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      พระราชบัญญัต ิ
    สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
        พ.ศ. ๒๕๓๕ 
          ------------ 
             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
        ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
               เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัตแิหงชาต ิทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
  มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวนันับแตวันถัด 
จากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
   
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “สิ่งแวดลอม” หมายความวา  สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที ่
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อยูรอบตัวมนษุยซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนษุยไดทําขึ้น 
  “คุณภาพส่ิงแวดลอม” หมายความวา  ดุลยภาพของธรรมชาต ิอันไดแก สัตว พืช และ 
ทรัพยากรธรรมชาตติาง ๆ และส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน  ทั้งนี ้เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ
สืบไปของมนุษยชาต ิ
  “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา  คามาตรฐานคุณภาพนํ้า  
อากาศ เสียง และ สภาวะอ่ืน ๆ ของส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําหนดเปนเกณฑท่ัวไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
  “กองทุน” หมายความวา  กองทนุสิ่งแวดลอม 
  “มลพิษ” หมายความวา  ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้ง 
กาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากส่ิงเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิง้จากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูใน 
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิซ่ึงกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือ 
ภาวะที่เปนพษิภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี  
ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความส่ันสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจาก 
แหลงกําเนิดมลพิษดวย 
  “ภาวะมลพษิ” หมายความวา  สภาวะท่ีส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงหรือปนเปอน 
โดยมลพิษซึง่ทําใหคุณภาพของส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง เชน มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ  
มลพิษในดิน 
  “แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา  ชมุชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร  
สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของมลพิษ 
  “ของเสีย” หมายความวา  ขยะมลูฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร  
หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซ่ึงถูกปลอยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหลงกาํเนิดมลพิษ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคางจากส่ิง
เหลานั้น ท่ีอยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
  “น้ําเสีย” หมายความวา  ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลว รวมท้ังมลสารท่ี 
ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวน้ัน 
  “อากาศเสยี” หมายความวา  ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนไอเสีย กลิน่ควัน กาซ  
เขมา ฝุนละออง เถาถาน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูใน 
บรรยากาศได 
  “วัตถุอันตราย” หมายความวา  วตัถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ  และ 
วัตถเุปอรออกไซด วัตถมุีพิษ วตัถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถกุัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถกุัด
กรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาํใหเกิดอันตรายแกบุคคล 
สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
  “เหตุรําคาญ” หมายความวา  เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  “อาคาร” หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 
  “ยานพาหนะ” หมายความวา  รถยนตหรือรถจกัรยานยนตตามกฎหมายวาดวย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รถยนต เรือตามกฎหมายวาดวยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
  “ผูควบคมุ” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ  
วิเคราะห ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ เครื่องมอื เครื่องใชสําหรับการ
ควบคมุ บําบัด หรือกาํจัดมลพิษอื่นใด ซึง่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนิดมลพิษจดัสรางใหมขีึ้นเพื่อการบาํบัดน้ําเสีย 
กําจดัของเสียหรือมลพิษอื่นใดดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง 
  “ผูรับจางใหบริการ” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทาํการ 
บําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  “เขตอนุรักษ” หมายความวา  เขตอุทยานแหงชาต ิเขตรักษาพันธุสัตวปา เขต 
สงวนเพ่ือการทองเท่ียว และเขตพ้ืนท่ีคุมครองอยางอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตาม 
ที่มีกฎหมายกําหนด 
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตร ีสําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
  (๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวดั 
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือจาก  
(๑) ถึง (๕) ขางตน ท่ีไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายเฉพาะวา 
ดวยการนั้น สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินน้ัน 
  “เจาพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี ้
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอาํนาจหนาที ่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละ 
สิ่งแวดลอม 
 
  มาตรา ๕  ในกรณีท่ีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติน้ีอางถึงจังหวัดหรือ 
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด ใหหมายความรวมถงึกรงุเทพมหานครหรือให 
เปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีดวย 
 
  มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอม 
ของชาต ิบุคคลอาจมีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  (๑) การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับ 
เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาต ิหรือเปนความลับเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
  (๒) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรฐั ในกรณีที่ไดรับความ 
เสียหายจากภยันตรายที่เกดิจากการแพรกระจายของมลพษิหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจาก 
กิจการหรือโครงการใดที่รเิริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (๓) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนกังานในกรณีที่ไดพบเห็นการ 
กระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกีย่วกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  (๔) การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยว 
ของกับการสงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  (๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกบัการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยเครงครัด 
  ทั้งนี ้ตามที่พระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว 
 
  มาตรา ๗  เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมฐีานะเปนนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย หรือ 
กฎหมายตางประเทศที่มกีิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวตัถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากาํไรจากการประกอบ 
กิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาตติอกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธกีาร  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๘  องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ แลว อาจไดรับการชวย 
เหลือหรือไดรับการสนับสนุนจากทางราชการในเร่ืองดังตอไปน้ี 
  (๑) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตาม 
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (๒) การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร เพ่ือสรางจติสํานึกของ 
สาธารณชนที่ถกูตองเกีย่วกับการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
  (๓) การชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ริเร่ิมโครงการ หรือกิจกรรม 
เพ่ือคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีน้ัน 
  (๔) การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม และอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นตอรัฐบาลหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
  (๕) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความ 
เสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดทีี่มีการฟองรองตอศาล 
เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย 
  ในกรณีท่ีองคกรเอกชนท่ีไดจดทะเบียนประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กิจการตามวรรคหนึง่ และรองขอใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติชวยเหลือใหนายกรัฐมนตร ี
โดยคําแนะนาํของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตมิีอํานาจส่ังใหความชวยเหลือตามความ 
เหมาะสม หรือสั่งใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกจิที่เกีย่วของดาํเนนิการชวยเหลือหรืออาํนวยความ 
สะดวกตอไป 
  คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ
อาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกูใหแกองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบยีนแลว เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งไดตามที่เห็นสมควร 
  องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบยีนแลวอาจเสนอชื่อผูแทนภาคเอกชน เพ่ือให 
คณะรัฐมนตรีพจิารณาแตงตัง้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติได 
  ในกรณีที่องคกรเอกชนใดที่ไดจดทะเบียนแลวดาํเนินกิจการโดยกอความวุนวาย 
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือไมเหมาะสม ใหรัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบยีนขององคกรเอกชนนั้นได 
 
  มาตรา ๙  เมื่อมเีหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภัย 
ธรรมชาติ หรือภาวะมลพษิที่เกดิจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปน 
อันตรายอยางรายแรงตอชวีิต รางกายหรือสุขภาพอนามยัของประชาชน หรือกอความเสียหายตอ 
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรฐัมนตรมีอํีานาจสัง่ตามที่เห็นสมควรให 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสีย 
หายดงักลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเปนการควบคมุ ระงับหรือบรรเทาผล 
รายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงท ีในกรณีท่ีทราบวาบุคคลใดเปนผู 
กอใหเกดิภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิม่ความ
รุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางท่ีมีเหตุภยันตรายดงักลาวดวย 
  อํานาจในการส่ังตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการ 
จังหวดัปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวดัแทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําส่ังและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส่ังตามวรรคหน่ึง หรือผูวาราชการจงัหวัดในการปฏิบัต ิ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดส่ังตามวรรคสองแลว ใหประกาศคาํสั่งดังกลาวในราชกิจจานเุบกษา 
โดยมิชักชา 
 
  มาตรา ๑๐  เพื่อเปนการปองกันแกไข ระงับ หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหต ุ
ภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีกาํหนดมาตรการปองกนัและจัดทําแผน 
ฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณทีเ่กดิขึ้นไวลวงหนา 
 
  มาตรา ๑๑  ใหนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งนี ้ในสวนที่เกีย่วกับอํานาจหนาที ่
ของตน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มีอํานาจ 
แตงตัง้เจาพนักงานควบคุมมลพษิและพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคา 
ธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้และกาํหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัติน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวใหใชบงัคับได 
 
             หมวด ๑ 
              คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ
              --------- 
 
  มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย นายก 
รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน 
กรรมการคนท่ีหน่ึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เปนรอง 
ประธานกรรมการคนท่ีสอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธกิาร
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการผูทรงคณุวุฒเิกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมไมเกิน
แปดคนซึง่คณะรัฐมนตรีแตงตัง้เปนกรรมการ ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวากึง่หนึ่ง และ
ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ 
  การแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวฒุิใหพิจารณาแตงตั้งจากบคุคลซึ่งมคีวามรู 
ความเชีย่วชาญ มีผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม 
 
  มาตรา ๑๓  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตมิีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ี
  (๒) กําหนดมาตรฐานคณุภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๒ 
  (๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอมท่ีรัฐมนตรี 
เสนอตามมาตรา ๓๕ 
  (๔) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ 
  (๕) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษอีากรและการสงเสริม 
การลงทุนเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติตอ 
คณะรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๖) เสนอแนะใหมีการแกไขเพิม่เติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอคณะรัฐมนตร ี
  (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันหรือแกไขอันตราย 
อันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคมุมลพิษเสนอตาม 
มาตรา ๕๓ (๑) 
  (๘) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง 
กําเนดิที่รัฐมนตรเีสนอตามมาตรา ๕๕ 
  (๙) กํากับดูแลและเรงรัดใหมกีารตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง  
ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน ประกาศ ระเบยีบและคําสัง่ที่จาํเปน เพ่ือใหกฎหมายเกีย่วกับการ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมมีความเปนระบบโดยสมบรูณ 
  (๑๐) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสัง่การในกรณีที่ปรากฏวา  
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 
  (๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมอืและประสานงานระหวาง 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (๑๒) กํากับการจดัการและบริหารเงินกองทุน 
  (๑๓) เสนอรายงานเกีย่วกับสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศตอ 
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
  (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
  มาตรา ๑๔  ใหกรรมการผูทรงคณุวุฒิซึง่คณะรฐัมนตรีแตงตั้งมวีาระอยูใน 
ตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับการแตงตัง้ใหมไดเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกินอีกหนึง่วาระ 
  ในกรณีที่มีการแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวฒุิเพิ่มขึ้นในระหวางทีก่รรมการผู 
ทรงคุณวฒุิซึง่แตงตั้งไวแลวยงัมวีาระอยูในตาํแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตัง้ใหเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพิ่มขึ้นอยูในตาํแหนง
เทากับวาระทีเ่หลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวฒุิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 
  มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๖) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ หรือมีความ 
ประพฤติเส่ือมเสียหรือมีสวนไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอให 
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ 
แตงตัง้ผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคณุวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงแทนอยูใน 
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวฒิุท่ีตนแทน 
 
  มาตรา ๑๖  ในการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ถาประธาน 
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงเปนประธาน 
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานคนท่ีหน่ึงไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธาน
กรรมการคนท่ีสองเปนประธานในท่ีประชุมถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการท้ังสองคนไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชมุ 
 
  มาตรา ๑๗  การประชมุคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิตองมกีรรมการมา 
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชมุ 
  การวินจิฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียง 
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง 
เปนเสียงชีข้าด 
 
  มาตรา ๑๘  คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิอาจแตงตัง้คณะกรรมการ 
ผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะ 
กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตจิะมอบหมายก็ได 
  การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖  
และมาตรา ๑๗ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอาํนาจเรียกใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกจิและบุคคลอื่น สงเอกสารการสํารวจผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม และเอกสารหรือ 
ขอมูลที่เกี่ยวของของโครงการและแผนงานของสวนราชการ รัฐวสิาหกิจหรือบุคคลน้ันมาพิจารณา  
ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกีย่วของมาชี้แจงดวย หากเห็นวาโครงการและแผนงานใดอาจจะทําให 
เกิดผลเสียหายรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเสนอมาตรการแกไขตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
  ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเรยีกใหสงตาม 
วรรคหน่ึง เปนเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเปนสิทธิบัตรซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย
สิทธิบัตร ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตกิําหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกนัมิใหเอกสาร หรือขอมูล
เหลาน้ันถูกเผยแพรสูบุคคลอ่ืนใด นอกจากนี้จะตองใชเอกสารหรอืขอมูลนั้นเพียงเพื่อวตัถุประสงคของมาตรานีเ้ทานั้น 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัตกิารตามหนาที่ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
คณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบคุคลใดมาใหขอเท็จจรงิ คําอธิบาย  
ความเห็น หรือคาํแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจากบคุคลใด 
เพื่อใหไดมาซึง่ขอเทจ็จรงิหรือเพือ่สํารวจกจิกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
  มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติอาจมอบหมายใหสาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ 
หรือกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เปนผู 
ปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
ตอไปได 
 
              หมวด ๒ 
                กองทุนสิ่งแวดลอม 
              ---------- 
 
  มาตรา ๒๒  ใหจดัตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนส่ิงแวดลอม” ใน 
กระทรวงการคลังประกอบดวยเงนิและทรัพยสินดังตอไปนี ้
  (๑) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
  (๒) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดลอมและ 
คุณภาพชวีิต ตามพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) เงินคาบริการและคาปรับที่จดัเก็บตามพระราชบัญญตัินี ้
  (๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ 
  (๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
  (๖) เงนิจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี ้
  (๗) เงินอื่น ๆ ท่ีไดรับมาเพ่ือดําเนินการกองทุนน้ี 
  ใหกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน 
สิ่งแวดลอม และดาํเนินการเบกิจายเงินกองทุนส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๒๓  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดงัตอไปนี ้
  (๑) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน 
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสด ุอุปกรณ  
เครื่องมือ และเครื่องใชท่ีจําเปนสําหรับการดาํเนินงาน และบํารงุรกัษาระบบดังกลาวดวย 
  (๒) ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรฐัวิสาหกจิกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ 
เสียหรือนํ้าเสีย ระบบกาํจดัของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
  (๓) ใหเอกชนกูยมืในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหม ี
ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสยี หรืออุปกรณอ่ืนใด เพื่อการควบคุมบาํบัด 
หรือขจัดมลพิษทีเ่กิดจากกจิกรรมหรือการดาํเนินกจิการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบ 
อนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบาํบัดน้าํเสียหรอืกําจดัของเสียตามพระราช 
บัญญัติน้ี 
  (๔) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนนุกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ
  (๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
 
  มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธกิาร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธบิดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และกรรมการผูทรงคณุวุฒิไมเกินหาคน ซึง่
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแตงตัง้เปนกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมเปน
กรรมการและเลขานุการ 
  ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ 
กรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการที่กาํหนดไวในมาตรา ๒๓ 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข ระเบียบและวิธกีารขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงิน 
กองทุน 
  (๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธีดาํเนินงานของผูจัดการกองทุน 
ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน กรม 
บัญชีกลางและผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
  (๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน 
  (๕) กําหนดระยะเวลาชาํระคืนเงนิที่กูยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ  
(๓) รวมทั้งอตัราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม 
  (๖) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับ  
สงเขากองทุนตามมาตรา ๙๓ 
  (๗) จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 
แหงชาต ิตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกาํหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
  การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกําหนดแนวทางการดําเนิน 
งานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
  คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและปฏิบัติ 
การอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได 
 
  มาตรา ๒๖  ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ 
กับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุน 
แตงตัง้โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๗  ในการพิจารณาจดัสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ใหคณะ 
กรรมการกองทุนพิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน 
ระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพ่ือทําการกอสรางหรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบ 
กําจดัของเสีย ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินตามมาตรา ๓๙ ใหแลวสวนหน่ึง หรือราชการสวนทองถ่ินไดจัดสรร
เงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก 
  สัดสวนระหวางเงนิงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น 
กับเงินกองทุนท่ีคณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมติัจัดสรรใหตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตกิําหนด 
 
  มาตรา ๒๘  การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ 
เอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกาํหนด 
  เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหมกีารปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้คณะ 
กรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ อาจจดัสรรเงินกองทุน 
ใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกาํหนดระยะยาวเปนพิเศษ และจะ
กําหนดใหลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามทีเ่ห็นสมควรก็ได 
 
  มาตรา ๒๙  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูจดัการกองทุน 
ในเงินกองทุนสวนท่ีจดัสรรใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓(๑) และ เงินกองทุนในสวนอ่ืนท่ีคณะกรรมการกองทุนจดัสรรนอกเหนือจาก
มาตรา ๒๓(๒) และ (๓)  
 
  มาตรา ๓๐  คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินของรัฐท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เห็นสมควรหรือบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูจดัการกองทุนในเงินกองทุนสวนท่ีจัดสรรใหราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ได 
  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาทีว่ิเคราะหความเปน 
ไปไดในดานการลงทุนและดานวชิาการ และใหมีอํานาจทําสัญญาใหกูยืมแทนคณะกรรมการกอง 
ทุนในฐานะผูใหกู เกบ็รักษาและจายเงินกองทุนสวนน้ีใหผูกูตามเงือ่นไขในสัญญากูยมื รวมทั้งตดิ 
ตามทวงถามและรับเงินที่ผูกูชําระคืนพรอมทั้งดอกเบีย้สงเขากองทุนและใหมีอํานาจกําหนด 
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 
  สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเงื่อนไข ซ่ึงเปนสาระสําคัญของสัญญา 
กําหนดใหผูกูมีหนาทีต่องใชเงินทีกู่ยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของผูกูท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเทานั้น 
 
  มาตรา ๓๑  เงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง เก็บ 
รักษาไวตามมาตรา ๒๒ ใหกรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจาํ 
กับสถาบันการเงินท่ีเปนของรัฐ 
  เงินรายไดของกองทุนส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๒๒ ใหนําสงเขากองทุน 
สิ่งแวดลอม เพ่ือใชในกิจการตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๓ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
           หมวด ๓ 
          การคุมครองสิ่งแวดลอม 
             -------- 
          สวนท่ี ๑ 
       มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
           --------- 
 
  มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ให 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา กําหนดมาตรฐาน 
คุณภาพส่ิงแวดลอมในเร่ืองตอไปน้ี 
  (๑) มาตรฐานคุณภาพน้าํในแมน้าํลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา 
และแหลงนํ้าสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชน 
บริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้าในแตละพ้ืนท่ี 
  (๒) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงรวมทั้งบรเิวณพื้นที่ปากแมนํ้า 
  (๓) มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล 
  (๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  (๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทัว่ไป 
  (๖) มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอมในเรื่องอื่น ๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามวรรคหนึ่งจะตองอาศัยหลักวชิา 
การ กฎเกณฑ และหลักฐานทางวทิยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน และจะตองคาํนึงถงึความเปนไปไดในเชงิเศรษฐกจิ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย 
 
  มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติม ี
อํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กาํหนดตาม 
มาตรา ๓๒ เปนพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษหรือเขตพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา 
๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 
 
  มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจปรับปรุงแกไข 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ไดกําหนดไวแลวใหเหมาะสมตามความกาวหนาในทางวิทยา 
ศาสตร เทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
              สวนท่ี ๒ 
             การวางแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
               --------- 
 
  มาตรา ๓๕  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 
แหงชาติจดัทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผนการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิซึ่งกาํหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) 
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใหสวนราชการทีเ่กี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพือ่ปฏิบัติการให 
เปนไปตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอม และเพื่อใหการดาํเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนด ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวของ เพื่อจัดทาํแผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้น 
 
  มาตรา ๓๖  แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทําเปน 
แผนระยะส้ัน ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผน 
งานและแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดงัตอไปนี ้
  (๑) การจัดการคุณภาพอากาศ นํ้า และคุณภาพส่ิงแวดลอมในเร่ืองอ่ืน ๆ 
  (๒) การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนดิ 
  (๓) การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม 
ศิลปกรรม 
  (๔) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จาํเปนสําหรับ 
การดาํเนินงานตามแผน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๕) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและ 
ประสานงานระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของและระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทัง้การกําหนด 
อัตรากาํลังพนักงานเจาหนาที่ที่จาํเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 
  (๖) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ คําสัง่  
และประกาศทีจ่ําเปนสาํหรับการดําเนินงานตามแผน 
  (๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวเิคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือประโยชน 
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
  มาตรา ๓๗  เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกจิจา 
นุเบกษาแลว ใหผูวาราชการจงัหวัดในทองที่เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคมุมลพิษตาม
มาตรา ๕๙ มีหนาทีจ่ัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดแจงใหจังหวัด
นั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แตถามเีหตุอันสมควร คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอีกตามความเหมาะสม 
  การจดัทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ใหผูวาราชการจังหวัดนาํแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัด 
มลพิษในเขตควบคมุมลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดทาํขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเปนสวนหน่ึง 
ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจงัหวัดดวย 
  ในกรณีที่จงัหวัดใดไมอยูในเขตพืน้ที่คุมครองสิง่แวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือ 
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการจังหวดัของจังหวัดนั้นอาจจดัทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจงัหวัดใหสอดคลองกับแผนจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอขอ 
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตกิ็ได 
 
  มาตรา ๓๘  แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ที่จะเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิจะตองเปนแผนปฏิบัติการท่ีเสนอระบบการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม
ตามแนวทางที่กาํหนดไวในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยคาํนึงถงึสภาพความรุนแรงของปญหาและเง่ือนไขตาง ๆ 
ในดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอมของจงัหวัดนั้น และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑) แผนการควบคุมมลพษิจากแหลงกําเนิด 
  (๒) แผนการจัดหาและใหไดมาซึง่ที่ดิน วัสด ุอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชที ่
จําเปนสําหรับการกอสราง ตดิตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซมบํารุงรักษาและดาํเนินการระบบ 
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ิน 
  (๓) แผนการจัดเก็บภาษอีากรและคาบริการเพ่ือการดําเนินการ และบํารุงรักษา 
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจดัของเสียรวมตาม (๒) 
  (๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคมุการปลอยทิง้น้ําเสียและของเสีย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อยางอื่นจากแหลงกาํเนิดมลพิษ 
  (๕) แผนการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการละเมิดและฝาฝน 
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ศิลปกรรม 
 
  มาตรา ๓๙  แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ที่จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตใินลําดับแรก จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินกองทุน สําหรับการกอสรางหรือดําเนินการเพ่ือใหมรีะบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม 
ตามมาตรา ๓๘ (๒) ดวย ในกรณีท่ีจังหวดัใดยังไมพรอมท่ีจะดาํเนินการเพ่ือใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมอาจเสนอแผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสราง และดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย 
เพื่อใหบริการในเขตจงัหวดันั้นแทน 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหน่ึงจะตองมีแบบแปลนรายการละเอียด 
และประมาณการราคาของโครงการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมท้ังกระบวนการและ
วิธีดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมท่ีเสนอขอจดัสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุน
ดังกลาวประกอบคําขอดวย 
  เพื่อประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดซึง่จะตองมคีําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ให 
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม มีหนาทีใ่นการรวบรวมและวิเคราะหแผนปฏิบัติการเพื่อ 
การจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําป 
ของสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไวเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 
 
  มาตรา ๔๐  ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตอง 
ดําเนินการในพื้นที่ทีค่าบเกี่ยวกันระหวางพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทาง 
ภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติของพ้ืนท่ีน้ันหรือเพ่ือประโยชนในการจัดการอยางเปน 
ระบบตามหลักการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทีถู่กตองและเหมาะสม  
ใหผูวาราชการจงัหวดัที่เกีย่วของรวมกันจดัทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 
 
  มาตรา ๔๑  ในกรณีที่จงัหวดัใดซึง่มีหนาทีต่องจดัทําแผนปฏิบัติการตาม 
มาตรา ๓๗ ไมจัดทาํหรือไมสามารถจดัทําได หรือจัดทําเสนอแลวแตไมไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาสภาพปญหา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมของจังหวัดนัน้วามคีวามรุนแรงถึงขนาดทีจ่ําเปนจะตองดําเนินการอยางหนึ่ง 
อยางใดหรือไม หากเห็นวาจําเปนใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเสนอตอนายกรฐัมนตรี เพ่ือออกคําสั่งให
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดน้ันแทน 
 
             สวนท่ี ๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
              ---------- 
 
  มาตรา ๔๒  การคุมครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาต ิและเขตรักษา 
พันธุสัตวปา ใหเปนไปตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๕ และตามกฎหมายวา 
ดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาพ้ืนท่ีใดมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธารหรือ 
มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติท่ี 
อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงายหรือเปนพ้ืนที่ที่มีคุณคาทาง
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพ้ืนท่ีน้ันยังมไิดถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนาํของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอม 
 
  มาตรา ๔๔  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ใหกาํหนดมาตรการ 
คุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดงัตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย 
  (๑) กําหนดการใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบ 
กระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
  (๒) หามการกระทําหรือกจิกรรมใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผล 
กระทบในทางเปล่ียนแปลงระบบนิเวศนของพ้ืนท่ีน้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบ 
ตอคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 
  (๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนท่ีจะทําการกอสรางหรือดาํเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ใหมีหนาที่ตองเสนอรายงานการวเิคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
  (๔) กําหนดวิธีจดัการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกาํหนดขอบเขต 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีน้ัน 
  (๕) กําหนดมาตรการคุมครองอืน่ ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก 
สภาพของพ้ืนท่ีน้ัน 
 
  มาตรา ๔๕  ในพ้ืนท่ีใดท่ีไดมีการกาํหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม 
เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขต 
ควบคมุมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมรุนแรง 
เขาขั้นวิกฤตซึง่จาํเปนจะตองไดรบัการแกไขโดยทันทีและสวนราชการที่เกีย่วของไมมีอาํนาจตาม 
กฎหมายหรือไมสามารถท่ีจะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตเิสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมตัิเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการ 
คุมครองอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามมาตรา ๔๔ ตามความจาํเปนและเหมาะสม เพื่อ 
ควบคุมและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีน้ันได 
  เมื่อไดรับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ี รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลา 
ที่จะใชมาตรการคุมครองดงักลาวในพื้นที่นั้น 
  การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง ใหกระทําไดเมื่อไดรบัความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตร ีโดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
              สวนท่ี ๔ 
    การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
              --------- 
 
  มาตรา ๔๖  เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอมซึง่ตองจัดทํา
รายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
  ในการประกาศตามวรรคหน่ึง ใหกาํหนดหลักเกณฑ วธิีการ ระเบียบปฏิบัติ  
แนวทางการจัดทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกีย่วของซึง่ตอง 
เสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกจิการแตละ 
ประเภทและแตละขนาดดวย 
  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตัง้ขึ้นในพื้นที่ใด 
มีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานท่ีสามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาด
เดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกจิการในทาํนองเดียวกนัไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมก็ได  แตทัง้นี้ โครงการหรือกจิการนั้นจะตองแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ท่ี
กําหนดไวในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการน้ันตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีรัฐมนตรี
กําหนด 
 
  มาตรา ๔๗  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวสิาหกิจหรือ 
โครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตัง้แต
ในระยะทําการศกึษาความเหมาะสมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิเพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในการพจิารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือ 
เชี่ยวชาญเกีย่วกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทาํการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเหน็ 
เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
  สําหรับโครงการหรือกจิการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกจิตามมาตรา ๔๖  
ซึ่งไมจาํตองเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือ 
รัฐวสิาหกิจซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการน้ันจัดทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเพื่อเสนอขอความเหน็ชอบกอนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว 
ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 
 
  มาตรา ๔๘  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากทาง 
ราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดาํเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการ 
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึง่มีอาํนาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงาน 
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมเบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได 
  ใหเจาหนาทีซ่ึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการส่ังอนุญาตสําหรับโครงการ 
หรือกิจการตามวรรคหน่ึงไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๙ จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
  ใหสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมตรวจสอบรายงานการวเิคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอมา หากเห็นวารายงานท่ีเสนอมามิไดจัดทําให 
ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดไวในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมลูไม 
ครบถวน ใหสาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงาน 
ทราบภายในกาํหนดเวลาสิบหาวนันับแตวันท่ีไดรับการเสนอรายงานน้ัน 
  ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพจิารณาเห็นวา รายงาน 
การวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและเอกสารทีเ่กี่ยวของที่เสนอมาถกูตองและมีขอมูล 
ครบถวน หรือไดมีการแกไขเพิม่เติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานักงาน 
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกีย่วกับรายงานดงักลาวใหแลว 
เสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับการเสนอรายงานน้ัน เพ่ือนําเสนอให 
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป 
  การแตงตัง้คณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคส่ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการทีค่ณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตกิําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวฒุ ิ
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและจะตองมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตาม 
กฎหมายสําหรับโครงการหรือกจิการนั้น หรือผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๔๙  การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ 
ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจากสํานักงานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดลอม ถาคณะกรรมการผูชาํนาญการมิไดพจิารณาใหเสร็จภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ใหถือวา 
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายส่ังอนุญาต 
แกบุคคลซ่ึงขออนุญาตได 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาท่ีรอการส่ัง 
อนุญาตแกบคุคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่
คณะกรรมผูชาํนาญการสั่งใหทําการแกไขเพิม่เติมหรือจดัทําใหมท้ังฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการกาํหนด 
  เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมซึ่งไดทาํ 
การแกไขเพิม่เติมหรือไดจดัทําใหมทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน 
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการเสนอรายงานดังกลาว แตถาคณะ 
กรรมการผูชาํนาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะ 
กรรมการผูชาํนาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาทีด่ังกลาวสั่งอนญุาตแกบคุคลผูขออนุญาตได 
  ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
ใหโครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๖ ตองเสนอรายงาน 
การวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในการขอตออายใุบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการน้ัน ตามวิธีการเชนเดยีวกับการ
ขออนุญาตดวยก็ได 
 
  มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชนในการพิจารณารายงานการวเิคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงได 
รับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มีอํานาจตรวจสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีต้ังของโครงการหรือ 
กิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไดตามความ 
เหมาะสม 
  เม่ือคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๙ แลว ใหเจาหนาที่ซึง่มีอาํนาจตามกฎหมายในการพิจารณา 
สั่งอนุญาต หรือตออายใุบอนุญาต นํามาตรการตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมไปกาํหนดเปนเงื่อนไขในการสัง่อนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตโดยใหถือวาเปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นดวย 
 
  มาตรา ๕๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘  
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจกําหนดใหรายงานการ 
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ ตองจดัทําหรือไดรบัการรับรองจากบคุคลซึง่ไดรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได 
  การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอมท่ีจะมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมการควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การ
ตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอ
และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
              หมวด ๔ 
       การควบคมุมลพิษ 
                -------- 
             สวนท่ี ๑ 
         คณะกรรมการควบคมุมลพษิ 
              --------- 
 
  มาตรา ๕๒  เพื่อประโยชนในการควบคมุมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหม ี
คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการควบคมุมลพิษ” ประกอบดวยปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเปนประธานกรรมการ อธบิดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม 
ตํารวจ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมเจาทา อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมทรัพยากร 
ธรณี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดกีรมวิชาการเกษตร อธิบดกีรม 
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ปลัด 
กรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคนซึง่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตัง้ เปน 
กรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ 
  ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ 
กรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการควบคมุมลพิษโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๕๓  ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  (๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพร 
กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
  (๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีการดาํเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง 
กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 
แหงชาต ิ
  (๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษีอากรและ 
การลงทุนของเอกชนเกีย่วกับการควบคมุมลพิษและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอ 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ
  (๔) เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
หรือระบบกําจัดของเสยีรวมของทางราชการตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๕) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจาก 
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ 
  (๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิด 
มลพิษที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 
  (๗) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกาํหนดชนดิและประเภทของ 
ของเสียอันตรายตามมาตรา ๗๙ 
  (๘) ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกจิและเอกชน เพือ่ควบคมุ  
ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 
  (๙) จัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติปละหนึ่งครั้ง 
  (๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคดัคานคําส่ังของเจาพนักงานควบคมุมลพิษ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคมุมลพิษ 
  (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมอบหมาย 
  คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติ 
การอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิจะมอบหมายก็ได 
 
  มาตรา ๕๔  ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ 
กับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคมุมลพิษและคณะอนกุรรมการที่คณะกรรมการ 
ควบคมุมลพิษแตงตั้งโดยอนุโลม 
 
            สวนท่ี ๒ 
           มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกาํเนดิ 
            ---------- 
 
  มาตรา ๕๕  ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มอีํานาจประกาศในราชกจิจา 
นุเบกษากาํหนดมาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหลงกําเนิด สําหรับควบคมุการระบายน้าํทิ้ง  
การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกาํเนดิออกสูสิ่งแวดลอม  
เพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีกาํหนดไวในพระราช 
บัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มกีารกาํหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายนํ้าทิ้ง การ 
ปลอยท้ิงอากาศเสีย การปลอยท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายอืน่ และมาตรฐานดงักลาวไมต่าํกวามาตรฐานควบคมุมลพิษจาก 
แหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดตามมาตรา ๕๕ ใหมาตรฐานดังกลาวมีผลใชบังคับตอไป 
ตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง 
กําเนดิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๕ ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนั้นแกไข 
ใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด ในกรณทีี่มีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชน 
วาน้ันได ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตเิปนผูชี้ขาด เมื่อมคีําชี้ขาดเปนประการใดใหสวน 
ราชการที่เกีย่วของดาํเนินการตามคําชี้ขาดนั้น 
 
  มาตรา ๕๗  ในกรณีที่มกีฎหมายอ่ืนบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใดกาํหนด 
มาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหลงกําเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอาํนาจตามกฎหมายกาํหนดมาตรฐาน
ดังกลาว ใหรฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาต ิมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเร่ืองน้ันได และใหถือ
วาเปนมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย 
 
  มาตรา ๕๘  ในกรณีที่เห็นสมควรใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหลงกําเนิดสูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษ 
จากแหลงกําเนิดที่กาํหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานซึง่กาํหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใช 
บังคับตามมาตรา ๕๖ เปนพิเศษ สําหรับในเขตควบคมุมลพิษตามมาตรา ๕๙ 
 
            สวนท่ี ๓ 
                เขตควบคุมมลพิษ 
             ---------- 
 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีปรากฏวาทองท่ีใดมปีญหามลพิษซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะ 
รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรอือาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิง่แวดลอม 
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากาํหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษเพื่อ
ดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได 
 
  มาตรา ๖๐  เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ใหเจาพนักงานทองถ่ินในทองท่ีท่ีไดประกาศกําหนด 
ใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จัดทาํแผนปฏิบัติการเพือ่ลดและขจัดมลพษิในเขต 
ควบคมุมลพิษนั้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับ
จังหวดั 
  การจดัทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพษิใหดาํเนินการดงัตอไปนี้ 
  (๑) ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนดิมลพิษทีม่ีอยูในเขต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ควบคมุมลพิษนั้น 
  (๒) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิด 
มลพิษ ท่ีไดทําการสํารวจและเกบ็ขอมูลตาม (๑) 
  (๓) ทําการศึกษา วเิคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทัง้ขอบเขตความ 
รุนแรงของสภาพปญหา และผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือกําหนดมาตรการที่เหมาะสม 
และจําเปนสาํหรับการลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพษินั้น 
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพษิของเจาพนักงานทองถิ่นตาม 
วรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและชวยเหลือตามความจําเปน 
 
  มาตรา ๖๑  แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพษิในเขตควบคมุมลพิษตาม 
มาตรา ๖๐ จะตองเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุน 
สําหรับกอสรางหรือดําเนินการเพ่ือใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการท่ีจําเปน 
สําหรับการลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษน้ันดวย 
 
  มาตรา ๖๒  ในกรณีที่จาํเปนจะตองจัดหาท่ีดินสําหรับใชเปนทีต่ั้งระบบบําบัด 
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมสําหรับเขตควบคุมมลพิษใดแตไมสามารถจดัหาที่ดินของรฐัได ใหดาํเนินการจัดหา
ที่ดินของเอกชนเพือ่พิจารณาคดัเลือกเปนที่ตั้ง ในกรณีท่ีมีคาใชจายใหเสนอประมาณการและคําขอจดัสรรเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจงัหวดั 
  ในกรณีที่ไมสามารถดาํเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหกาํหนดท่ีดนิท่ีเหมาะสมเพ่ือ 
เสนอตอรัฐมนตรีใหดําเนินการเวนคืนตอไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคนือสังหาริมทรัพย 
 
  มาตรา ๖๓  ใหผูวาราชการจงัหวดัเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของ 
เจาพนกังานทองถิ่นตามมาตรา ๖๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิน่ไมดําเนินการภายในเวลา 
อันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดาํเนินการแทนเมื่อไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นและ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบแลว 
 
             สวนท่ี ๔ 
            มลพิษทางอากาศและเสียง 
             ---------- 
 
  มาตรา ๖๔  ยานพาหนะทีจ่ะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวา 
มาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กาํหนดตามมาตรา ๕๕ 
 
  มาตรา ๖๕  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาไดมกีารใชยานพาหนะ 
โดยฝาฝนตามมาตรา ๖๔ ใหพนกังานเจาหนาที่มีอาํนาจออกคําสัง่หามใชยานพาหนะนั้นโดย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เด็ดขาดหรือจนกวาจะไดมีการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง 
กําเนดิที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ 
 
  มาตรา ๖๖  ในการออกคําส่ังหามใชยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ใหพนักงาน 
เจาหนาที่ผูออกคาํสั่งทําเครื่องหมายใหเห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา “หามใช 
เด็ดขาด” หรือ “หามใชชัว่คราว” หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งเปนที่รูและเขาใจของประชาชนโดยทัว่ไปวามคีวามหมายอยาง
เดียวกันไว ณ สวนใดสวนหน่ึงของยานพาหนะน้ันดวย 
  การทําและการยกเลิกเครื่องหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง หรือการใชยานพาหนะ 
ในขณะที่มเีครื่องหมายดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ 
กระทรวง 
 
  มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติหนาทีต่ามมาตรา ๖๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
ส่ังใหยานพาหนะหยุดเพ่ือตรวจสอบหรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใด ๆ ที่จาํเปนเพื่อ 
ตรวจสอบเครื่องยนต และอุปกรณของยานพาหนะน้ันได 
 
  มาตรา ๖๘  ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษม ี
อํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกาํเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม  
การปลอยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยูในสภาพเปนควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถา 
ถาน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง 
กําเนดิที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกาํหนดโดยอาศัยอาํนาจตาม 
กฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรอืมาตรฐานที่ผูวาราชการ 
จังหวดักาํหนดเปนพเิศษสําหรับเขตควบคุมมลพษิตามมาตรา ๕๘ 
  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนิดมลพิษที่กาํหนดตามวรรคหน่ึงมีหนาที ่
ตองตดิตั้ง หรือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเคร่ืองมอือ่ืนใดสําหรับการควบคุม  
กําจดั ลด หรือขจัดมลพษิซึง่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพษิ 
กําหนด เวนแตจะไดมีระบบ อุปกรณหรือเคร่ืองมอืดังกลาว ซ่ึงเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสภาพและ
ทดลองแลวเห็นวายังใชการไดอยูแลว เพื่อการนีเ้จาพนักงานควบคุมมลพิษจะ 
กําหนดใหมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมือดงักลาวดวย 
ก็ได 
  ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบงัคับกับแหลงกาํเนิดมลพิษที่ปลอย 
หรือกอใหเกดิเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหลงกาํเนิดที ่
กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานท่ีสวนราชการใดกําหนดโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายอ่ืน 
และมาตรฐานนั้นยงัมีผลใชบังคบัตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีผูวาราชการจังหวัดกาํหนดเปน 
พิเศษสําหรับเขตควบคมุมลพษิตามมาตรา ๕๘ ดวยโดยอนุโลม 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

           สวนท่ี ๕ 
         มลพิษทางนํ้า 
            --------- 
 
  มาตรา ๖๙  ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษม ี
อํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกาํเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยนํ้าเสียหรือของเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตท่ีต้ังแหลง 
กําเนดิมลพิษไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกาํเนิดทีก่ําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ 
มาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใช 
บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกาํหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม 
มลพิษตามมาตรา ๕๘ 
 
  มาตรา ๗๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษทีก่ําหนดตาม 
มาตรา ๖๙ มีหนาท่ีตองกอสราง ติดต้ังหรือจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย 
ตามทีเ่จาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เพ่ือการน้ี เจาพนักงานควบคมุมลพิษจะกาํหนดให 
เจาของหรือผูครอบครองมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียท่ี 
กําหนดใหทําการกอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีขึ้นนั้นดวยก็ได 
  ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดมลพิษใดมรีะบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสีย 
อยูแลวกอนวันที่มีประกาศของรฐัมนตรีตามมาตรา ๖๙ ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด 
มลพิษแจงตอเจาพนกังานควบคมุมลพิษเพื่อตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวา 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียท่ีมีอยูแลวน้ันยังไมสามารถทําการบําบัดนํ้าเสีย หรือ 
กําจดัของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กาํหนดไว เจาของหรือผู 
ครอบครองแหลงกาํเนิดมลพิษมีหนาท่ีตองดาํเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 
 
  มาตรา ๗๑  ในเขตควบคุมมลพษิใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหม ี
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ 
วรรคหน่ึง ซ่ึงยังมิไดทําการกอสรางติดต้ังหรือจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคมุ
มลพิษกาํหนด หรือไมประสงคท่ีจะทําการกอสรางหรือจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจา
พนักงานควบคมุมลพิษกําหนดดงักลาว มีหนาที่ตองจดัสงน้ําเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการดาํเนินกิจการของตนไปทาํ
การบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมีอยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ี
น้ัน และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กาํหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 
  มาตรา ๗๒  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหม ี
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภท เวน
แตเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิที่กาํหนดตามมาตรา ๗๐ มีหนาที่ตองจัดสงน้ําเสีย หรือของเสียที่เกิดจาก



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจดัของเสียรวมที่มีอยูภายใน
เขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองทีน่ั้น และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กาํหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ เวนแตแหลงกําเนดิมลพิษนั้น มีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนเองอยูแลว และ
สามารถทําการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจดัของเสียไดตามมาตรฐานท่ีกาํหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๗๓  หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย 
หรือกําจัดของเสีย เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  การขอและการออกใบอนุญาต คณุสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุม 
การปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาต การตออายใุบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพัก 
และการเพิกถอนการอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนญุาตใหเปน 
ผูควบคุมดวย 
  ในการรับจางใหบริการบําบัดน้าํเสียหรือกําจดัของเสียของผูรับจางใหบริการ 
ตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บคาบรกิารเกินกวาอตัราทีก่ําหนดในกฎกระทรวงมิได 
 
  มาตรา ๗๔  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองทีใ่ดที่ทางราชการยงัมิได 
จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัด
ของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษตามมาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๗๒ จัดสงนํ้าเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการทําการบําบัดหรือกําจัดตาม
หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขทีเ่จาพนกังานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานควบคมุมลพิษ 
 
  มาตรา ๗๕  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตทองทีใ่ดที่ทางราชการยังมิได 
จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมและไมมผูีไดรับใบอนุญาตรับจางให 
บริการบําบัดน้าํเสียหรือกําจดัของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรอืเขตทองที่นั้น เจาพนักงาน 
ทองถิ่นโดยคาํแนะนาํของเจาพนกังานควบคมุมลพิษอาจกําหนดวิธีการชั่วคราว สําหรับการบําบัด 
น้ําเสียหรือกาํจัดของเสียซึง่เกดิจากแหลงกาํเนดิมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ไดตามที ่
จําเปนจนกวาจะไดมีการกอสรางติดตัง้ และเปดดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจดัของเสยีรวมในเขต
ควบคมุมลพิษหรือเขตทองที่นั้น 
  วิธีการชั่วคราวสําหรับการบาํบัดน้ําเสียหรือกาํจัดของเสียตามวรรคหนึ่ง ให 
หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การขนสง หรือการจดัสงน้ําเสียหรือของเสียดวยวิธีการใด ๆ  
ท่ีเหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือกําจดัโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ 
ทางราชการที่อยูในเขตอื่นหรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้าํเสียหรือกําจดัของเสยีซึ่งรับจาง
ใหบริการอยูในเขตอ่ืนเขามาเปดดําเนินการรับจางใหบริการในเขตควบคมุมลพิษหรือเขตทองท่ีน้ันเปนการช่ัวคราว หรือ
อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทําการเก็บรวบรวมน้ําเสียหรือของเสียเพื่อนาํขนเคลื่อนยายไปทําการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียของผูน้ันซ่ึงอยูในเขตทองท่ีอ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตทองที่นั้น 
 
  มาตรา ๗๖  นํ้าเสียท่ีไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของทางราชการ 
หรือระบบบําบัดนํ้าเสียของผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจดัของเสีย จะ 
ตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กาํหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ 
มาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใช 
บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกาํหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม 
มลพิษตามมาตรา ๕๘ 
 
  มาตรา ๗๗  ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินซ่ึงเปนผูจัดใหมรีะบบบําบัด 
นํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมโดยใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการ 
สวนทองถ่ิน และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี มีหนาท่ีดําเนินงานและควบคุมการทํางานของ 
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวมท่ีสวนราชการน้ันหรือราชการสวนทองถ่ินน้ัน 
จัดใหมีขึ้น ในกรณีเชนวาน้ีสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินจะจางผูท่ีไดรับใบอนุญาตรับจาง 
ใหบริการบาํบัดน้ําเสียหรือกาํจัดของเสียตามพระราชบัญญตัินี้ เปนผูดําเนินงานและควบคุมการ 
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได 
  หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจัดสง เก็บรวบรวมและขนสงนํ้าเสียหรือของ 
เสียจากแหลงกําเนิดมลพิษมาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมทั้งขอกาํหนด ขอ
หาม ขอจาํกัด และเง่ือนไขตาง ๆ สําหรับการปลอยท้ิง และการระบายนํ้าเสีย หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
แหลงกําเนิดมลพิษประเภทอ่ืนตามมาตรา ๗๒ ลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ 
ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 
            สวนท่ี ๖ 
        มลพิษอื่นและของเสียอันตราย 
            ---------- 
 
  มาตรา ๗๘  การเก็บรวบรวม การขนสง และการจัดการดวยประการใด ๆ  
เพื่อบําบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอื่นที่อยูในสภาพเปนของแข็ง การปองกันและควบคุม 
มลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการทําเหมืองแรท้ังบนบกและในทะเล การปองกันและควบคุม 
มลพิษที่เกดิจากหรือมีทีม่าจากการสํารวจ และขดุเจาะน้าํมัน กาซธรรมชาติและสารไฮโดรคารบอนทุกชนิดทั้งบนบกและ
ในทะเล หรือการปองกันและควบคุมมลพิษทีเ่กิดจากหรือมีที่มาจากการปลอยทิง้น้ํามันและการท้ิงเทของเสียและวตัถุอื่น 
ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกนํ้ามัน และเรือประเภทอ่ืน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา ๗๙  ในกรณีที่ไมมกีฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรีโดย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คําแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มอีํานาจออกกฎกระทรวงกาํหนดชนดิและประเภท 
ของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใชสารเคมี หรือวัตถุอนัตรายในกระบวนการผลิตทาง 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกจิการอยางอื่นใหอยูในความควบคุม ในการนีใ้ห 
กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย  
การขนสงเคล่ือนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร และการ 
จัดการ บําบัด และกาํจัดของเสียอันตรายดงักลาวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถกูตองตามหลักวชิา 
ที่เกี่ยวของดวย 
 
              สวนท่ี ๗ 
           การตรวจสอบและควบคุม 
                 ------ 
  มาตรา ๘๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษ ซ่ึงมีระบบบําบัด 
อากาศเสีย อุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน ระบบ 
บําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เปนของตนเองมีหนาทีต่องเก็บสถิติและขอมูลซึ่ง
แสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ และเครื่องมือดังกลาวในแตละวัน และจดัทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว 
ณ สถานท่ีต้ังแหลงกาํเนิดมลพิษน้ัน และจะตองจดัทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเคร่ืองมอื
ดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกาํเนดิมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทาํบนัทึกรายละเอยีดและรายงานใหทําตาม 
หลักเกณฑ วิธกีาร และแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย  
หรืออุปกรณ และเครื่องมือดังกลาวในวรรคหนึง่ จะตองมีผูควบคมุตามที่เจาพนักงานควบคมุ 
มลพิษกาํหนด ใหผูควบคุมมีหนาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผู 
ครอบครอง 
  ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย หรือกาํจดัของเสียมีหนาที ่
ตองดาํเนินการเชนเดยีวกับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา ๘๑  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมรายงานท่ีไดรับตามมาตรา ๘๐ 
สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเปนประจําอยางนอยเดือน 
ละหน่ึงคร้ังและจะทําความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไป 
พรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได 
 
  มาตรา ๘๒  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงาน 
ควบคมุมลพิษมีอํานาจดงัตอไปน้ี 
  (๑) เขาไปในอาคาร สถานท่ีและเขตท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลง 
กําเนดิมลพิษ หรือเขตที่ตัง้ของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจดัของเสยีของบุคคลใด ๆ ใน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสภาพการ 
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณและ 
เคร่ืองมอืตาง ๆ เพื่อควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอืน่ รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอยีด สถิต ิหรือขอมูล
เกี่ยวกับการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเคร่ืองมอืดังกลาว หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
  (๒) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุม หรือผูไดรับใบ 
อนุญาตรับจางใหบริการระบบบําบัดนํ้าเสียหรือกําจดัของเสีย จัดการแกไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง  
หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจดัของเสียหรืออุปกรณและ 
เคร่ืองมอืตาง ๆ เพื่อควบคมุการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอืน่ แตถาแหลงกาํเนิดมลพิษน้ันเปนโรงงานอุตสาหกรรม 
ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานดาํเนินการตามอํานาจ 
หนาท่ีตอไป หากเจาพนกังานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดาํเนินการตามอํานาจหนาที่ของตน  
ใหเจาพนักงานควบคมุมลพิษมีอาํนาจดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญตัินี้ไว 
  (๓) ออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซ่ึงมิใชโรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษน้ันเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหมี
หนังสือแจงไปยงัเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหออกคําสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม
น้ันโดยใหถือวาเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ี หากเจา
พนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดาํเนินการออกคําส่ังปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ใหเจาพนักงานควบคมุ
มลพิษมีอาํนาจออกคาํสั่งปรับเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรมน้ันได 
  (๔) ออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย  
หรือกําจัดของเสีย หยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบาํบัดนํ้าเสียหรือกาํจัดของเสีย หรือส่ัง 
เพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสียน้ัน ฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ประกาศ หรือเงือ่นไขท่ีออกหรือกําหนด
ตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือไมปฏิบัติตามคาํส่ังของเจาพนกังานควบคมุมลพิษซึ่งส่ังตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๕) ออกคําส่ังเปนหนังสือเพกิถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา  
๗๐ ในกรณีท่ีผูควบคุมน้ันฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง  
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติน้ี  
หรือไมปฏิบัติตามคาํส่ังของเจาพนักงานควบคมุมลพิษซึ่งส่ังตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการประสานการปฏิบัติ 
ราชการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เจาพนักงานควบคมุมลพิษอาจดาํเนินการดงัตอไปนี ้
  (๑) เสนอแนะการส่ังปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการส่ังใหหยุดใช 
หรือทําประโยชนดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหลงกาํเนดิมลพิษตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือ 
มาตรา ๗๘ ที่จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอ่ืนและลักลอบปลอยท้ิง 
อากาศเสีย นํ้าเสีย หรือของเสียท่ียังไมไดทําการบําบัดออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขตท่ีตัง้แหลง 
กําเนดิมลพิษตอเจาพนักงานผูมอํีานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) เสนอแนะใหมกีารดาํเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใหเจาของหรือผู 
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จดัสงน้ําเสยีหรือของเสยีไปทําการบําบัดหรือกําจัดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (๓) ใหคําปรกึษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่น หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ 
เก่ียวกบัการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจดัของเสียรวมของ 
ทางราชการซึ่งอยูภายใตความรบัผิดชอบของเจาพนักงานทองถิน่ หรือสวนราชการนั้น 
 
  มาตรา ๘๔  ในการปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที ่
และเจาพนกังานควบคุมมลพษิตองแสดงบตัรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 
  บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเปนไป 
ตามแบบท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีใหเจาของหรือผู 
ครอบครองสถานที ่หรือยานพาหนะ หรือผูมีหนาที่เกี่ยวของอาํนวยความสะดวกตามสมควร  
และใหพนักงานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
อาญา 
 
  มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานควบคมุมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ใหทําตอหนาเจาของ 
หรือผูครอบครองสถานท่ี หรือยานพาหนะ ถาหาบุคคลดงักลาวไมไดใหทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึง่พนักงาน
เจาหนาที่ หรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดขอรองใหมาเปนพยาน 
 
  มาตรา ๘๗  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูไดรับใบอนุญาต 
รับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจดัของเสีย ผูควบคมุ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไมพอใจคําสั่งของ 
เจาพนกังานควบคุมมลพษิตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มีสิทธิรองคัดคานคาํส่ังนั้นตอคณะกรรมการควบคุม
มลพิษภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงคาํส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพษิ 
  ถาผูรองคดัคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคมุมลพิษ 
ใหย่ืนอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ควบคมุมลพิษ 
  คําวินจิฉัยของรฐัมนตรใีหเปนที่สุด 
 
             สวนท่ี ๘ 
              คาบริการและคาปรับ 
               ------ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๘๘  ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซึง่ไดจัดใหมกีารกอสรางและ 
ดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณ 
แผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนซึง่จัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณากาํหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใชในแต
ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีท่ีเปนท่ีต้ังของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว 
  การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหน่ึงใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๘๙  อัตราคาบริการท่ีกําหนดตามมาตรา ๘๘ สําหรับการบําบัดนํ้าเสีย 
หรือกําจัดของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ อาจกาํหนดใหมีอัตรา 
แตกตางกันไดตามความเหมาะสม 
  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒ ประเภทบานเรือน 
ที่อยูอาศยัซึ่งเปนผูใชรายยอย มสิีทธิไดรับยกเวนไมตองเสียคาบรกิารตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาตกิําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
 
  มาตรา ๙๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษใหผูใดหลีกเลี่ยงไม 
จัดสงนํ้าเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม 
ของทางราชการตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และลักลอบปลอยท้ิงนํ้าเสียหรือของเสียน้ันออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก
เขตที่ตัง้แหลงกาํเนดิมลพิษทีต่นเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือจัดสง 
นํ้าเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ 
ทางราชการ แตไมยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมีสิทธิไดรับยกเวนตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง จะตองเสียคาปรับส่ี
เทาของอัตราคาบริการที่กาํหนดตามมาตรา ๘๘ จนกวาจะปฏิบัตติามบท 
บัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๙๑  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซ่ึงมีระบบบําบัด 
น้ําเสียหรือระบบกาํจัดของเสยีตามมาตรา ๗๐ ผูใดลักลอบปลอยท้ิงนํ้าเสียหรือของเสียลงสูระบบ 
บําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตรา 
ส่ีเทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเคร่ืองทํางานระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ 
ระบบกําจดัของเสียของตน ตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้นและมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหาย 
หากการปลอยท้ิงนํ้าเสีย หรือของเสียนั้นกอใหเกิดความชาํรุดเสียหายหรือความบกพรองแกระบบ 
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการดวยประการใด ๆ 
 
  มาตรา ๙๒  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษตามมาตรา ๖๘ 
หรือมาตรา ๗๐ ผูใดละเวนไมใชอุปกรณและเคร่ืองมอืของตนท่ีมีอยูสําหรับการควบคุมมลพิษ 
อากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน หรือละเวนไมทําการบําบัดน้าํเสียหรือกําจดัของเสียโดยใช 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนท่ีมีอยูและลักลอบปลอยท้ิงมลพิษนํ้าเสียหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของเสียดังกลาวออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตแหลงกําเนิดมลพษิของตนจะตองเสียคาปรับรายวนัในอัตราสี่เทาของ
จํานวนเงินคาใชจายประจาํวันสําหรับการเปดเดินเคร่ืองทํางานของอุปกรณ เครื่องมือ หรือระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบ
กําจดัของเสียของตนตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้น 
 
  มาตรา ๙๓  ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีของสวนราชการ 
ท่ีจัดใหมรีะบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหนาที ่
จัดเก็บคาบรกิาร คาปรับ และเรียกรองคาเสียหายตามที่บัญญัติไวในสวนนี ้ ทั้งนี ้เฉพาะในสวนท่ี 
เก่ียวของกับระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการท่ีราชการสวน 
ทองถ่ินหรือสวนราชการน้ันจัดใหมีข้ึน 
  คาบริการและคาปรับที่จดัเก็บไดตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคลัง 
เปนงบประมาณแผนดิน โดยใหนํามาหักสงเขากองทุนตามอัตราสวนท่ีคณะกรรมการกองทุน 
กําหนด สําหรับสวนท่ีเหลือใหใชเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัด 
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นหรือของสวนราชการที่ไดจัดเก็บ 
คาบริการ และคาปรับน้ัน 
 
            หมวด ๕ 
      มาตรการสงเสริม 
             --------- 
 
  มาตรา ๙๔  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษผูใดซึง่มหีนาที ่
ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย  
ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยางอ่ืน รวมท้ังอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวสัดุท่ีจาํเปนสําหรับ
แหลงกําเนิดมลพิษน้ัน หรือผูรับจางใหบริการซ่ึงไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ
จากทางราชการไดดงัตอไปนี ้
  (๑) การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขามาใน 
ราชอาณาจกัรซึง่เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองใช หรือวัสดท่ีุจําเปนซึ่งไมสามารถจัดหาได 
ภายในราชอาณาจกัร 
  (๒) การขอรับอนุญาตนําผูชาํนาญการหรือผูเชีย่วชาญชาวตางประเทศเขามา 
ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูติดต้ัง ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือ 
ระบบกําจดัของเสีย ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาและวาจางบุคคลที่มีคุณสมบัติทีจ่ะเปนผูควบคุม 
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือหรอืเครื่องใชที่นาํเขามาในราชอาณาจักรตาม (๑) ไดภายใน 
ราชอาณาจกัร รวมทัง้ขอยกเวนภาษีเงินไดของบคุคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเขามาปฏิบัต ิ
หนาท่ีเปนผูควบคุมในราชอาณาจักรดวย 
  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนิดมลพิษที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในวรรคหน่ึง แตประสงคท่ีจะจัดใหมีระบบ อุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องใชของตนเอง เพื่อทําการบําบัดอากาศเสีย นํ้าเสีย 
หรือของเสียอยางอื่นทีเ่กิดจากกจิการ หรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิท่ีจะขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทาง
ราชการตามวรรคหน่ึงได 
 
  มาตรา ๙๕  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามมาตรา ๙๔  
ใหยื่นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตติามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ีกําหนดในกฎ 
กระทรวง 
  ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาคําขอรับการสงเสริมและชวย 
เหลือตามวรรคหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร โดยคาํนึงถึงความจาํเปนในทางเศรษฐกจิการเงินและการ 
ลงทุนของผูยื่นคาํขอแตละราย และในกรณีที่คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตเิห็นสมควรให 
ความชวยเหลือแกผูยื่นคาํขอ ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตแินะนําใหสวนราชการท่ี 
เกี่ยวของดําเนินการตามอาํนาจหนาที่ของสวนราชการนั้นเพื่อใหการสงเสริมหรือใหความชวยเหลอืแกผูยื่นคําขอตอไป 
 
           หมวด ๖ 
             ความรับผิดทางแพง 
              ------ 
 
  มาตรา ๙๖  แหลงกําเนิดมลพษิใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกาํเนิดของการรัว่ไหล 
หรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามยั  
หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครอง 
แหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการร่ัวไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกดิจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนิด
มลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานั้นเกิดจาก 
  (๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
  (๒) การกระทําตามคาํส่ังของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 
  (๓) การกระทาํหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหาย 
เองหรือของบคุคลอื่น ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการร่ัวไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษน้ัน 
  คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด 
มลพิษมีหนาทีต่องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถงึคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตอง 
รับภาระจายจริงในการขจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนน้ันดวย 
 
  มาตรา ๙๗  ผูใดกระทาํหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวย 
กฎหมายอันเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐ  
หรือเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคา 
ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติทีถู่กทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
                หมวด ๗ 
           บทกําหนดโทษ 
                   ------ 
 
  มาตรา ๙๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือ 
ขัดขวางการกระทาํใด ๆ ตามคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึง 
แสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
  ในกรณีท่ีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวหรือขัดขวางการกระทํา 
ใด ๆ ตามคาํสั่งดงักลาวเปนผูซึง่กอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพษิ ตอง 
ระวางโทษจาํคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๙๙  ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือเขาไปกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลาย ทําใหสูญหาย หรือเสียหายแก 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ หรือกอใหเกิดมลพษิอันมีผลกระทบตอ 
คุณภาพส่ิงแวดลอม ในเขตพื้นทีคุ่มครองส่ิงแวดลอมที่กาํหนดตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษ 
จําคกุไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหน่ึงป  
หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรอืทั้งจําทัง้ปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๑  ผูใดแพรหรือไขขาวที่ไมเปนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหลง 
กําเนดิมลพิษใดโดยมีเจตนาที่จะทําลายชือ่เสียงหรือความไววางใจของสาธารณชนตอการดําเนิน 
กิจการโดยชอบดวยกฎหมายของแหลงกาํเนิดมลพิษนั้น ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหน่ึงป หรือ 
ปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  หากการแพรหรือไขขาวตามวรรคหน่ึงกระทําโดยการประกาศโฆษณาหรือออก 
ขาวทางหนังสือพมิพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ือมวลชนอยางอ่ืน ผูกระทําผิดดงักลาว 
ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๒  ผูใดฝาฝนคําส่ังหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามมาตรา ๖๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
  มาตรา ๑๐๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดอืน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๐๔  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษผูใดไมปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๗๑ หรือผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๗๒ หรือขอกําหนดของเจาพนักงานทองถ่ินตาม 
มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับ
ไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๕  ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดนํ้าเสีย หรือ 
กําจดัของเสียโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหน่ึงป หรือปรับ 
ไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๖  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษ ผูควบคุม หรือ 
ผูรับจางใหบริการบาํบัดน้ําเสียหรือกําจดัของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิต ิขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือ 
รายงานตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดอืน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ 
ทั้งจําทัง้ปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๗  ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใด 
ท่ีตนมีหนาท่ีตองทําตามพระราชบัญญัติน้ีโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจาํคกุไม 
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๘  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสัง่ของเจาพนักงานควบคุม 
มลพิษในการปฏิบัติหนาทีต่ามมาตรา ๘๒ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม 
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๐๙  ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียผูใดทีเ่จาพนักงาน 
ควบคมุมลพิษมีคําสัง่ใหหยดุหรอืปดการดาํเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสีย 
ตามมาตรา ๘๒ (๔) หรือผูควบคมุผูใดที่เจาพนกังานควบคุมมลพษิมีคาํสั่งใหเพิกถอนการเปน 
ผูควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๕) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝาฝนดําเนิน
กิจการตอไปตองระวางโทษจาํคกุไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๑๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพิษผูใดจางบุคคล 
ที่ถูกเพิกถอนการเปนผูควบคุมแลว ใหควบคุมการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัด 
น้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ซ่ึงตนมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมตีามพระราชบัญญัติน้ี  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึง่ตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เปนนิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลน้ัน หรือบุคคลใดซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุคลนั้น ตอง
ระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพสูิจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 
 
        บทเฉพาะกาล 
               ------ 
 
  มาตรา ๑๑๒  ในระหวางที่ยงัมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตซิึ่งไดรับแตงตัง้อยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้
ใชบังคับ ยังคงอยูในตาํแหนงเพือ่ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะกรรมการที่ไดแตงตัง้ขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ี 
 
  มาตรา ๑๑๓  บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง ซึง่ได 
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ.  
๒๕๑๘ ที่ใชบงัคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินีม้ีผลใชบงัคับใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือ 
แยงกับพระราชบัญญัตินี ้ท้ังน้ี จนกวาจะไดมกีารออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๑๑๔  ใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานเก่ียวกับการศึกษา  
และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมอยูแลวตามพระราช 
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูมีสิทธิทํารายงานผล 
กระทบส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอไป ทั้งนี ้จนกวารัฐมนตรีจะกําหนดใหผูน้ันมาดําเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 
  มาตรา ๑๑๕  บรรดารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข 
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกจิการใดตามพระราชบัญญตั ิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีไดย่ืนไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 
ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตใิห 
ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบไดตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดตามพระราช 
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้โดยใหอาํนาจหนาที่ของ 
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิในการพิจารณาดําเนินการดงักลาว เปนอํานาจหนาท่ี 
ของสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท ปนยารชุน 
           นายกรัฐมนตร ี
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
------ 

 
  ๑. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสทิธิทํารายงาน 
      ผลกระทบส่ิงแวดลอม    ฉบับละ     ๔๐  บาท 
  ๒. ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบ 
      สิ่งแวดลอม       ปละ    ๔,๐๐๐  บาท 
  ๓. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม   ฉบับละ     ๔๐  บาท 
  ๔. ใบอนุญาตเปนผูควบคมุ    ปละ    ๔,๐๐๐  บาท 
  ๕. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ  ฉบับละ     ๔๐  บาท 
  ๖. ใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบรกิาร   ปละ    ๔,๐๐๐  บาท 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติทีใ่ชบงัคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิง่แวดลอมไดอยางพอเพียงสมควร
ปรับปรุงใหมโดย 
  (๑) สงเสริมประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสรมิและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (๒) จัดระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการ 
คุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (๓) กําหนดอาํนาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถ่ิน  
ใหเกดิการประสานงาน และมีหนาท่ีรวมกนัในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและ 
กําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 
  (๔) กําหนดมาตรการควบคมุมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบาํบัดอากาศเสีย 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับมลพิษ 
  (๕) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดมลพิษ 
ใหเปนไปโดยชดัเจน 
  (๖) กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมดานกองทุนและความชวยเหลือดานตาง ๆ  
เพื่อเปนการจูงใจใหมกีารยอมรับที่จะปฏิบัติหนาที่ในการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม  จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
        ภคินี/แกไข 
        ๒๗/๒/๒๕๔๕ 
             A+B (C) 
 
 


