รับจ!างให!บริการทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑG วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจ!าพนักงาน
ท!องถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษ 

 
มาตรา ๗๕  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท!องท่ีใดท่ีทางราชการยังมิได!จัดให!มี

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม และไม�มีผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัด
นํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียอยู�ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีน้ัน เจ!าพนักงานท!องถ่ินโดย
คําแนะนําของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษอาจกําหนดวิธีการช่ัวคราวสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย หรือ
กําจัดของเสียซึ่งเกิดจากแหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ได!ตามท่ีจําเป0นจนกว�าจะ
ได!มีการก�อสร!าง ติดต้ัง และเป[ดดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขต
ควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีน้ัน 

วิธีการช่ัวคราวสําหรับการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียตามวรรคหน่ึง ให!หมายความ
รวมถึงการเก็บรวบรวม การขนส�ง หรือการจัดส�งนํ้าเสียหรือของเสียด!วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม 
ไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการท่ี
อยู�ในเขตอ่ืน หรืออนุญาตให!ผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียซึ่ง
รับจ!างให!บริการอยู�ในเขตอ่ืนเข!ามาเป[ดดําเนินการรับจ!างให!บริการในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขต
ท!องท่ีน้ันเป0นการช่ัวคราว หรืออนุญาตให!ผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการน้ันทําการเก็บรวบรวมนํ้า
เสียหรือของเสียเพ่ือนําขนเคลื่อนย!ายไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบ
กําจัดของเสียของผู!น้ันซึ่งอยู�ในเขตท!องท่ีอ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๗๖  นํ้าเสียท่ีได!รับการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของทางราชการ 

หรือระบบบําบัดนํ้าเสียของผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย จะต!องมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานท่ีส�วน
ราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานน้ันยังมีผลใช!บังคับตามมาตรา ๕๖ 
หรือมาตรฐานท่ีผู!ว�าราชการจังหวัดกําหนดเป0นพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 

 
มาตรา ๗๗  ให!ส�วนราชการ หรือราชการส�วนท!องถ่ินซึ่งเป0นผู!จัดให!มีระบบบําบัดนํ้า

เสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมโดยใช!เงินงบประมาณแผ�นดิน หรือเงินรายได!ของราชการส�วน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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ท!องถ่ิน และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี มีหน!าท่ีดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีส�วนราชการน้ัน หรือราชการส�วนท!องถ่ินน้ันจัดให!มีข้ึน  
ในกรณีเช�นว�าน้ี ส�วนราชการ หรือราชการส�วนท!องถ่ินจะจ!างผู!ท่ีได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการ
บําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัติน้ี เป0นผู!ดําเนินงาน และควบคุมการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได! 

หลักเกณฑGและวิธีการสําหรับการจัดส�ง เก็บรวบรวม และขนส�งนํ้าเสีย หรือของเสีย
จากแหล�งกําเนิดมลพิษมาสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ 
รวมท้ังข!อกําหนด ข!อห!าม ข!อจํากัด และเง่ือนไขต�าง ๆ สําหรับการปล�อยท้ิง และการระบายนํ้าเสีย 
หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล�งกําเนิดมลพิษประเภทอ่ืนตามมาตรา ๗๒ ลงสู�ระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ ให!กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ส�วนท่ี ๖ 

มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย 
   

 
มาตรา ๗๘  การเก็บรวบรวม การขนส�ง และการจัดการด!วยประการใด ๆ เพ่ือ

บําบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนท่ีอยู�ในสภาพเป0นของแข็ง การปXองกันและควบคุมมลพิษท่ี
เกิดจากหรือมีที่มาจากการทําเหมืองแร�ทั้งบนบกและในทะเล การปXองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก
หรือมีที่มาจากการสํารวจ และขุดเจาะนํ้ามัน กSาซธรรมชาติ และสารไฮโดรคารGบอนทุกชนิดท้ังบนบก
และในทะเล หรือการปXองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการปล�อยท้ิงนํ้ามัน และการ
ท้ิงเทของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกนํ้ามัน และเรือประเภทอ่ืน ให!เป0นไปตาม
กฎหมายว�าด!วยการน้ัน 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีไม�มีกฎหมายใดบัญญัติไว!โดยเฉพาะ ให!รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของ
ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใช!สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอย�างอื่นให!อยู�ในความควบคุม  ในการน้ี 
ให!กําหนดหลักเกณฑG มาตรการ และวิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย 
การขนส�งเคลื่อนย!าย การนําเข!ามาในราชอาณาจักร การส�งออกไปนอกราชอาณาจักร และการ
จัดการ บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายดังกล�าวด!วยวิธีการท่ีเหมาะสม และถูกต!องตามหลักวิชาท่ี
เก่ียวข!องด!วย 

 
ส�วนท่ี ๗ 

การตรวจสอบและควบคุม 
   

 
มาตรา ๘๐  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดอากาศ

เสีย อุปกรณG หรือเคร่ืองมือสําหรับควบคุมการปล�อยท้ิงอากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืน ระบบบําบัดนํ้าเสีย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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หรือระบบกําจัดของเสียตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เป0นของตนเอง มีหน!าท่ีต!องเก็บสถิติและ
ข!อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบ หรืออุปกรณGและเคร่ืองมือดังกล�าวในแต�ละวัน และจัดทํา
บันทึกรายละเอียดเป0นหลักฐานไว! ณ สถานท่ีต้ังแหล�งกําเนิดมลพิษน้ัน และจะต!องจัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบ หรืออุปกรณGและเคร่ืองมือดังกล�าวเสนอต�อเจ!าพนักงานท!องถ่ินแห�ง
ท!องท่ีที่แหล�งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู�อย�างน!อยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

การเก็บสถิติ ข!อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน ให!ทําตามหลักเกณฑG 
วิธีการ และแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรือ
อุปกรณGและเคร่ืองมือดังกล�าวในวรรคหน่ึง จะต!องมีผู!ควบคุมตามท่ีเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 
ให!ผู!ควบคุมมีหน!าท่ีดําเนินการตามท่ีกําหนดไว!ในวรรคหน่ึงแทนเจ!าของหรือผู!ครอบครอง 

ให!ผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียมีหน!าท่ีต!อง
ดําเนินการเช�นเดียวกับเจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๘๑  ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินรวบรวมรายงานท่ีได!รับตามมาตรา ๘๐ ส�งไปให!

เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหน!าท่ีในเขตท!องถ่ินน้ันเป0นประจําอย�างน!อยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
และจะทําความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร!อมกับ
รายงานท่ีรวบรวมส�งไปน้ันด!วยก็ได! 

 
มาตรา ๘๒  เพ่ือปฏิบัติการให!เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให!เจ!าพนักงานควบคุม

มลพิษมีอํานาจดังต�อไปน้ี 
(๑) เข!าไปในอาคาร สถานท่ี และเขตท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล�งกําเนิด

มลพิษ หรือเขตท่ีต้ังของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหว�างเวลา
พระอาทิตยGข้ึนและพระอาทิตยGตก หรือในระหว�างเวลาทําการเพ่ือตรวจสภาพการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณGและเคร่ืองมือต�าง ๆ เพ่ือ
ควบคุมการปล�อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน รวมท้ังตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข!อมูล
เก่ียวกับการทํางานของระบบ หรืออุปกรณGและเคร่ืองมือดังกล�าว หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการ
ไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ออกคําสั่งเป0นหนังสือให!เจ!าของหรือผู!ครอบครอง ผู!ควบคุม หรือผู!ได!รับ
ใบอนุญาตรับจ!างให!บริการระบบบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย จัดการแก!ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
หรือซ�อมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณGและ
เคร่ืองมือต�าง ๆ เพ่ือควบคุมการปล�อยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน แต�ถ!าแหล�งกําเนิดมลพิษน้ันเป0น
โรงงานอุตสาหกรรม ให!แจ!งให!เจ!าพนักงานตามกฎหมายว�าด!วยโรงงานดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ี
ต�อไป หากเจ!าพนักงานตามกฎหมายว�าด!วยโรงงานไม�ดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ีของตน ให!เจ!าพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามท่ีกําหนดไว!ในพระราชบัญญัติน้ีได! 

(๓) ออกคําสั่งเป0นหนังสือสั่งปรับเจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษซึ่งมิใช�
โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ ในกรณีแหล�งกําเนิดมลพิษน้ันเป0น
โรงงานอุตสาหกรรม ให!มีหนังสือแจ!งไปยังเจ!าพนักงานตามกฎหมายว�าด!วยโรงงานให!ออกคําสั่งปรับ
เจ!าของหรือผู!ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน โดยให!ถือว�าเจ!าพนักงานตามกฎหมายว�าด!วย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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โรงงานเป0นเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี หากเจ!าพนักงานตามกฎหมายว�าด!วย
โรงงานไม�ดําเนินการออกคําสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให!เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษมี
อํานาจออกคําสั่งปรับเจ!าของ หรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีเป0นโรงงานอุตสาหกรรมน้ันได! 

(๔) ออกคําสั่งเป0นหนังสือสั่งให!ผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือ
กําจัดของเสียหยุดหรือป[ดการดําเนินกิจการให!บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต ในกรณีท่ีผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียน้ัน ฝTาฝOน 
หรือไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ข!อบัญญัติท!องถ่ิน ระเบียบ ประกาศ 
หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ!าพนักงาน
ควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) ออกคําสั่งเป0นหนังสือเพิกถอนการเป0นผู!ควบคุมตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ 
ในกรณีท่ีผู!ควบคุมน้ันฝTาฝOนหรือไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง 
ข!อบัญญัติท!องถ่ิน ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนGในการประสานการปฏิบัติราชการ

ระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง เจ!าพนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังต�อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะการสั่งป[ดหรือพักใช!หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการสั่งให!หยุดใช!หรือ

ทําประโยชนGด!วยประการใด ๆ เก่ียวกับแหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๘ 
ท่ีจงใจไม�ทําการบําบัดอากาศเสีย นํ้าเสีย หรือของเสียอย�างอ่ืน และลักลอบปล�อยท้ิงอากาศเสีย นํ้าเสีย 
หรือของเสียท่ียังไม�ได!ทําการบําบัดออกสู�สิ่งแวดล!อมภายนอกเขตท่ีต้ังแหล�งกําเนิดมลพิษต�อเจ!า
พนักงานผู!มีอํานาจควบคุมดูแลแหล�งกําเนิดมลพิษน้ันตามกฎหมาย 

(๒) เสนอแนะให!มีการดําเนินการทางกฎหมายเพ่ือบังคับให!เจ!าของหรือผู!ครอบครอง
แหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จัดส�งนํ้าเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดหรือ
กําจัดตามพระราชบัญญัติน้ีต�อเจ!าพนักงานท!องถ่ิน 

(๓) ให!คําปรึกษาแนะนําแก�เจ!าพนักงานท!องถ่ิน หรือส�วนราชการท่ีเก่ียวข!อง
เก่ียวกับการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการซึ่งอยู�ภายใต!ความรับผิดชอบของเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือส�วนราชการน้ัน 

 
มาตรา ๘๔  ในการปฏิบัติหน!าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ!าหน!าท่ี และเจ!า

พนักงานควบคุมมลพิษต!องแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวข!องร!องขอ 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจ!าหน!าท่ี และเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษให!เป0นไปตาม

แบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหน!าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให!เจ!าของหรือผู!ครอบครอง

สถานท่ี หรือยานพาหนะ หรือผู!มีหน!าท่ีเก่ียวข!องอํานวยความสะดวกตามสมควร และให!พนักงาน
เจ!าหน!าท่ี และเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษเป0นเจ!าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหน!าท่ีของพนักงานเจ!าหน!าท่ีตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง 
หรือมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติหน!าท่ีของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ให!ทําต�อ
หน!าเจ!าของหรือผู!ครอบครองสถานท่ี หรือยานพาหนะ ถ!าหาบุคคลดังกล�าวไม�ได!ให!ทําต�อหน!าบุคคล
อ่ืนอย�างน!อยสองคน ซึ่งพนักงานเจ!าหน!าท่ีหรือเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษได!ขอร!องให!มาเป0นพยาน 

 
มาตรา ๘๗  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ ผู!ได!รับใบอนุญาตรับจ!าง

ให!บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย ผู!ควบคุม หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งไม�พอใจคําสั่งของเจ!าพนักงาน
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มีสิทธิร!องคัดค!านคําสั่งน้ันต�อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได!รับแจ!งคําสั่งของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ถ!าผู!ร!องคัดค!านไม�เห็นด!วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ให!ย่ืน
อุทธรณGต�อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได!รับแจ!งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให!เป0นท่ีสุด 
 

ส�วนท่ี ๘ 
ค�าบริการและค�าปรับ 

   
 

มาตรา ๘๘  ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีใดซึ่งได!จัดให!มีการก�อสร!าง และ
ดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณ
แผ�นดินหรือเงินรายได!ของราชการส�วนท!องถ่ิน และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ีแล!ว 
ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณากําหนด
อัตราค�าบริการท่ีจะประกาศใช!ในแต�ละเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท!องท่ีท่ีเป0นท่ีต้ังของระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกล�าว 

การกําหนดอัตราค�าบริการตามวรรคหน่ึงให!ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๙  อัตราค�าบริการท่ีกําหนดตามมาตรา ๘๘ สําหรับการบําบัดนํ้าเสีย หรือ

กําจัดของเสียจากแหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ อาจกําหนดให!มีอัตราแตกต�าง
กันได!ตามความเหมาะสม 

เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒ ประเภทบ!านเรือนท่ีอยู�
อาศัยซึ่งเป0นผู!ใช!รายย�อย มีสิทธิได!รับยกเว!นไม�ต!องเสียค�าบริการตามหลักเกณฑGและเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 
มาตรา ๙๐  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษผู!ใดหลีกเลี่ยงไม�จัดส�งนํ้า

เสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และลักลอบปล�อยท้ิงนํ้าเสียหรือของเสียน้ันออกสู�
สิ่งแวดล!อมภายนอกเขตท่ีต้ังแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีตนเป0นเจ!าของหรือผู!ครอบครอง หรือจัดส�งนํ้าเสีย
หรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ 
แต�ไม�ยอมชําระค�าบริการท่ีกําหนดโดยไม�มีสิทธิได!รับยกเว!นตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง จะต!องเสีย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ค�าปรับสี่เท�าของอัตราค�าบริการท่ีกําหนดตามมาตรา ๘๘ จนกว�าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห�ง
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙๑  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดนํ้าเสีย

หรือระบบกําจัดของเสียตามมาตรา ๗๐ ผู!ใดลักลอบปล�อยท้ิงนํ้าเสียหรือของเสียลงสู�ระบบบําบัดนํ้า
เสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ จะต!องเสียค�าปรับรายวันในอัตราสี่เท�าของ
จํานวนเงินค�าใช!จ�ายประจําวันสําหรับการเป[ดเดินเคร่ืองทํางานระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัด
ของเสียของตนตลอดเวลาท่ีดําเนินการเช�นว�าน้ัน และมีหน!าท่ีต!องชดใช!ค�าเสียหายหากการปล�อยท้ิง
นํ้าเสียหรือของเสียน้ันก�อให!เกิดความชํารุดเสียหายหรือความบกพร�องแก�ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการด!วยประการใด ๆ 

 
มาตรา ๙๒  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ หรือ

มาตรา ๗๐ ผู!ใดละเว!นไม�ใช!อุปกรณGและเคร่ืองมือของตนท่ีมีอยู�สําหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน หรือละเว!นไม�ทําการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียโดยใช!ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
หรือระบบกําจัดของเสียของตนท่ีมีอยู� และลักลอบปล�อยท้ิงมลพิษนํ้าเสียหรือของเสียดังกล�าวออกสู�
สิ่งแวดล!อมภายนอกเขตแหล�งกําเนิดมลพิษของตน จะต!องเสียค�าปรับรายวันในอัตราสี่เท�าของจํานวน
เงินค�าใช!จ�ายประจําวันสําหรับการเป[ดเดินเคร่ืองทํางานของอุปกรณG เคร่ืองมือ หรือระบบบําบัดนํ้าเสีย 
หรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาท่ีดําเนินการเช�นว�าน้ัน 

 
มาตรา ๙๓  ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ิน หรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีของส�วนราชการท่ีจัดให!

มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหน!าท่ีจัดเก็บ
ค�าบริการ ค�าปรับ และเรียกร!องค�าเสียหายตามท่ีบัญญัติไว!ในส�วนน้ี  ท้ังน้ี เฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวข!อง
กับระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการท่ีราชการส�วนท!องถ่ิน หรือ
ส�วนราชการน้ันจัดให!มีขึ้น 

ค�าบริการและค�าปรับท่ีจัดเก็บได!ตามวรรคหน่ึง ให!ได!รับยกเว!นไม�ต!องนําส�งคลังเป0น
งบประมาณแผ�นดิน โดยให!นํามาหักส�งเข!ากองทุนตามอัตราส�วนท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 
สําหรับส�วนท่ีเหลือให!ใช!เป0นค�าใช!จ�ายสําหรับการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการส�วนท!องถ่ิน หรือของส�วนราชการท่ีได!จัดเก็บค�าบริการและ
ค�าปรับน้ัน 

 
หมวด ๕ 

มาตรการส�งเสริม 
   

 
มาตรา ๙๔  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษผู!ใดซึ่งมีหน!าท่ีตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข!องท่ีจะต!องจัดให!มีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียอย�างอ่ืน รวมท้ังอุปกรณG เคร่ืองมือ เคร่ืองใช! และวัสดุท่ีจําเป0น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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สําหรับแหล�งกําเนิดมลพิษน้ัน หรือผู!รับจ!างให!บริการซึ่งได!รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิ
ขอรับการส�งเสริมและช�วยเหลือจากทางราชการได! ดังต�อไปน้ี 

(๑) การขอรับความช�วยเหลือด!านอากรขาเข!าสําหรับการนําเข!ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งเคร่ืองจักร อุปกรณG เคร่ืองมือ เคร่ืองใช! หรือวัสดุท่ีจําเป0นซึ่งไม�สามารถจัดหาได!ภายใน
ราชอาณาจักร 

(๒) การขอรับอนุญาตนําผู!ชํานาญการ หรือผู!เช่ียวชาญชาวต�างประเทศเข!ามาปฏิบัติ
หน!าท่ีเป0นผู!ติดต้ัง ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบ
กําจัดของเสีย ในกรณีท่ีไม�สามารถจัดหาและว�าจ!างบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเป0นผู!ควบคุมเคร่ืองจักร 
อุปกรณG เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช!ที่นําเข!ามาในราชอาณาจักรตาม (๑) ได!ภายในราชอาณาจักร รวมท้ัง
ขอยกเว!นภาษีเงินได!ของบุคคลน้ันท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการเข!ามาปฏิบัติหน!าท่ีเป0นผู!ควบคุมใน
ราชอาณาจักรด!วย 

เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีไม�มีหน!าท่ีตามกฎหมายดังกล�าวใน
วรรคหน่ึง แต�ประสงคGท่ีจะจัดให!มีระบบ อุปกรณG เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใช!ของตนเอง เพ่ือทําการ
บําบัดอากาศเสีย นํ้าเสีย หรือของเสียอย�างอ่ืนท่ีเกิดจากกิจการหรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิท่ี
จะขอรับการส�งเสริมและช�วยเหลือจากทางราชการตามวรรคหน่ึงได! 

 
มาตรา ๙๕  คําขอรับการส�งเสริมและช�วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา ๙๔ ให!

ย่ืนต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติตามหลักเกณฑG วิธีการ และแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติพิจารณาคําขอรับการส�งเสริมและช�วยเหลือ

ตามวรรคหน่ึงได!ตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเป0นในทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน
ของผู! ย่ืนคําขอแต�ละราย และในกรณีท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติเห็นสมควรให!ความ
ช�วยเหลือแก�ผู!ย่ืนคําขอ ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติแนะนําให!ส�วนราชการท่ีเก่ียวข!อง
ดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ีของส�วนราชการน้ันเพ่ือให!การส�งเสริม หรือให!ความช�วยเหลือแก�ผู!ย่ืนคํา
ขอต�อไป 

 
หมวด ๖ 

ความรับผิดทางแพ�ง 
   

 
มาตรา ๙๖  แหล�งกําเนิดมลพิษใดก�อให!เกิด หรือเป0นแหล�งกําเนิดของการร่ัวไหล 

หรือแพร�กระจายของมลพิษอันเป0นเหตุให!ผู!อ่ืนได!รับอันตรายแก�ชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพอนามัย 
หรือเป0นเหตุให!ทรัพยGสินของผู!อ่ืน หรือของรัฐเสียหายด!วยประการใด ๆ เจ!าของหรือผู!ครอบครอง
แหล�งกําเนิดมลพิษน้ัน มีหน!าท่ีต!องรับผิดชดใช!ค�าสินไหมทดแทน หรือค�าเสียหายเพ่ือการน้ัน ไม�ว�า
การร่ัวไหล หรือแพร�กระจายของมลพิษน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล�อของ
เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษหรือไม�ก็ตาม เว!นแต�ในกรณีท่ีพิสูจนGได!ว�ามลพิษเช�นว�าน้ัน
เกิดจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
(๒) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจ!าพนักงานของรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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(๓) การกระทําหรือละเว!นการกระทําของผู!ท่ีได!รับอันตรายหรือความเสียหายเอง 
หรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน!าท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ!อม ในการร่ัวไหลหรือการแพร�กระจายของ
มลพิษน้ัน 

ค�าสินไหมทดแทนหรือค�าเสียหาย ซึ่งเจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษมี
หน!าท่ีต!องรับผิดตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงค�าใช!จ�ายท้ังหมดท่ีทางราชการต!องรับภาระจ�ายจริง
ในการขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนน้ันด!วย 

 
มาตรา ๙๗  ผู!ใดกระทํา หรือละเว!นการกระทําด!วยประการใดโดยมิชอบด!วย

กฎหมายอันเป0นการทําลาย หรือทําให!สูญหาย หรือเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป0นของรัฐ หรือ
เป0นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน มีหน!าท่ีต!องรับผิดชอบชดใช!ค�าเสียหายให!แก�รัฐตามมูลค�าท้ังหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๙๘  ผู!ใดฝTาฝOนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวางการ

กระทําใด ๆ ตามคําสั่งดังกล�าว ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีผู!ฝTาฝOนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล�าว หรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตาม
คําสั่งดังกล�าว เป0นผู!ซึ่งก�อให!เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต!องระวางโทษจําคุกไม�
เกินห!าป1 หรือปรับไม�เกินห!าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๙  ผู!ใดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม�ชอบด!วยกฎหมาย หรือเข!า

ไปกระทําด!วยประการใด ๆ อันเป0นการทําลาย ทําให!สูญหาย หรือเสียหายแก�ทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรแก�การอนุรักษG หรือก�อให!เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อม ในเขต
พ้ืนท่ีคุ!มครองสิ่งแวดล!อมท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๓ ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินห!าป1 หรือปรับไม�เกิน
ห!าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐  ผู!ใดฝTาฝOนหรือไม�ปฏิบัติตามข!อกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

มาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 หรือ
ปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๑  ผู! ใดแพร�หรือไขข�าวท่ีไม�เป0นความจริงเ ก่ียวกับอันตรายจาก

แหล�งกําเนิดมลพิษใดโดยมีเจตนาท่ีจะทําลายช่ือเสียง หรือความไว!วางใจของสาธารณชนต�อการ
ดําเนินกิจการโดยชอบด!วยกฎหมายของแหล�งกําเนิดมลพิษน้ัน ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 
หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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หากการแพร�หรือไขข�าวตามวรรคหน่ึง กระทําโดยการประกาศโฆษณา หรือออกข�าว
ทางหนังสือพิมพG วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนG หรือสื่อมวลชนอย�างอ่ืน ผู!กระทําผิดดังกล�าวต!อง
ระวางโทษจําคุกไม�เกินห!าป1 หรือปรับไม�เกินห!าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒  ผู !ใดฝTาฝOนคําสั ่งห!ามใช!ยานพาหนะของพนักงานเจ!าหน!าที่ตาม

มาตรา ๖๕ ต!องระวางโทษปรับไม�เกินห!าพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  ผู!ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ!าหน!าท่ีตามมาตรา ๖๗ ต!อง

ระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษผู!ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา 

๗๑ หรือผู!ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ หรือข!อกําหนดของเจ!าพนักงานท!องถ่ินตามมาตรา ๗๔ หรือ
มาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘๐ ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 หรือ
ปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๕  ผู!ใดรับจ!างเป0นผู!ควบคุม หรือรับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัด

ของเสียโดยไม�ได!รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป1 หรือปรับไม�เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษ ผู!ควบคุม หรือผู!รับจ!าง

ให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียผู!ใดไม�จัดเก็บสถิติ ข!อมูล หรือไม�ทําบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ผู!ควบคุมหรือผู!รับจ!างให!บริการผู!ใดทําบันทึกหรือรายงานใดท่ีตนมี

หน!าท่ีต!องทําตามพระราชบัญญัติน้ีโดยแสดงข!อความอันเป0นเท็จ ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 
หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๘  ผู!ใดขัดขวางหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษ

ในการปฏิบัติหน!าท่ีตามมาตรา ๘๒ (๑) ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๙  ผู!รับจ!างให!บริการบําบัดนํ้าเสียหรือของเสียผู!ใดท่ีเจ!าพนักงานควบคุม

มลพิษมีคําสั่งให!หยุดหรือป[ดการดําเนินกิจการให!บริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกําจัดของเสียตามมาตรา 
๘๒ (๔) หรือผู!ควบคุมผู!ใดท่ีเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งให!เพิกถอนการเป0นผู!ควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๘๒ (๕) ฝTาฝOนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ!าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝTาฝOนดําเนินกิจการ
ต�อไป ต!องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๑๑๐  เจ!าของหรือผู!ครอบครองแหล�งกําเนิดมลพิษผู!ใดจ!างบุคคลที่ถูก
เพิกถอนการเป0นผู!ควบคุมแล!ว ให!ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
หรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งตนมีหน!าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต!องจัดให!มีตามพระราชบัญญัติน้ี ต!องระวาง
โทษปรับไม�เกินห!าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๑๑๓  ในกรณีท่ีผู!กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ!าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู!จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน!าท่ีต!องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว!นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป0นเหตุให!นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู!น้ันต!องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว!สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด!วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๑๒  ในระหว�างท่ียังมิได!แต�งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติตาม
มาตรา ๑๒ แห�งพระราชบัญญัติน้ี ให!คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติซึ่งได!รับแต�งต้ังอยู�ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช!บังคับ ยังคงอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน!าท่ีต�อไปจนกว�าคณะกรรมการท่ีได!แต�งต้ัง
ข้ึนใหม�จะเข!ารับหน!าท่ี 

 
มาตรา ๑๑๓  บรรดากฎกระทรวง ข!อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งซึ่งได!ออก

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีใช!
บังคับอยู�ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช!บังคับให!คงใช!บังคับต�อไปได!เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย!งกับ
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว�าจะได!มีการออกกฎกระทรวง ข!อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑๔  ให!ผู!ท่ีได!รับใบอนุญาตเป0นผู!มีสิทธิทํารายงานเก่ียวกับการศึกษา และ

มาตรการปXองกันและแก!ไขผลกระทบกระเทือนต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อมอยู�แล!วตามพระราชบัญญัติ
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป0นผู!มีสิทธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล!อมตามพระราชบัญญัติน้ีได!ต�อไป  ท้ังน้ี จนกว�ารัฐมนตรีจะกําหนดให!ผู!น้ันมาดําเนินการขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑๕  บรรดารายงานเก่ียวกับการศึกษา และมาตรการปXองกันและแก!ไข

ผลกระทบกระเทือนต�อคุณภาพสิ่งแวดล!อมสําหรับโครงการหรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติส�งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีได!ย่ืนไว!ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช!บังคับ 
และยังอยู�ในระหว�างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ ให!ดําเนินการ
พิจารณาให!ความเห็นชอบได!ต�อไปตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติส�งเสริม
                                                 

๓ มาตรา ๑๑๑ แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก!ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ี
เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู!แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘  ท้ังน้ี โดยให!อํานาจหน!าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล!อมแห�งชาติในการพิจารณาดําเนินการดังกล�าวเป0นอํานาจหน!าท่ีของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม* 
 
 

ผู!รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทG  ป4นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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อัตราค�าธรรมเนียม 
   

 
๑. คําขอรับใบอนุญาตเป0นผู!มีสิทธิ 

ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล!อม ฉบับละ ๔๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตเป0นผู!มีสิทธิทํารายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล!อม ป1ละ  ๔,๐๐๐ บาท 
๓. คําขอรับใบอนุญาตเป0นผู!ควบคุม ฉบับละ ๔๐ บาท 
๔. ใบอนุญาตเป0นผู!ควบคุม ป1ละ  ๔,๐๐๐ บาท 
๕. คําขอรับใบอนุญาตเป0นผู!รับจ!างให!บริการ ฉบับละ ๔๐ บาท 
๖. ใบอนุญาตเป0นผู!รับจ!างให!บริการ ป1ละ  ๔,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว�าด!วยการส�งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติท่ีใช!บังคับอยู�ในป4จจุบันยังไม�มีมาตรการควบคุม และแก!ไข
ป4ญหาสิ่งแวดล!อมได!อย�างพอเพียงสมควรปรับปรุงใหม�โดย 

(๑) ส�งเสริมประชาชน และองคGกรเอกชนให!มีส�วนร�วมในการส�งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม 

(๒) จัดระบบการบริหารงานด!านสิ่งแวดล!อมให!เป0นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม 

(๓) กําหนดอํานาจหน!าท่ีของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส�วนท!องถ่ิน ให!เกิด
การประสานงาน และมีหน!าท่ีร�วมกันในการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม และกําหนด
แนวทางปฏิบัติในส�วนท่ีไม�มีหน�วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

(๔) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด!วยการจัดให!มีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัด
นํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณGต�าง ๆ เพ่ือแก!ไขป4ญหาเก่ียวกับมลพิษ 

(๕) กําหนดหน!าท่ีความรับผิดชอบของผู!ท่ีเก่ียวข!องกับการก�อให!เกิดมลพิษให!เป0นไปโดย
ชัดเจน 

(๖) กําหนดให!มีมาตรการส�งเสริมด!านกองทุน และความช�วยเหลือด!านต�าง ๆ เพ่ือเป0น
การจูงใจให!มีการยอมรับท่ีจะปฏิบัติหน!าท่ีในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม  จึงจําเป0นต!องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก!ไขบทบัญญัติให!สอดคล!องกับการโอนอํานาจหน!าท่ีของส�วนราชการให!เป0นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 

 
มาตรา ๑๑๔  ในพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ให!แก!ไขคําว�า “กระทรวงวิทยาศาสตรG เทคโนโลยีและสิ่งแวดล!อม” เป0น “กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม” คําว�า “สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล!อม” เป0น 
“สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม” คําว�า “รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงวิทยาศาสตรG เทคโนโลยีและสิ่งแวดล!อม” เป0น “รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล!อม” คําว�า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรG  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล!อม” เป0น 
“ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม” คําว�า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป0น “อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�” และคําว�า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป0น “อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได!บัญญัติให!จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซึ่งได!มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน!าท่ีของส�วนราชการให!เป0นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล!ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได!
บัญญัติให!โอนอํานาจหน!าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรี ผู!ดํารงตําแหน�งหรือผู!ซึ่งปฏิบัติหน!าท่ีในส�วน

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน!า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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ราชการเดิมมาเป0นของส�วนราชการใหม� โดยให!มีการแก!ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให!สอดคล!องกับอํานาจ
หน!าท่ีที่โอนไปด!วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให!เป0นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ และพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก!ไขบทบัญญัติของกฎหมายให!สอดคล!องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให!
ผู!เก่ียวข!องมีความชัดเจนในการใช!กฎหมายโดยไม�ต!องไปค!นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน!าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได!มีการโอนภารกิจของส�วนราชการ หรือผู! รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป0นของ
หน�วยงานใดหรือผู!ใดแล!ว โดยแก!ไขบทบัญญัติของกฎหมายให!มีการเปลี่ยนช่ือส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู!ดํารงตําแหน�งหรือผู!ซึ่งปฏิบัติหน!าท่ีของส�วนราชการให!ตรงกับการโอนอํานาจหน!าท่ี และเพ่ิมผู!แทน
ส�วนราชการในคณะกรรมการให!ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป0นของส�วน
ราชการใหม� รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล!ว ซึ่งเป0นการแก!ไขให!ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป0นต!องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
คําสั่งหัวหน!าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๙/๒๕๕๙ เร่ือง การแก!ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด!วยการ
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล!อมแห�งชาติ๕ 
 

ข!อ ๒  คําสั่งน้ีให!ใช!บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต!นไป 
 

พระราชบัญญัติแก!ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู!แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให!ใช!บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต!นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได!มีคําวินิจฉัยว�า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส�วนท่ีสันนิษฐานให!
กรรมการผู!จัดการ ผู!จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต!องรับโทษ
ทางอาญาร�วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม�ปรากฏว�ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย!งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช!บังคับไม�ได!ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต�อมาศาลรัฐธรรมนูญได!มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล�าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุaย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย!งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช!บังคับไม�ได!ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก!ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให!ขัดหรือแย!งต�อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป0นต!องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
                                                 

๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หน!า ๔๖/๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน!า ๑/๑๑ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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นุสรา/ปรับปรุง 
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
วริญา/เพ่ิมเติม 

๑๖ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 
 

วิชพงษG/ตรวจ 
๒๐ กุมภาพันธG ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


