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พระราชบัญญตั ิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๑๘ 
(๒)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ส่ิงแวดลอม”  หมายความวา ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู

รอบตัวมนุษยซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๗/หนา ๑/๔ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“คุณภาพส่ิงแวดลอม”  หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว 
พืช และทรัพยากรธรรมชาติตางๆ และส่ิงที่มนุษยไดทําข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพ
ของประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาต ิ

“มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม”  หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ 
เสียง และ สภาวะอ่ืนๆ ของส่ิงแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

“กองทุน”  หมายความวา กองทุนสิ่งแวดลอม 
“มลพิษ”  หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก 

ตะกอน หรือส่ิงตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูใน
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือ
ภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี 
ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจาก
แหลงกําเนิดมลพิษดวย 

“ภาวะมลพิษ”  หมายความวา สภาวะท่ีส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปอน
โดยมลพิษซึ่งทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ 
มลพิษในดิน 

“แหลงกําเนิดมลพิษ”  หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
ส่ิงกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ 

“ของเสีย”  หมายความวา ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ
วัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิง
ตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือกาซ 

“น้ําเสีย”  หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 

“อากาศเสีย”  หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กล่ินควัน กาซ 
เขมา ฝุนละออง เถาถาน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูใน
บรรยากาศได 

“วัตถุอันตราย”  หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ  และ
วัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะ
เปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 

“เหตุรําคาญ”  หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“อาคาร”  หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“ยานพาหนะ”  หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวย

รถยนต เรือตามกฎหมายวาดวยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูควบคุม”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ 
วิเคราะห ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมีข้ึนเพื่อการบําบัดน้ําเสีย กําจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดดวยการ
ลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง 

“ผูรับจางใหบริการ”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

“เขตอนุรักษ”  หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขต
สงวนเพื่อการทองเที่ยว และเขตพื้นที่คุมครองอยางอ่ืนเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่
มีกฎหมายกําหนด 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา 
(๑)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)   หัวหน าผู บริหารทอง ถ่ินขององคการปกครองทอง ถ่ินอย าง อ่ืน 

นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ขางตน ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตาม
กฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 

“เจาพนักงานควบคุมมลพิษ”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม* 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อางถึงจังหวัดหรือ

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด ใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให
เปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีดวย 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของ

ชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเก่ียวกับการ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับ
เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิใน
ทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับความ
เสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจาก
กิจการหรือโครงการใดที่ริเร่ิม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๓)  การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการ
กระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๔)  การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่
เก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๕)  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยเครงครัด 

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว 
 
มาตรา ๗  เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือ
กฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ แลว อาจไดรับการ

ชวยเหลือหรือไดรับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(๒)  การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร เพ่ือสรางจิตสํานึกของ

สาธารณชนที่ถูกตองเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
(๓)  การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเร่ิมโครงการ หรือกิจกรรม

เพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น 
(๔)   การศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกับการคุ มครองสิ่ งแวดล อม  และอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นตอรัฐบาลหรือสวนราชการที่เก่ียวของ 
(๕)  การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความ

เสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนใน
คดีที่มีการฟองรองตอศาล เพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับ
อันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย 

ในกรณีที่องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่ ง และรองขอใหคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติชวยเหลือให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจสั่งใหความชวยเหลือ
ตามความเหมาะสม หรือส่ังใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของดําเนินการชวยเหลือหรือ
อํานวยความสะดวกตอไป 

คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
อาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกูใหแกองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลว เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร 

องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลวอาจเสนอชื่อผูแทนภาคเอกชน เพ่ือให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได 

ในกรณีที่องคกรเอกชนใดที่ไดจดทะเบียนแลวดําเนินกิจการโดยกอความวุนวาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือไมเหมาะสม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
ขององคกรเอกชนนั้นได 

 
มาตรา ๙  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปน
อันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือกอความเสียหายตอ
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรให
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความ
เสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใดๆ อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับหรือบรรเทา
ผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวาบุคคลใด
เปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอัน
จะมีผลเปนการเพิ่มความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย 

อํานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําส่ังและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดส่ังตามวรรคหนึ่ง หรือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดส่ังตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําส่ังดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
โดยมิชักชา 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือเปนการปองกันแกไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ

ภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีกําหนดมาตรการปองกันและจัดทําแผน
ฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไวลวงหนา 

 
มาตรา ๑๑  ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* มีอํานาจแตงตั้ง
เจาพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

   
 

มาตรา  ๑๒   ใหมีคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแห งชาติ  ประกอบด วย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* เปน
รองประธานกรรมการคนที่สอง  รัฐมนตรี ว าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความ
เช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
มาตรา ๑๓  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(๒)  กําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๒ 
(๓)  พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมที่รัฐมนตรี

เสนอตามมาตรา ๓๕ 
(๔)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ 
(๕)  เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการสงเสริม

การลงทุนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติตอ
คณะรัฐมนตรี 

(๖)  เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไข
อันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เสนอตามมาตรา ๕๓ (๑) 

(๘)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๙)  กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง 
ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน ประกาศ ระเบียบและคําส่ังที่จําเปน เพ่ือใหกฎหมายเกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมมีความเปนระบบโดยสมบูรณ 

(๑๐)  เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา 
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(๑๑)  กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวาง
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๑๒)  กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 
(๑๓)  เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศตอ

คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๔)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให

เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
มาตรา ๑๔  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกินอีกหนึ่งวาระ 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้ง
ไวแลว 

 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ หรือมีความ
ประพฤติเส่ือมเสียหรือมีสวนไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

 
มาตรา ๑๖  ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ถาประธาน

กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานคนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะมอบหมายก็ได 

การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖ 
และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจเรียกใหสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น สงเอกสารการสํารวจผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม และเอกสารหรือ
ขอมูลที่เก่ียวของของโครงการและแผนงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณา 
ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงดวย หากเห็นวาโครงการและแผนงานใดอาจจะทําให
เกิดผลเสียหายรายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหเสนอมาตรการแกไขตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเรียกใหสงตาม
วรรคหนึ่ง เปนเอกสารหรือขอมูลเก่ียวกับความลับอันมีลักษณะเปนสิทธิบัตรซึ่งไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดวิธีการและ
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหเอกสาร หรือขอมูลเหลานั้นถูกเผยแพรสูบุคคลอื่นใด 
นอกจากนี้จะตองใชเอกสารหรือขอมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้เทานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
คณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจากบุคคลใด
เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงหรือเพ่ือสํารวจกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
มาตรา  ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจมอบหมายใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิ งแวดลอม*  กรมควบคุมมลพิษหรือกรมส ง เส ริมคุณภาพสิ่ งแวดล อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไปได 

 
หมวด ๒ 

กองทุนสิ่งแวดลอม 
   

 
มาตรา ๒๒  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสิ่งแวดลอม” ใน

กระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี ้
(๑)  เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
(๒)  เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและ

คุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
(๕)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๖)  เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
(๗)  เงินอื่นๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้ 
ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน

ส่ิงแวดลอม และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๒๓  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 
(๑)  ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ และเคร่ืองใชที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย 

(๒)  ใหราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ
เสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวน
ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมี
ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด เพ่ือการควบคุมบําบัด
หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผู รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔)  เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๕)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
 
มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร* อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน ซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืม

เงินกองทุน 
(๓)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของผูจัดการ

กองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการ
กองทุน กรมบัญชีกลางและผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

(๔)  วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน 
(๕)  กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ 

(๓) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๖)  กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับ 

สงเขากองทุนตามมาตรา ๙๓ 
(๗)  จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 
(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๒๖  ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ

กับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุน
แตงตั้งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ให

คณะกรรมการกองทุนพิจารณาคําขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม
ในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพ่ือทําการกอสรางหรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินตามมาตรา ๓๙ ใหแลวสวนหนึ่ง หรือ
ราชการสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ินสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก 

สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ิน
กับเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรใหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนดระยะ
ยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๒๙  ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูจัดการกองทุนใน

เงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓(๑) และ เงินกองทุนในสวน
อ่ืนที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๓๐  คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินของรัฐที่

เห็นสมควรหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุน
สวนที่จัดสรรใหราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) 
ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะหความ
เปนไปไดในดานการลงทุนและดานวิชาการ และใหมีอํานาจทําสัญญาใหกูยืมแทนคณะกรรมการ
กองทุนในฐานะผูใหกู เก็บรักษาและจายเงินกองทุนสวนนี้ใหผูกูตามเงื่อนไขในสัญญากูยืม รวมทั้ง
ติดตามทวงถามและรับเงินที่ผูกูชําระคืนพรอมทั้งดอกเบี้ยสงเขากองทุนและใหมีอํานาจกําหนด
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

สัญญากู ยืมตามวรรคสองจะตองมีเ ง่ือนไข ซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญา
กําหนดใหผูกูมีหนาที่ตองใชเงินที่กูยืมไป เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของผูกูที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของเทานั้น 

 
มาตรา ๓๑  เงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บ

รักษาไวตามมาตรา ๒๒ ใหกรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํา
กับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ 

เ งินรายไดของกองทุนสิ่ งแวดลอมตามมาตรา  ๒๒ ใหนําสงเขากองทุน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใชในกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน 

 
หมวด ๓ 

การคุมครองสิ่งแวดลอม 
   

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
   

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ให

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอมในเรื่องตอไปนี ้

(๑)  มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ําและ
แหลงน้ําสาธารณะอื่นๆ ที่อยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณ
พ้ืนที่ลุมน้ําในแตละพ้ืนที่ 

(๒)  มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา 
(๓)  มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล 
(๔)  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(๕)  มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
(๖)  มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมในเรื่องอ่ืนๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามวรรคหนึ่งจะตองอาศัยหลัก
วิชาการ กฎเกณฑ และหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปได
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวของดวย 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่เห็นสมควร ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจ

กําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมที่กําหนดตามมาตรา 
๓๒ เปนพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษหรือเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขต
พ้ืนที่ตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจปรับปรุงแกไข

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ไดกําหนดไวแลวใหเหมาะสมตามความกาวหนาในทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
สวนที่ ๒ 

การวางแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
   

 
มาตรา ๓๕  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหสวนราชการที่เก่ียวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือปฏิบัติการให

เปนไปตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* มีหนาที่ให
คําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้น 

 
มาตรา ๓๖  แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทําเปนแผน

ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงาน
และแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  การจัดการคุณภาพอากาศ น้ํา และคุณภาพส่ิงแวดลอมในเรื่องอ่ืนๆ 
(๒)  การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(๓)  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม

ศิลปกรรม 
(๔)  การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับ

การดําเนินงานตามแผน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือและ
ประสานงานระหวางสวนราชการที่เก่ียวของและระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกําหนด
อัตรากําลังพนักงานเจาหนาที่ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(๖)  การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ คําส่ัง 
และประกาศที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(๗)  การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือประโยชนใน
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหผูวาราชการจังหวัดในทองที่เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดแจงใหจังหวัดนั้นจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แตถามีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอีกตามความเหมาะสม 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด
สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจัดทําข้ึนตามมาตรา ๖๐ มารวมเปนสวน
หนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดดวย 

ในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
ในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติก็ได 

 
มาตรา ๓๘  แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวดัที่

จะเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปนแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
สภาพความรุนแรงของปญหาและเงื่อนไขตางๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดนั้น และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑)  แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(๒)  แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเคร่ืองใชที่

จําเปนสําหรับการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ิน 

(๓)  แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพื่อการดําเนินการ และบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลอยทิ้งน้ําเสียและของเสีย
อยางอ่ืนจากแหลงกําเนิดมลพิษ 

(๕)  แผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการละเมิด และฝา
ฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

 
มาตรา ๓๙  แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด

ที่จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับแรก จะตองเสนอประมาณ
การเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุน สําหรับการกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ตามมาตรา ๓๘ (๒) ดวย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไม
พรอมที่จะดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมอาจเสนอ
แผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสราง และดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของ
เสีย เพ่ือใหบริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบแปลนรายการละเอียดและ
ประมาณการราคาของโครงการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้ง
กระบวนการและวิธีดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมที่เสนอขอ
จัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกลาวประกอบคําขอดวย 

เพ่ือประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดซึ่งจะตองมีคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* มีหนาที่ในการรวบรวมและ
วิเคราะหแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเปน
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*
ไวเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะตอง

ดําเนินการในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันระหวางพ้ืนที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติของพื้นที่นั้นหรือเพ่ือประโยชนในการจัดการอยางเปน
ระบบตามหลักการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและเหมาะสม ให
ผูวาราชการจังหวัดที่เก่ียวของรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหนาที่ตองจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 

๓๗ ไมจัดทําหรือไมสามารถจัดทําได หรือจัดทําเสนอแลวแตไมไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาสภาพปญหา
คุณภาพส่ิงแวดลอมของจังหวัดนั้นวามีความรุนแรงถึงขนาดที่จําเปนจะตองดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือไม หากเห็นวาจําเปนใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือออกคําส่ังใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* เปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการ
สําหรับจังหวัดนั้นแทน 

 
สวนที่ ๓ 

เขตอนุรักษและพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
   

 
มาตรา ๔๒  การคุมครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษา

พันธุสัตวปา ใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๕ และตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏวาพ้ืนที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมี

ระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืนโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่
อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยไดโดยงายหรือเปน
พ้ืนที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพ้ืนที่นั้นยังมิไดถูกประกาศ
กําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพ้ืนที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

 
มาตรา ๔๔  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ใหกําหนดมาตรการ

คุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย 
(๑)  กําหนดการใชประโยชนในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให

กระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
(๒)  หามการกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิด

ผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิด
ผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

(๓)  กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางหรือดําเนินการในพื้นที่นั้น ใหมีหนาที่ตองเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(๔)  กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกําหนดขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการที่ เ ก่ียวของเพ่ือประโยชนในการรวมมือและ
ประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน
ตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่นั้น 

(๕)  กําหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพ
ของพื้นที่นั้น 

 
มาตรา ๔๕  ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขต

ผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอม
รุนแรงเขาข้ันวิกฤตซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันทีและสวนราชการที่เก่ียวของไมมี
อํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการ
คุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือ
ควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่นั้นได 

เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาที่จะ
ใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่นั้น 

การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองใหกระทําไดเมื่อไดรับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๔ 

การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
   

 
มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมให

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของซึ่งตอง
เสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการแตละ
ประเภทและแตละขนาดดวย 

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งข้ึนในพื้นที่ใดมี
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือ
กิจการในทํานองเดียวกันไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได  
แตทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะตองแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่กําหนดไว
ในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี 

ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
 

สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๖ ซึ่ง
ไมจําตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 
๔๖ วรรคสอง ก็ได 

ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการ
หรือกิจการตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๙ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* 

ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*ตรวจสอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของที่เสนอมา หากเห็นวารายงานที่
เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมี
เอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*แจง
ใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอ
รายงานนั้น 

ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*
พิจารณาเห็นวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เก่ียวของที่เสนอมา
ถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เก่ียวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงาน
นั้น เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป 

การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของ และจะตองมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตาม
กฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย 

 
มาตรา ๔๙  การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ให

กระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* ถาคณะกรรมการ
ผู ชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการ
ผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว 

ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาต
แกบุคคลซึ่งขออนุญาตได 

ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่รอการสั่ง
อนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการสั่งใหทําการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหม
ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด 

เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดทํา
การแกไขเพิ่มเติมหรือไดจัดทําใหมทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได รับการเสนอรายงานดังกลาว แตถา
คณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาที่ดังกลาวสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได 

ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให
โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๖ ตองเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในการขอตออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น 
ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชนในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มีอํานาจตรวจสถานที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการ
หรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามความ
เหมาะสม 

เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ แลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่ังอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตโดยใหถือวาเปน
เง่ือนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย 

 
มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจกําหนดใหรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ ตองจัดทําหรือไดรับการรับรองจากบุคคลซึ่งไดรับ
อนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่จะมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิก
ถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมมลพิษ 
   

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 
   

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมี

คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบดวยปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม*เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
ตํารวจ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมเจาทา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เลขาธิการสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้ง เปนกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปน
กรรมการและเลขานุการ 

ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๓  ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการ

แพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

(๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษีอากรและ
การลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๔)  เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(๕)  ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ 

(๖)  ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่
จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 

(๗)  ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายตามมาตรา ๗๙ 

(๘)  ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือควบคุม 
ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 

(๙)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติปละหนึ่งครั้ง 

(๑๐)  พิจารณาวินิจฉัยการคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

(๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได 
 
มาตรา ๕๔  ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ

กับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษแตงตั้งโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๒ 

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
   

 
มาตรา ๕๕  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้ง
อากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอม เพ่ือรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ําทิ้ง การปลอย

ทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอมโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานดังกลาวไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๕ ใหมาตรฐานดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๕ ใหสวนราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้นแกไขให
เปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชนวา
นั้นได ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูช้ีขาด เมื่อมีคําช้ีขาดเปนประการใดใหสวน
ราชการที่เก่ียวของดําเนินการตามคําช้ีขาดนั้น 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใดกําหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอํานาจตาม
กฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเรื่องนั้นได และใหถือวาเปน
มาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่เห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดสูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานซึ่งกําหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับ
ตามมาตรา ๕๖ เปนพิเศษ สําหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 

 
สวนที่ ๓ 

เขตควบคุมมลพิษ 
   

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรง

ถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได 

 
มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ใหเจาพนักงานทองถ่ินในทองที่ที่ไดประกาศ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑)  ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเก่ียวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขต

ควบคุมมลพิษนั้น 
(๒)  จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิด

มลพิษ ที่ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลตาม (๑) 
(๓)  ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขต

ความรุนแรงของสภาพปญหา และผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจาพนักงานทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและชวยเหลือตามความจําเปน 

 
มาตรา ๖๑  แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตาม

มาตรา ๖๐ จะตองเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุน
สําหรับกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการที่จําเปน สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นดวย 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดหาที่ดินสําหรับใชเปนที่ตั้งระบบบําบัดน้ํา

เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมสําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แตไมสามารถจัดหาที่ดินของรัฐ
ได ใหดําเนินการจัดหาที่ดินของเอกชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนที่ตั้ง ในกรณีที่มีคาใชจายให
เสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหกําหนดที่ดินที่เหมาะสมเพื่อ
เสนอตอรัฐมนตรีใหดําเนินการเวนคืนตอไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
มาตรา ๖๓  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของเจา

พนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๖๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมดําเนินการภายในเวลาอันสมควร 
ใหผู ว าราชการจังหวัดมี อํานาจดําเนินการแทนเมื่อไดแจงให เจาพนักงานทองถ่ินและ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบแลว 

 
สวนที่ ๔ 

มลพิษทางอากาศและเสียง 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔  ยานพาหนะที่จะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาไดมีการใชยานพาหนะโดย

ฝาฝนตามมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังหามใชยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาด
หรือจนกวาจะไดมีการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่
กําหนดตามมาตรา ๕๕ 

 
มาตรา ๖๖  ในการออกคําส่ังหามใชยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ใหพนักงาน

เจาหนาที่ผูออกคําส่ังทําเครื่องหมายใหเห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา “หามใช
เด็ดขาด” หรือ “หามใชช่ัวคราว” หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งเปนที่รูและเขาใจของประชาชน
โดยทั่วไปวามีความหมายอยางเดียวกันไว ณ สวนใดสวนหนึ่งของยานพาหนะนั้นดวย 

การทําและการยกเลิกเคร่ืองหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง หรือการใชยานพาหนะ
ในขณะที่มีเครื่องหมายดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

ส่ังใหยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจสอบหรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใดๆ ที่จําเปนเพื่อ
ตรวจสอบเครื่องยนต และอุปกรณของยานพาหนะนั้นได 

 
มาตรา ๖๘  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม การ
ปลอยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยูในสภาพเปนควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน 
หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น
และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปน
พิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตอง
ติดตั้ง หรือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเคร่ืองมืออ่ืนใดสําหรับการควบคุม กําจัด 
ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 
เวนแตจะไดมีระบบ อุปกรณหรือเคร่ืองมือดังกลาว ซึ่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทําการตรวจ
สภาพและทดลองแลวเห็นวายังใชการไดอยูแลว เพ่ือการนี้เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะ
กําหนดใหมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเคร่ืองมือดังกลาวดวยก็
ได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอย
หรือกอใหเกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น
และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปน
พิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ ดวยโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๕ 

มลพิษทางน้าํ 
   

 
มาตรา ๖๙  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการ
ปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิด
มลพิษไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่
สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตาม
มาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๕๘ 

 
มาตรา ๗๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามมาตรา 

๖๙ มีหนาที่ตองกอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจา
พนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เพ่ือการนี้ เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหเจาของหรือผู
ครอบครองมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียที่กําหนดใหทํา
การกอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีข้ึนนั้นดวยก็ได 

ในกรณีที่แหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยู
แลวกอนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๙ ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษแจงตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวา
ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียที่มีอยูแลวนั้นยังไมสามารถทําการบําบัดน้ําเสีย หรือ
กําจัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดไว เจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนด 

 
มาตรา ๗๑  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมี

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิไดทําการกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไมประสงคที่
จะทําการกอสรางหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนดดังกลาว มีหนาที่ตองจัดสงน้ําเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจการ
ของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๗๒  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมี

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภท เวนแตเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตาม
มาตรา ๗๐ มีหนาที่ตองจัดสงน้ําเสีย หรือของเสียที่เกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการ
บําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูภายในเขตควบคุม
มลพิษหรือเขตทองที่นั้น และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
หรือโดยกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ เวนแตแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบ
กําจัดของเสียของตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๓  หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย

หรือกําจัดของเสีย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและ
การเพิกถอนการอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผู
ควบคุมดวย 

ในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการตาม
วรรคหนึ่งจะเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได 

 
มาตรา ๗๔  ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัด

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจาก
แหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ 

 
มาตรา ๗๕  ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจดัให

มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมและไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถ่ินโดย
คําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจกําหนดวิธีการชั่วคราว สําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียซึ่งเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ไดตามที่จําเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จนกวาจะไดมีการกอสรางติดตั้ง และเปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของ
เสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น 

วิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามวรรคหนึ่ง ให
หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การขนสง หรือการจัดสงน้ําเสียหรือของเสียดวยวิธีการใดๆ ที่
เหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการที่อยูในเขตอื่นหรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียซึ่งรับจางใหบริการอยูในเขตอื่นเขามาเปดดําเนินการรับจางใหบริการในเขตควบคุม
มลพิษหรือเขตทองที่นั้นเปนการชั่วคราว หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทํา
การเก็บรวบรวมน้ําเสียหรือของเสียเพื่อนําขนเคลื่อนยายไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของผูนั้นซึ่งอยูในเขตทองที่อ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตทองที่นั้น 

 
มาตรา ๗๖  น้ําเสียที่ไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการ

หรือระบบบําบัดน้ําเสียของผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย 
จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช
บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๘ 

 
มาตรา ๗๗  ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัด

น้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมโดยใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการ
สวนทองถ่ิน และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการนั้นหรือราชการสวนทองถ่ินนั้น
จัดใหมีข้ึน ในกรณีเชนวานี้สวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินจะจางผูที่ไดรับใบอนุญาตรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เปนผูดําเนินงานและควบคุมการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจัดสง เก็บรวบรวมและขนสงน้ําเสียหรือของเสีย
จากแหลงกําเนิดมลพิษมาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ 
รวมทั้งขอกําหนด ขอหาม ขอจํากัด และเง่ือนไขตางๆ สําหรับการปลอยทิ้ง และการระบายน้ําเสีย 
หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอื่นตามมาตรา ๗๒ ลงสู
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ ใหกําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๖ 

มลพิษอื่นและของเสียอันตราย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  การเก็บรวบรวม การขนสง และการจัดการดวยประการใดๆ เพ่ือ
บําบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอื่นที่อยูในสภาพเปนของแข็ง การปองกันและควบคุม
มลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการทําเหมืองแรทั้งบนบกและในทะเล การปองกันและควบคุม
มลพิษที่ เ กิดจากหรือมีที่มาจากการสํารวจ  และขุดเจาะน้ํ ามัน  กาซธรรมชาติและสาร
ไฮโดรคารบอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมี
ที่มาจากการปลอยทิ้งน้ํามันและการทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืนๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุก
น้ํามัน และเรือประเภทอื่น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภท
ของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใชสารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอยางอ่ืนใหอยูในความควบคุม ในการนี้ให
กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย 
การขนสงเคลื่อนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร และการ
จัดการ บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาที่
เก่ียวของดวย 

 
สวนที่ ๗ 

การตรวจสอบและควบคุม 
   

 
มาตรา ๘๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัด

อากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมือสําหรับควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบ
บําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เปนของตนเองมีหนาที่
ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ และเคร่ืองมือดังกลาวในแต
ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และ
จะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาวเสนอตอเจา
พนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานใหทําตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย 
หรืออุปกรณ และเคร่ืองมือดังกลาวในวรรคหนึ่ง จะตองมีผูควบคุมตามที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนด ใหผูควบคุมมีหนาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผู
ครอบครอง 

ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียมีหนาที่ตอง
ดําเนินการเชนเดียวกับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๑  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมรายงานที่ไดรับตามมาตรา ๘๐ สงไป
ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตทองถ่ินนั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้งและจะทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไป
พรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๘๒  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงาน

ควบคุมมลพิษมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  เขาไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

แหลงกําเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใดๆ 
ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสภาพการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ เพ่ือควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึก
รายละเอียด สถิติ หรือขอมูลเก่ียวกับการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว 
หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุม หรือผูไดรับ
ใบอนุญาตรับจางใหบริการระบบบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียหรือ
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ เ พ่ือควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น แตถา
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไม
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ได 

(๓)  ออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ซึ่งมิใชโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ ในกรณีแหลงกําเนิด
มลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ใหออกคําส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยใหถือวาเจาพนักงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ หากเจาพนักงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการออกคําส่ังปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ใหเจา
พนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจออกคําส่ังปรับเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่
เปนโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได 

(๔)  ออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย 
หรือกําจัดของเสียหยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย
นั้น ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  ออกคําส่ังเปนหนังสือเพิกถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา ๖๘ หรือ
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผูควบคุมนั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ประกาศ หรือเง่ือนไขที่ออกหรือกําหนดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้  หรือไมปฏิบัติตามคํ า ส่ังของเจ าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่ ง ส่ั งตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติ

ราชการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะการสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งใหหยุด

ใชหรือทําประโยชนดวยประการใดๆ เก่ียวกับแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือ
มาตรา ๗๘ ที่จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอ่ืนและลักลอบปลอยทิ้ง
อากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียที่ยังไมไดทําการบําบัดออกสู ส่ิงแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้ง
แหลงกําเนิดมลพิษตอเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย 

(๒)  เสนอแนะใหมีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทํา
การบําบัดหรือกําจัดตามพระราชบัญญัตินี้ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

(๓)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ิน หรือสวนราชการที่เก่ียวของ
เก่ียวกับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๘๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่และเจา

พนักงานควบคุมมลพิษตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเปนไป

ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให เจาของหรือผู

ครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ หรือผูมีหนาที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร และ
ใหพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึง่ 

หรือมาตรา ๖๕ และการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ใหทํา
ตอหนาเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่ หรือยานพาหนะ ถาหาบุคคลดังกลาวไมไดใหทําตอ
หนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดขอรองให
มาเปนพยาน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูไดรับใบอนุญาต
รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย ผูควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไมพอใจคําส่ังของ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มีสิทธิรองคัดคานคําส่ังนั้น
ตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษ 

ถาผูรองคัดคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษใหย่ืน
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 

สวนที่ ๘ 
คาบริการและคาปรับ 

   
 

มาตรา ๘๘  ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและ
ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถ่ิน และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
แลว ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
พิจารณากําหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ที่เปน
ที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว 

การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๘๙  อัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา ๘๘ สําหรับการบําบัดน้ําเสีย

หรือกําจัดของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ อาจกําหนดใหมีอัตรา
แตกตางกันไดตามความเหมาะสม 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒ ประเภทบานเรือน
ที่อยูอาศัยซึ่งเปนผูใชรายยอย มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองเสียคาบริการตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 
มาตรา ๙๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดหลีกเล่ียงไมจัดสง

น้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสู
ส่ิงแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือจัดสงน้ํา
เสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ แตไมยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมีสิทธิไดรับยกเวนตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง 
จะตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา ๘๘ จนกวาจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๑  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสีย

หรือระบบกําจัดของเสียตามมาตรา ๗๐ ผูใดลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัด
น้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทา
ของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางานระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของตน ตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้นและมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายหากการ
ปลอยทิ้งน้ําเสีย หรือของเสียนั้นกอใหเกิดความชํารุดเสียหายหรือความบกพรองแกระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการดวยประการใดๆ 

 
มาตรา ๙๒  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ หรือ

มาตรา ๗๐ ผูใดละเวนไมใชอุปกรณและเครื่องมือของตนที่มีอยูสําหรับการควบคุมมลพิษอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเวนไมทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดยใชระบบบําบัด
น้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียของตนที่มีอยูและลักลอบปลอยทิ้งมลพิษน้ําเสียหรือของเสีย
ดังกลาวออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขตแหลงกําเนิดมลพิษของตนจะตองเสียคาปรับรายวันใน
อัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางานของอุปกรณ 
เครื่องมือ หรือระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้น 

 
มาตรา ๙๓  ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการที่จัด

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหนาที่จัดเก็บ
คาบริการ คาปรับ และเรียกรองคาเสียหายตามที่บัญญัติไวในสวนนี้  ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่
เก่ียวของกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่ราชการสวน
ทองถ่ินหรือสวนราชการนั้นจัดใหมีข้ึน 

คาบริการและคาปรับที่จัดเก็บไดตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคลัง
เปนงบประมาณแผนดิน โดยใหนํามาหักสงเขากองทุนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุน
กําหนด สําหรับสวนที่เหลือใหใชเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการสวนทองถ่ินหรือของสวนราชการที่ไดจัดเก็บ
คาบริการและคาปรับนั้น 

 
หมวด ๕ 

มาตรการสงเสริม 
   

 
มาตรา ๙๔  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดซึ่งมีหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยางอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่
จําเปนสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษนั้น หรือผูรับจางใหบริการซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้
มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการไดดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเคร่ืองจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือวัสดุที่จําเปนซึ่งไมสามารถจัดหาได
ภายในราชอาณาจักร 

(๒)  การขอรับอนุญาตนําผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศเขามา
ปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตั้ง ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสีย ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาและวาจางบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเปนผูควบคุม
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือหรือเคร่ืองใชที่นําเขามาในราชอาณาจักรตาม (๑) ไดภายใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเวนภาษีเงินไดของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเขามาปฏิบัติ
หนาที่เปนผูควบคุมในราชอาณาจักรดวย 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว
ในวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีระบบ อุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องใชของตนเอง เพ่ือทํา
การบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอ่ืนที่เกิดจากกิจการ หรือการดําเนินกิจการของตน 
มีสิทธิที่จะขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๙๕  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามมาตรา ๙๔ 

ใหย่ืนตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ
ตามวรรคหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเปนในทางเศรษฐกิจการเงินและการ
ลงทุนของผูย่ืนคําขอแตละราย และในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นสมควรให
ความชวยเหลือแกผูย่ืนคําขอ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแนะนําใหสวนราชการที่
เก่ียวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้นเพื่อใหการสงเสริมหรือใหความ
ชวยเหลือแกผูย่ืนคําขอตอไป 

 
หมวด ๖ 

ความรับผดิทางแพง 
   

 
มาตรา ๙๖  แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหล

หรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย 
หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอ่ืนหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไม
วาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษ
เชนวานั้นเกิดจาก 

(๑)  เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  การกระทําตามคําส่ังของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 
(๓)  การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหาย

เองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการ
แพรกระจายของมลพิษนั้น 

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตอง
รับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นดวย 

 
มาตรา ๙๗  ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวย

กฎหมายอันเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ 
หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคา
ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๙๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวาง

การกระทําใดๆ ตามคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวหรือขัดขวางการกระทําใดๆ 
ตามคําส่ังดังกลาวเปนผูซึ่งกอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๙  ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือ

เข า ไปกระทํ าด วยประการใดๆ  อัน เปนการทํ าลาย  ทํ า ให สูญหาย  หรือเ สียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ หรือกอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดแพรหรือไขขาวที่ไมเปนความจริงเก่ียวกับอันตรายจาก

แหลงกําเนิดมลพิษใดโดยมีเจตนาที่จะทําลายชื่อเสียงหรือความไววางใจของสาธารณชนตอการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินกิจการโดยชอบดวยกฎหมายของแหลงกําเนิดมลพิษนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากการแพรหรือไขขาวตามวรรคหนึ่งกระทําโดยการประกาศโฆษณาหรือออก
ขาวทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ือมวลชนอยางอ่ืน ผูกระทําผิด
ดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒  ผูใดฝาฝนคําส่ังหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๖๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๔  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๗๑ หรือผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ หรือขอกําหนดของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 
๗๔ หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๕  ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือ

กําจัดของเสียโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุม หรือผูรับ

จางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตน

มีหนาที่ตองทําตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๘  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุม

มลพิษในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๒ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๙  ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียผูใดที่เจาพนักงาน

ควบคุมมลพิษมีคําส่ังใหหยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสีย
ตามมาตรา ๘๒ (๔) หรือผูควบคุมผูใดที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําส่ังใหเพิกถอนการเปนผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๕) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ 
หรือฝาฝนดําเนินกิจการตอไปตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๐  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดจางบุคคลที่ถูก

เพิกถอนการเปนผูควบคุมแลว ใหควบคุมการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ํา
เสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งตนมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เปนนิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๑๒  ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งไดรับแตงตั้งอยูกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการที่
ไดแตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๑๓  บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังซึ่งได

ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๘ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑๔  ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษา 

และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมอยูแลวตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูมีสิทธิทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอไป ทั้งนี้ จนกวารัฐมนตรีจะกําหนดใหผู
นั้นมาดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑๕  บรรดารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติให
ดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบไดตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ โดยใหอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการพิจารณาดําเนินการดังกลาว เปน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงาน 
 ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับละ ๔๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบ 
 ส่ิงแวดลอม ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
๓. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม ฉบับละ ๔๐ บาท 
๔. ใบอนญุาตเปนผูควบคุม ปละ ๔,๐๐๐ บาท 
๕. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบรกิาร ฉบับละ ๔๐ บาท 
๖. ใบอนญุาตเปนผูรับจางใหบริการ ปละ ๔,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการควบคุม
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางพอเพียงสมควรปรับปรุงใหมโดย 

(๑)  สงเสริมประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๒)  จัดระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๓)  กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถ่ิน 
ใหเกิดการประสานงาน และมีหนาที่รวมกันในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

(๔)  กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับ
มลพิษ 

(๕)  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เก่ียวของกับการกอใหเกิดมลพิษให
เปนไปโดยชัดเจน 

(๖)  กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมดานกองทุนและความชวยเหลือดานตางๆ 
เพ่ือเปนการจูงใจใหมีการยอมรับที่จะปฏิบัติหนาที่ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๒๗/๒/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๑๔  ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม” เปน “กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม” เปน 
“สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ ส่ิงแวดลอม” เปน  “รัฐมนตรีว าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม” เปน “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” คําวา “อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี” เปน “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร” และคําวา “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
                                                 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
๒๑/๗/๒๕๔๖ 
สุมลรัตน/แกไข 

๓๐/๓/๔๗ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 


