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เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 

(2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 

(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 37/หน้า 1/4 เมษายน 2535 



“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน 

“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน และความ
สมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 

“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง และ
สภาวะอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสิ่งแวดล้อม 

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ ที่
เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งท าให้
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

“แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ 
สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืน
ใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ใน
สภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 

“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อน
อยู่ในของเหลวนั้น 

“อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง 
เถ้าถ่าน หรือมลสารอ่ืนที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุ
ที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 



“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

“ยานพาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือตาม
กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ด าเนินการ 
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส าหรับการควบคุม บ าบัด 
หรือก าจัดมลพิษอ่ืนใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพ่ือการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัด
ของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใด ด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

“ผู้รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัดน้ าเสียหรือ
ก าจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่างอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายก าหนด 

“หน่วยงานของรัฐ”2 หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(2) ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอย่างอ่ืน นอกเหนือจาก (1) ถึง (5) 
ข้างต้น ที่ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ส าหรับในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 

                                                           
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 5  ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัด หรือก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร หรือให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีด้วย 

  
มาตรา 6  เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมี

สิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคล
ใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

(2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภยันตราย
ที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุน 
หรือด าเนินการ โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใด ๆ อัน
เป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(5) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ 
  
มาตรา 7  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทาง
การเมือง หรือมุ่งค้าหาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 8  องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับ

การสนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 



(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(3) การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น 

(4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะ
มลพิษ อันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพ่ือ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย 

ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการตามวรรค
หนึ่ง และร้องขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือ ให้นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือสั่งให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกต่อไป 

คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจพิจารณา
จัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้ว เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ 

ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วด าเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวาย หรือขัดต่อความ
สงบเรียบร้อย หรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้ 

  
มาตรา 9  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือ

ภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐเป็นอัน
มาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควร ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่ง
ได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการ
ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบ



ว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมี
ผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 

อ านาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ท าเป็นค าสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการจั งหวัดในการปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศค าสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 10  เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะ

มลพิษตามมาตรา 9 ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกัน และจัดท าแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้า 

  
มาตรา 11  ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

 

มาตรา 12  ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม* เป็นรองประธานกรร มการคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมีผู้แทน



ภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี
ผลงานและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรา 13  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(2) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 32 

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ตามมาตรา 37 

(5) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร และการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 

(6) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 (1) 

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี
เสนอตามมาตรา 55 

(9) ก ากับดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็น เพ่ือให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี
ความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 

(10) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏว่า ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อันอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(11) ก าหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(12) ก ากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 



(13) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  
มาตรา 14  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหนึ่งวาระ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา 15  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือมีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

  
มาตรา 16  ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่



ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

  
มาตรา 17  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 18  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ หรือ

คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะ
มอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 16 และมาตรา 17 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 19  ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจเรียกให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

บุคคลอ่ืน ส่งเอกสารการส ารวจผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการ
และแผนงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลนั้นมาพิจารณา  ในการนี้ อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ด้วย หากเห็นว่าโครงการและแผนงานใดอาจจะท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เสนอ
มาตรการแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรียกให้ส่งตามวรรคหนึ่ง เป็ น
เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้เอกสารหรือข้อมูล
เหล่านั้นถูกเผยแพร่สู่บุคคลอ่ืนใด  นอกจากนี้ จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้นเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรานี้
เท่านั้น 

  
มาตรา 20  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือค าแนะน าทาง
วิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพ่ือส ารวจกิจกรรม
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  



มาตรา 21  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจ
มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* กรมควบคุมมลพิษ หรือกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอ
มายังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
  

หมวด 2 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

 

  
มาตร า  2 2   ใ ห ้จ ัด ตั ้ง ก อ งท ุน ขึ ้น กอ งท ุนหนึ ่ง เ ร ีย ก ว ่า  “กองท ุน สิ ่ง แ ว ดล ้อม ” ใ น

กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  
(1) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(2) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 

(3) เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 

(5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
(7) เงินอ่ืน ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุนนี้ 
ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อม และ

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 23  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงาน และบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย 

(2) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพ่ือจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย 
ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

(3) ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศ
เสียหรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิ ดจากกิจกรรม



หรือการด าเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการ
บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามทีค่ณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

  
มาตรา 24  ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม*เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่* 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคนซึ่ง
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ ง เป็นกรรมการ และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

  
มาตรา 25  ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้ตามกิจการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน 

(3) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 
และมาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน
ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 

(4) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน 

(5) ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) รวมทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(6) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่งเข้ากองทุนตาม
มาตรา 93 

(7) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 



การก าหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ (4) และการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้ 

  
มาตรา 26  ให้น าความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม 

  
มาตรา 27  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 23 (1) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา

ค าขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา 39 เพ่ือท าการ
ก่อสร้าง หรือด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ตามมาตรา 39 ให้แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นสมทบด้วย
แล้วเป็นล าดับแรก 

สัดส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นกับเงินกองทุนที่
คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

  
มาตรา 28  การจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท าการกู้ยืม

ตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกู้ยืมเงินกองทุนได้ โดยมีก าหนดระยะยาวเป็นพิเศษ และจะก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ย
หรือยกเว้นดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 

มาตรา 29  ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่
จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมตามมาตรา 23 (1) และเงินกองทุนในส่วนอ่ืนที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจาก
มาตรา 23 (2) และ (3) 

  



มาตรา 30  คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควร หรือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนกู้ยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการ
ลงทุนและด้านวิชาการ และให้มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้ให้กู้ เก็บรักษา และ
จ่ายเงินกองทุนส่วนนี้ให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถาม และรับเงินที่ผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยส่งเข้ากองทุน และให้มีอ านาจก าหนดระเบียบเพ่ือปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงินได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน 

สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไขซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญา ก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่
ต้องใช้เงินที่กู้ยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้กู้ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 

  
มาตรา 31  เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 

22 ให้กรมบญัชีกลางน าไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจ ากับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ 

เงินรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 22 ให้น าส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในกิจการ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 23 โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
หมวด 3 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

 

ส่วนที่ 1 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

  
มาตรา 32  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ 
(1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ า

สาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าในแต่ละพ้ืนที่ 
(2) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปากแม่น้ า 

(3) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 



(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 

(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์ 
และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน และจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้วย 

  
มาตรา 33  ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา 32 เป็นพิเศษ ส าหรับในเขต
อนุรักษ์หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตพ้ืนที่ตามมาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 59 

  
มาตรา 34  ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้ าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  
ส่วนที่ 2 

การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

  
มาตรา 35  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดท า

แผนปฏิบัติการเรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งก าหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จัดท าแผนงานหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น 

 



มาตรา 36  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 อาจจัดท าเป็นแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงาน และแนวทางการด าเนินงานใน
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ า และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ 

(2) การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

(3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(4) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตาม
แผน 

(5) การจัดองค์กรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และระหว่างส่วนราชการกับเอกชน รวมทั้งการก าหนดอัตราก าลังพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(6) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน และการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  
มาตรา 37  เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหน้าที่
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้น
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสม 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดส าหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 59 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจัดท าขึ้นตามมาตรา 60 มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 59 แต่ประสงค์จะด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้ 

 



มาตรา 38  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหา และเงื่อนไขต่าง 
ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้น และควรจะต้องมีสาระส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

(2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการ
ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัด
ของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือการด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสียรวม หรือระบบการก าจัดของเสียรวมตาม (2) 

(4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ าเสียและของเสียอย่างอ่ืนจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ 

(5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

  
มาตรา 39  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะได้รับการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในล าดับแรก จะต้องเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินกองทุน ส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม
ตามมาตรา 38 (2) ด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ
ก าจัดของเสียรวม อาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง และด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบ
ก าจัดของเสีย เพ่ือให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการ
ราคาของโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีด าเนินการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบการก าจัดของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล่าว
ประกอบค าขอด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดซึ่งจะต้องมีค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*มีหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*ไว้เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 

 



มาตรา 40  ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการในพื้นที่ที่
คาบเก่ียวกันระหว่างพ้ืนที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของ
พ้ืนที่นั้น หรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
มาตรา 37 

  
มาตรา 41  ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา 37 ไม่จัดท า

หรือไม่สามารถจัดท าได้ หรือจัดท าเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้นว่ามีความรุนแรงถึง
ขนาดที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ หากเห็นว่าจ าเป็น ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือออกค าสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* เป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส าหรับจังหวัดนั้นแทน 

  
ส่วนที่ 3 

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

  
มาตรา 42  การคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้

เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 และตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา 43  ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตาม

ธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับผล
กระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอัน
ควรแก่การอนุรักษ์ และพ้ืนที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรา 44  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

(1) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 



(2) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

(3) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(4) ก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่
นั้น 

(5) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพ้ืนที่นั้น 

  
มาตรา 45  ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขต

ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้
แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้
มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุม
และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้นได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง และก าหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าว
ในพ้ืนที่นั้น 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง ให้กระท าได้เมื่อได้รับคว ามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ส่วนที่ 4 

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3 

 

มาตรา 464  ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

                                                           
3 ส่วนที่ 4 การจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา 46 ถึง มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
4 มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระท าการใด
ที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต 
การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคาร
ชุดส าหรับทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และผู้จัดสรรที่ดินหรือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรส าหรับสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินด้วย 

  
มาตรา 475  ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือกฎหมายอ่ืน

ใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ค านึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 

  
มาตรา 486  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด โดยจะ
ก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระส าคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการ

                                                           
5 มาตรา 47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
6 มาตรา 48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



หรือการด าเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดเป็นการเพ่ิมเติมจากที่ต้องด าเนินการตามวรรค
สองด้วย 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความ
จ าเป็นจะด าเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

  
มาตรา 497  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้น จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือ
การด าเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้
บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งมีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษาและ
เสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐซึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้นจัดท าและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 และมาตรา 51/1 ด้วยโดยอนุโลม 

                                                           
7 มาตรา 49 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่งเป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การ
ป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัยที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างที่รอผล
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการนั้น อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินกระบวนการหรือขั้นตอนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้นไปพลางก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชนผู้นั้นไม่ได้ 

  
มาตรา 508  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่จะต้องได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 48 วรรคสองก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการหรือ
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ และได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของ
รัฐตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมิได้จัดท า
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา  48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่
ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนแจ้งให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนั้น 

ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบ

                                                           
8 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



สิ่งแวดล้อมได้จัดท าถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสาม
แล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบัติ หน้าที่
แทนได้ เว้นแต่โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
วรรคหนึ่ง เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง หรือเป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการตามมาตรา 49 วรรคสี่  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ แทนตาม
วรรคห้า รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบภายในระยะเวลา และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

  
มาตรา 519  ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือท า

หน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตในกิจการอันเป็นสาระส าคัญส าหรับการ
ด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้นตามกฎหมายร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

ให้น าความในมาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา 51/110  ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงาน

                                                           
9 มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
10 มาตรา 51/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนดภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ พิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา 50 

เมื่อผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จัดท าใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีคณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอตามวรรคสาม ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อมแต่
ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามมาตรา 50 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 51/211  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51/1 ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่เสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นได้ โดยต้องกระท าต่อหน้าหรือด้วยความยินยอมของผู้ด าเนินการ
หรือผู้ขออนุญาต 

  
มาตรา 51/312  เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่า

คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย

                                                           
11 มาตรา 51/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
12 มาตรา 51/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



น ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่ง
ที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท าตามมาตรา 51/5 ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตด้วย 

  
มาตรา 51/413  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 49 และมาตรา 50 รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 48 ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 51/514  เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ด าเนินการแล้ว จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตรวบรวมรายงานที่ได้รับตามวรรคหนึ่งส่งให้ส านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องที่นั้น หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับรายงาน 

ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมรายงานตามวรรคสอง
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา 51/3 ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือ

                                                           
13 มาตรา 51/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
14 มาตรา 51/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือบังคับให้ผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตาม
มาตรการที่ได้ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการด าเนินการ
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน 

  
มาตรา 51/615  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
สามารถน าไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้
เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตประสงค์จะน ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการแล้ว เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือประกอบการพิจารณา
อนุญาตตามกฎหมายเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง โครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการที่จะ
ด าเนินการนั้นจะต้องไม่มีการดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบหรือท าให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และชุมชนเพ่ิมขึ้นจากที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการ หรือจะต้องไม่เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นหรือได้รับความเห็นชอบ เสนอ
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาใหม่ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 51/716  ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการได้รับเบี้ยประชุมตามที่ก าหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 
คณะกรรมการผู้ช านาญการจะมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดได้ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณารายงาน

                                                           
15 มาตรา 51/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
16  



การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ช านาญการโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาก็ได้ 

บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วแต่กรณี และมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการจะมอบหมายให้บุคคล
ตามวรรคสองเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้จะต้องเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือต้องใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด 

  
หมวด 4 

การควบคุมมลพิษ 

 

 

ส่วนที ่1 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 

 

มาตรา 52  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีคณะกรรมการคณะ
หนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจ้าท่า 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่* อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขาธิการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 

  



มาตรา 53  ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ

หรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชน

เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(4) เสนอแนะการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสีย

รวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(5) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา 

55 

(6) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 68 และมาตรา 69 

(7) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตาม
มาตรา 79 

(8) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัด
มลพิษ 

(9) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่ง
ครั้ง 

(10) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 
(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได้ 

มาตรา 54  ให้น าความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้งโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ 2 

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

 



  
มาตรา 55  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจาก
แหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 56  ในกรณีที่มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย 

การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ให้
มาตรฐานดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมาย
นั้นแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้ 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมีค าชี้ขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามค าชี้ขาดนั้น 

  
มาตรา 57  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคุม

มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายก าหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเรื่องนั้นได้ และ
ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

  
มาตรา 58  ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา 55 หรือมาตรฐานซึ่งก าหนดตามกฎหมายอ่ืน และมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 เป็นพิเศษ ส าหรับในเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 

  
ส่วนที่ 3 

เขตควบคุมมลพิษ 

 

  



มาตรา 59  ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพ่ือด าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ 

  
มาตรา 60  เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัดตามมาตรา 37 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือรวมไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

(2) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้ท าการ
ส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (1) 

(3) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพ
ปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแนะน าและช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

มาตรา 61  แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 60 จะต้อง
เสนอประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน ส าหรับก่อสร้างหรือด าเนินการเพ่ือให้
มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการที่จ าเป็น ส าหรับการลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษนั้นด้วย 

 

มาตรา 62  ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดหาที่ดินส าหรับใช้เป็นที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมส าหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้ด าเนินการจัดหาที่ดินของ
เอกชนเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้ด าเนินการเวนคืนต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

  



มาตรา 63  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 60 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ด าเนินการภายในเวลาอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ด าเนินการแทนเมื่อได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบแล้ว 

  
ส่วนที่ 4 

มลพิษทางอากาศและเสียง 

 

  
มาตรา 64  ยานพาหนะที่จะน ามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษ

จากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 

  
มาตรา 65  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืน ตาม

มาตรา 64 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาด หรือจนกว่าจะได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 

  
มาตรา 66  ในการออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่ง

ท าเครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอักษรที่มีข้อความว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความหมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของยานพาหนะนั้นด้วย 

การท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้ยานพาหนะในขณะที่มี
เครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 67  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ยานพาหนะ
หยุดเพื่อตรวจสอบ หรือเข้าไปในยานพาหนะ หรือกระท าการใด ๆ ที่จ าเป็นเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์
ของยานพาหนะนั้นได ้

  
มาตรา 68  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืน
ใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่
เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดย



อาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องติดตั้ง หรือจัดให้
มีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออ่ืนใด ส าหรับการควบคุม ก าจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด เว้นแต่จะได้มีระบบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ท าการตรวจสภาพ และทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การได้อยู่แล้ว   เพ่ือการนี้ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ดังกล่าวด้วยก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อย หรือก่อให้เกิด
เสียง หรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือ
มาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 ด้วยโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ 5 

มลพิษทางน้ า 

 

มาตรา 69  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสีย  หรือของเสียลงสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน และ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

  
มาตรา 70  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามมาตรา 69 มีหน้าที่ต้อง

ก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ก าหนด  เพ่ือการนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุมการด าเนิ นงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียที่ก าหนดให้ท าการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษใดมีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียอยู่แล้วก่อนวันที่มี
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 69 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษเพ่ือตรวจสอบ หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียที่มีอยู่แล้ว
นั้นยังไม่สามารถท าการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่



ก าหนดไว้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 

  
มาตรา 71  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง 
ซึ่งยังมิได้ท าการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษก าหนด หรือไม่ประสงค์ที่จะท าการก่อสร้าง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษก าหนดดังกล่าว มีหน้าทีต่้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการด าเนินกิจการของตนไป
ท าการบ าบัด หรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษ 
หรือเขตท้องที่นั้น และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือ โดยกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา 72  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท เว้นแต่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามมาตรา 70 มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของเสียที่เกิดจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษของตนไปท าการบ าบัด หรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มี
อยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้ หรือโดยกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบ
ก าจัดของเสียของตนเองอยู่แล้ว และสามารถท าการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 73  ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุม หรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของ

เสีย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้
ได้รับอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการ
เสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมด้วย 

ในการรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียของผู้รับจ้างให้บริการตามวรรคหนึ่งจะ
เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้ 



  
มาตรา 74  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือในเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบ าบัด

น้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย
อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และ
มาตรา 72 จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิดของตนไปให้ผู้รับจ้างให้บริการท าการบ าบัดหรือก าจัดตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

  
มาตรา 75  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ า

เสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสี ย
อยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจ
ก าหนดวิธีการชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียซึ่งเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 
และมาตรา 72 ได้ตามที่จ าเป็นจนกว่าจะได้มีการก่อสร้าง ติดตั้ง และเปิดด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ
ระบบก าจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น 

วิธีการชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการ
เก็บรวบรวม การขนส่ง หรือการจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะส ม ไปท าการบ าบัด หรือ
ก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการที่อยู่ในเขตอ่ืน หรืออนุญาตให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียซึ่งรับจ้างให้บริการอยู่ในเขตอ่ืนเข้ามาเปิด
ด าเนินการรับจ้างให้บริการในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้นเป็นการชั่วคราว หรืออนุญาตให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการนั้นท าการเก็บรวบรวมน้ าเสียหรือของเสียเพ่ือน าขนเคลื่อนย้ายไปท าการบ าบัด หรือ
ก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของผู้นั้นซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษ หรื อ
เขตท้องที่นั้น 

มาตรา 76  น้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของทางราชการ หรือระบบบ าบัด
น้ าเสียของผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็น
พิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

  
มาตรา 77  ให้ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือ

ระบบก าจัดของเสียรวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสีย



รวมที่ส่วนราชการนั้น หรือราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดให้มีขึ้น  ในกรณีเช่นว่านี้ ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
จะจ้างผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ด าเนินงาน 
และควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับการจัดส่ง เก็บรวบรวม และขนส่งน้ าเสีย หรือของเสียจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษมาสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมทั้งข้อก าหนด ข้อ
ห้าม ข้อจ ากัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับการปล่อยทิ้ง และการระบายน้ าเสีย หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอ่ืนตามมาตรา 72 ลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของ
ทางราชการ ให้ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ส่วนที่ 6 

มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย 

 

 

มาตรา 78  การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพ่ือบ าบัดและขจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการ
ท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการส ารวจ และขุดเจาะ
น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่
เกิดจากหรือมีท่ีมาจากการปล่อยทิ้งน้ ามัน และการทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ ามัน 
และเรือประเภทอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
มาตรา 79  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการ
ผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และ
กิจการอย่างอื่นให้อยู่ในความควบคุม  ในการนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บ
รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร และการจัดการ บ าบัด และก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลัก
วิชาที่เกี่ยวข้องด้วย 

  
ส่วนที่ 7 

การตรวจสอบและควบคุม 

 

 



มาตรา 80  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอ่ืน ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย
ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบ 
หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้ง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงาน ให้ท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์และ
เครื่องมือดังกล่าวในวรรคหนึ่ง จะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 81  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา 80 ส่งไปให้เจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะท าความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 82  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในอาคาร สถานที่ และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือ

เขตที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการเพ่ือตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย 
ระบบบ าบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน รวมทั้ง
ตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือ
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัด
อากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียหรือมลพิษอ่ืน แต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมาย



ว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของตน ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ได้ 

(3) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมิใช่โรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้
มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกค าสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น โดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออกค าสั่งปรับภายในระยะเวลาอัน
สมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจออกค าสั่งปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นได ้

(4) ออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย
หยุดหรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียนั้น ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ในกรณีที่ผู้
ควบคุมนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 
ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 83  ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติราชการระหว่าง

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะการสั่งปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการสั่งให้หยุดใช้หรือท าประโยชน์

ด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 78 ที่จงใจไม่ท าการบ าบัดอากาศ
เสีย น้ าเสีย หรือของเสียอย่างอ่ืน และลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได้ท าการบ าบัดออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตาม
กฎหมาย 

(2) เสนอแนะให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดหรือก าจัดตามพระราชบัญญัตินี้ต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



(3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่งอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้น 

  
มาตรา 84  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 85  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ หรือ

ยานพาหนะ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา 8617  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 65 และการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (1) ให้ท าต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ ถ้าหา
บุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ท าต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้
ขอร้องให้มาเป็นพยาน 

  
มาตรา 87  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ

บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย ผู้ควบคุม หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 82 (2) (3) (4) หรือ (5) มีสิทธิร้องคัดค้านค าสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ถ้าผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
ส่วนที่ 8 

ค่าบริการและค่าปรับ 

 

  

                                                           
17 มาตรา 86 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 88  ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้าง และด าเนินการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุม
มลพิษ หรือเขตท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าว 

การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 89  อัตราค่าบริการที่ก าหนดตามมาตรา 88 ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสีย

จากแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 อาจก าหนดให้มีอัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 72 ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น
ผู้ใช้รายย่อย มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

มาตรา 90  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ าเสียหรือของเสีย
ไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรือ
มาตรา 72 และลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้นออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตน
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมของทางราชการ แต่ไม่ยอมช าระค่าบริการที่ก าหนดโดยไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นตามมาตรา 89 
วรรคสอง จะต้องเสียค่าปรับสี่เท่าของอัตราค่าบริการที่ก าหนดตามมาตรา 88 จนกว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 91  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัด
ของเสียตามมาตรา 70 ผู้ใดลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการ จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิด
เดินเครื่องท างานระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น และมีหน้าที่
ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากการปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้นก่อให้เกิดความช ารุด เสียหายหรือความบกพร่องแก่
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการด้วยประการใด ๆ 

  
มาตรา 92  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ผู้ใดละ

เว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของตนที่มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน หรือละ
เว้นไม่ท าการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียโดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนที่มีอยู่ และ
ลักลอบปล่อยทิ้งมลพิษน้ าเสียหรือของเสียดังกล่าวออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งก าเนิดมลพิษของตน 



จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างานของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้น 

  
มาตรา 93  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบ าบัด

น้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามท่ีบัญญัติไว้ในส่วนนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของ
เสียรวมของทางราชการที่ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น 

ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลังเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน โดยให้น ามาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด ส าหรับส่วนที่เหลือให้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือของส่วนราชการที่ได้จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น 

 

หมวด 5 

มาตรการส่งเสริม 

 

  
มาตรา 94  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของ
เสียอย่างอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร 

(2) การขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ติดตั้ง ควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ในกรณีที่ไม่
สามารถจัดหาและว่าจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่น าเข้า
มาในราชอาณาจักรตาม (1) ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวในวรรคหนึ่ง แต่
ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ของตนเอง เพ่ือท าการบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือ



ของเสียอย่างอ่ืนที่เกิดจากกิจการหรือการด าเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทาง
ราชการตามวรรคหนึ่งได้ 

  
มาตรา 95  ค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 94 ให้ยื ่นต่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง
ได้ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละราย 
และในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอ ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแนะน าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นเพ่ือให้การ
ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป 

  
หมวด 6 

ความรับผิดทางแพ่ง 

 

  
มาตรา 96  แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหล หรือ

แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะ
เกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 

(2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 

(3) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของบุคคล
อ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับ
ผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษท่ีเกิดขึ้น
นั้นด้วย 

  
มาตรา 97  ผู้ใดกระท า หรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการ

ท าลาย หรือท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มี



หน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือ
เสียหายไปนั้น 

  
หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 98  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการกระท าใด ๆ 

ตามค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว หรือขัดขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่งดังกล่าว 
เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 99  ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท า

ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่
การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด
ตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 100  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือ
ตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 101  ผู้ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งก า เนิดมลพิษใด

โดยมีเจตนาที่จะท าลายชื่อเสียง หรือความไว้วางใจของสาธารณชนต่อการด าเนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของ
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

หากการแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่ง กระท าโดยการประกาศโฆษณา หรือออกข่าวทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอย่างอ่ืน ผู้กระท าผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  



มาตรา 101/118  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการ
ก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 จะได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ง
แสนบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระท านั้น 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการก่อสร้างหรือด าเนินการในโครงการหรือกิจการหรือ
การด าเนินการใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษ
ที่กฎหมายบัญญัติในวรรคหนึ่งก่ึงหนึ่ง  

มาตรา 101/219  ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่น าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท 

  
มาตรา 102  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  65 ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 103  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 104  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 72 หรือข้อก าหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 วรรคหนึ่ง หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา 105  ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุม หรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียโดย

ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  

                                                           
18 มาตรา 101/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
19 มาตรา 101/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 106  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัด
น้ าเสีย หรือก าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 107  ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดท าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องท า

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 108  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา 82 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 109  ผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือของเสียผู้ใดที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีค าสั่ง
ให้หยุดหรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียตามมาตรา 82 (4) หรือผู้ควบคุมผู้ใดที่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีค าสั่งให้เพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (5) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝ่าฝืนด าเนินกิจการต่อไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 110  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็น

ผู้ควบคุมแล้ว ให้ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งตน
มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 110/120  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร

และในส่วนภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบแต่ละคณะให้มีจ านวนสามคน และต้องแต่งตั้งจากผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้
เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  

                                                           
20 มาตรา 110/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 110/221  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่
มีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลใด
กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคล
นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 11122  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา 112  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา 113  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัย

อ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี
การออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 114  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 เป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป  ทั้งนี้ 
จนกว่ารัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้นั้นมาด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
                                                           
21 มาตรา 110/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
22 มาตรา 111 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกีย่วกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 



  
มาตรา 115  บรรดารายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพด าเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2518  ทั้งนี้ โดยให้อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการพิจารณาอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
1.23 ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ 

ท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  (ยกเลิก) 
2.24 ใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน                  ปีละ          5,000  บาท 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                  ฉบับละ          40  บาท 

4. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                            ปีละ          4,000  บาท 

5. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ        ฉบับละ          40  บาท 

6. ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ                  ปีละ          4,000  บาท 

7.25 การต่ออายุใบอนุญาต                           ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
พอเพียงสมควรปรับปรุงใหม่โดย 

(1) ส่งเสริมประชาชน และองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(2) จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(3) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการ
ประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่
ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

(4) ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ 

(5) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน 

                                                           
23 อัตราค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 
24 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
25 อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนญุาตเพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 



(6) ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุน และความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการจูงใจให้มี
การยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254526 

  
มาตรา 114  ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้

แก้ไขค าว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม” ค าว่ า  “ส านักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม” เป็น  “ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม” ค าว่า  “รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ค าว่า “ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ค า
ว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่” และค าว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ 
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                           
26 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ27 

  
ข้อ 2  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 256028 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256129
 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                           
27 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 59 ง/หน้า 46/8 มีนาคม 2559 
28 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 
29 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 27 ก/หน้า 29/19 เมษายน 2561 



  
มาตรา 3  ให้แก้ไขค าว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ในพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ทุก
แห่ง 

  
มาตรา 12  ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ พิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 13  บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และยังอยู่ ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ หรือถือได้ว่าให้ความเห็นชอบ หรือที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้ให้ความเห็นแล้ว สามารถน าไปใช้เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 14  โครงการหรือกิจการที่ ได้รับความยินยอมจากส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โครงการหรือกิจการนั้นสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบั ติตาม
มาตรการที่ได้แสดงความยินยอมน าไปปฏิบัติและส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  



มาตรา 15  ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

  
มาตรา 16  บรรดาค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ การใดท่ีได้ด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนโดยชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ว ให้ถือว่า
ด าเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 17  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  
มาตรา 18  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ



และสุขภาพ ให้เป็นตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการไม่สอดคล้อง
กับมาตรา 58 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติให้มีการจัดท ากฎหมายที่จ าเป็น
เพ่ือก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
ประกอบกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดท า การเสนอและการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานแล้ว 
และในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพ่ือให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน
ในการด ารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


