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ภาคผนวก ก-45 
 

พระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ส่ิง แวดล้อม” หมายความว่า ส่ิงต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ 

ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษย์ได้ท าขึ้น 
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“คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช  และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และส่ิงที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์
สืบไปของมนุษยชาติ 

“มาตรฐาน คุณภาพส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ เสียง และสภาวะ
อื่นๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่ิงแวดล้อม 
“มลพิษ” หมาย ความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกค้าง

จากส่ิงเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้
หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กล่ิน ความส่ันสะเทือน  หรือเหตุร าคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออก 
จากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

“ภาวะ มลพิษ” หมายความว่า สภาวะที่ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งท าให้
คุณภาพของสิ่ง แวดล้อมเส่ือมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

“แหล่ง ก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง  ยานพาหนะ 
สถานท่ีประกอบกิจการใดๆ หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 

“ของ เสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด 
ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของ 
แข็งของเหลวหรือก๊าซ 

“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อน 
อยู่ในของเหลวนั้น 

“อากาศ เสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กล่ินควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน 
หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ 

“วัตถุ อันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อม 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
“ยาน พาหนะ” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เรือตาม

กฎหมายว่าด้วยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
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“ผู้ ควบคุม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์  ด าเนินการ  
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ส าหรับการควบคุม บ าบัด หรือ
ก าจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบ าบัด  น้ าเสีย ก าจัดของเสีย 
หรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

“ผู้ รับจ้างให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างท าการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

“เขตอนุรักษ์” หมาย ความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว 
และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มี กฎหมายก าหนด 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัว หน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอย่างอื่น นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ข้างต้น ที่

ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการ  นั้น ส าหรับในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น 

“เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* 
  
มาตรา ๕ ใน กรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อ้างถึงจังหวัดหรือก าหนดให้เป็นอ านาจ หน้าที่

ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณีด้วย 

  
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิ

และหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) การ ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวข้องกับการ  รักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ
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เป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 

(๒) การ ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภยันตราย 
ที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือ ภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือ
ด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๓) การ ร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใดๆ  อันเป็น 
การละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(๔) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการน้ันบัญญัติไว้ 
  
มาตรา ๗ เพื่อ เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  

ส่ิงแวด ล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการคุ้มครองส่ิงแวด ล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง  หรือมุ่งค้า 
หาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๘ องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗ แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับ 

การสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การ จัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามพระราช  บัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิง แวดล้อม 
(๒) การ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี นั้น 
(๔) การ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และเสนอแนะ

ความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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(๕) การ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับอันตรายหรือความเสียหายจาก ภาวะ
มลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย 

ใน กรณีที่องค์กรเอกชนท่ีได้จดทะเบียนประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการ ตามวรรคหนึ่ง 
และร้องขอให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีโดยค า แนะน าของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความ เหมาะสม หรือส่ังให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ช่วยเหลือหรือ อ านวยความสะดวกต่อไป 

คณะ กรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอาจพิจารณาจัด สรร
เงินทุนอุดหนุน หรือเงินกู้ให้แก่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้ว  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร 

องค์กร เอกชนท่ีได้จดทะเบียนแล้วอาจเสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้ 

ใน กรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบียนแล้วด าเนินกิจการโดยก่อความวุ่นวายหรือ ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือไม่เหมาะสม ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนน้ันได้ 

  
มาตรา ๙ เมื่อ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ  หรือภาวะ

มลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกายหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก  ให้นายกรัฐมนตรี 
มีอ านาจส่ังตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือ
ความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใดๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจาก
อันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันได้อย่างทัน ท่วงที ในกรณีท่ีทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว 
ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจส่ังบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่ม  ความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่าง 
ที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย 

อ านาจ ในการส่ังตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัด แทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ท าเป็นค าส่ังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อ นายกรัฐมนตรีได้ส่ังตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรค สองแล้ว ให้ประกาศค าส่ังดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

  
มาตรา ๑๐ เพื่อ เป็นการป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะ

มลพิษตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจัดท าแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
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มาตรา ๑๑ ให้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และก าหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 

                    
  

มาตรา ๑๒ ให้ มีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็น
กรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

  
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๓๒ 
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา ๓๕ 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดตาม

มาตรา ๓๗ 
(๕) เสนอ แนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
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(๖) เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี 

(๗) พิจารณา ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการ  
แพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา ๕๓ (๑) 

(๘) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี  
เสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๙) ก ากับ ดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ประกาศ ระเบียบและค าส่ังที่จ าเป็น เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีความเป็น ระบบ
โดยสมบูรณ ์

(๑๐) เสนอ ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีที่ปรากฏว่า  ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมอันอาจท า
ให้เกิดความเสีย หายอย่างร้ายแรง 

(๑๑) ก าหนด มาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๑๒) ก ากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 
(๑๓) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย  

ปีละหน่ึงครั้ง 
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอ านาจหน้าที่  

ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
  
มาตรา ๑๔ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสาม  ปี  

แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินอีกหน่ึงวาระ 
ใน กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้

แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) คณะ รัฐมนตรีให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ 
มีส่วนได้เสียในกิจการหรือธุรกิจใดๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพส่ิง  
แวดล้อม 

ใน กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่  เหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

  
มาตรา ๑๖ ใน การประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานคนที่หนึ่งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุมถ้า
ประธานกรรมการและรอง ประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

  
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การ วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
  
มาตรา ๑๘ คณะ กรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ  หรือ

คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม แห่งชาติจะมอบหมาย 
ก็ได ้

การประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการและคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๙ ให ้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจเรียกให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและ บุคคล

อื่น ส่งเอกสารการส ารวจผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการและแผนงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณา ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วย หากเห็นว่า
โครงการและแผนงานใดอาจจะท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อคุณภาพส่ิง  แวดล้อม ให้เสนอมาตรการแก้ไขต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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ใน กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเรียกให้ส่งตาม วรรคหนึ่งเป็นเอกสาร
หรือข้อมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเป็นสิทธิบัตรซึ่งได้รับ  ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  
ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนดวิธีการและมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ ป้องกันมิให้เอกสาร หรือข้อมูลเหล่านั้น
ถูกเผยแพร่สู่บุคคลอื่นใด นอกจากนี้จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรานี้ เท่านั้น 

  
มาตรา ๒๐ ใน การปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  คณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ หรือคณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ความเห็น หรือค าแนะน าทางวิชาการ
ได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพื่อส ารวจ  กิจกรรมใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

  
มาตรา ๒๑ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอาจ

มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* กรมควบคุมมลพิษหรือกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* เป็นผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายัง
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

  
หมวด ๒ 

กองทุนส่ิงแวดล้อม 
                    

  
มาตรา ๒๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนส่ิงแวดล้อม” ในกระทรวงการคลัง

ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
(๒)  เงิน  ที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต   

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) เงินค่าบริการและค่าปรับท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี้ 
(๗) เงินอื่นๆ ท่ีได้รับมาเพื่อด าเนินการกองทุนนี้ 
ให้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่ิงแวดล้อม และ

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๒๓ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให ้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ า  เสียรวม

หรือระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับ 
การด าเนินงาน และบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย 

(๒) ให ้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพื่อจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

(๓) ให้ เอกชนกู้ยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย 
หรือน้ าเสีย ระบบก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการด าเนิน
กิจการของ ตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้  บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด
ของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เป็น เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการกองทุน เห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
  
มาตรา ๒๔ ให้ มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม*เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง  อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่* อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม*เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๒๓ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน 
(๓) ก าหนด ระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และวิธีด าเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา  ๒๙  

และมาตรา ๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน  กรมบัญชีกลางและผู้จัดการกองทุนตาม
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 

(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน 
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(๕) ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๖) ก าหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์ส าหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับ ส่งเข้ากองทุนตาม
มาตรา ๙๓ 

(๗) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ต ามที่
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การ ก าหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ตาม (๑) หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่ง ชาติ 
คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้ 
  
มาตรา ๒๖ ให้ น าความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๗ ใน การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา

ค าขอจัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพื่อท าการก่อสร้าง
หรือด าเนินการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๓๙  
ให้แล้วส่วนหนึ่ง หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นสมทบด้วย แล้วเป็นล าดับแรก 

สัด ส่วนระหว่างเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นกับเงินกองทุนที่
คณะกรรมการกองทุนจะ พิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด 

  
มาตรา ๒๘ การ จัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  ท าการกู้ยืมตาม

มาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด 

เพื่อ ประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
รายหน่ึงรายใดกู้ยืมเงินกองทุนได้ โดยมีก าหนดระยะยาวเป็นพิเศษ และจะก าหนดให้ลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเว้นดอกเบีย้
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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มาตรา ๒๙ ให้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่
จัดสรรให้ส่วนราชการหรือราชการส่วน ท้องถิ่นส าหรับการลงทุนและด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของ เสียรวมตามมาตรา ๒๓(๑) และ เงินกองทุนในส่วนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) 
และ (๓) 

  
มาตรา ๓๐ คณะ กรรมการกองทุนอาจมอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรหรือบรรษัท

เงิน ทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่วนที่จัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนกู้ยืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ได้ 

ใน การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการลงทุน
และด้าน วิชาการ และให้มีอ านาจท าสัญญาให้กู้ยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผู้ให้กู้  เก็บรักษาและจ่าย
เงินกองทุนส่วนน้ีให้ผู้กู้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินท่ีผู้กู้ช าระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งเข้า
กอง ทุนและให้มีอ านาจก าหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการให้กู้ยืมเงินได้โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

สัญญา กู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสาระส าคัญของสัญญาก าหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้
เงินที่กู้ยืมไป เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้กู้ที่ก าหนดไว้ในพระ  ราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

  
มาตรา ๓๑ เงิน กองทุนส่ิงแวดล้อมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒ 

ให้กรมบัญชีกลางน าไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจ ากับสถาบันการเงิน ที่เป็นของรัฐ 
เงิน รายได้ของกองทุนส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๒๒ ให้น าส่งเข้ากองทุนส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้ในกิจการ

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
  

หมวด ๓ 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

                    
  

ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

                         
  

มาตรา ๓๒ เพื่อ ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเรื่องต่อไปน้ี 
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(๑) มาตรฐาน คุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าสาธารณะ
อื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าในแต่ละพื้นที่ 

(๒) มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ า 
(๓) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล 
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
(๖) มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ 
การ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามวรรคหนึ่งจะต้องอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์  และ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้องด้วย 

  
มาตรา ๓๓ ใน กรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นพิเศษ ส าหรับในเขตอนุรักษ์
หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 

  
มาตรา ๓๔ ให้ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวด 

ล้อมที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลงในทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  
ส่วนท่ี ๒ 

การวางแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
                    

  
มาตรา ๓๕ ให้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติ

การ เรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งก าหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑) 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ  ให้เป็นไปตามแผน

จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนงาน
หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวด ล้อมนั้น 
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มาตรา ๓๖ แผน จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดท าเป็นแผนระยะส้ัน ระยะกลาง 
หรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการด าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ า และคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ 
(๒) การควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(๓) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
(๔) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามแผน 
(๕) การ จัดองค์กรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงาน  ระหว่าง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและระหว่างส่วนราชการกับเอกชน รวมทั้งการก าหนดอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงาน ตามแผน 

(๖) การตรากฎหมายและออกกฎข้อบังคับ ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ค าส่ัง และประกาศที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

(๗) การ ตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม  เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๓๗ เมื่อ ได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน้าที่
จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้นจัดท าแผน 
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตามความ เหมาะสม 

การ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดส าหรับเขต  ควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจัดท าขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดด้วย 

ใน กรณีที่จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๕๙ แต่ประสงค์จะด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของ
จังหวัดนั้นอาจจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก็ได้ 

  
มาตรา ๓๘ แผน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะเสนอต่อ 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการท่ีเสนอระบบการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามแนวทางที่ 
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ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของจังหวัดนั้น และควรจะต้องมีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(๒) แผน การจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  และเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการ

ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสีย
รวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการด าเนินการ และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
หรือระบบการก าจัดของเสียรวมตาม (๒) 

(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ าเสียและของเสียอย่างอื่นจากแหล่งก าเนิด
มลพิษ 

(๕) แผน การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ 
การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 

  
มาตรา ๓๙ แผน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดที่จะได้รับการ 

พิจารณาจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติในล าดับแรก  จะต้องเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินกองทุน ส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด  ของเสียรวมตาม
มาตรา ๓๘ (๒) ด้วย ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของ
เสียรวมอาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง  และด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย  
เพื่อให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 

การ จัดท าแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะต้องมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการ ราคา
ของโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีด าเนินการระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมหรือระบบการก าจัดของ เสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล่าวประกอบค าขอด้วย 

เพื่อ ประโยชน์ในการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในระดับ
จังหวัดซึ่งจะต้องมีค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม* มีหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวด ล้อมในระดับจังหวัด 
เพือ่เสนอขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม*ไว้
เพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

  
มาตรา ๔๐ ใน กรณีที่การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องด าเนินการใน พื้นที่ท่ีคาบ

เกี่ยวกันระหว่างพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะ ทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของพื้นที่นั้น
หรือเพื่อประโยชน์ใน การจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  ธรรมชาติ 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ 
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มาตรา ๔๑ ใน กรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ ไม่จัดท าหรือ 

ไม่สามารถจัดท าได้  หรือจัดท าเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ   
ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ จังหวัดนั้นว่ามีความรุนแรงถึงขนาด
ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง ใดหรือไม่ หากเห็นว่าจ าเป็นให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เพื่อออกค าส่ังให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* เป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับจังหวัด
นั้นแทน 

  
ส่วนที่ ๓ 

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
                    

  
มาตรา ๔๒ การ คุ้มครองและจัดการพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นไป

ตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๓๕ และตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
  
มาตรา ๔๓ ใน กรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารหรือมีระบบนิเวศน์  

ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป  หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผล
กระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ายหรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอัน ควรแก่
การอนุรักษ์และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนท่ีนั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

  
มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้ก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
(๑) ก าหนด การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ  ระบบ

นิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
(๒) ห้าม การกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศน์ของ พื้นที่น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม 
(๓) ก าหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท า

การก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ใหม้ีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(๔) ก าหนด วิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความ  

รับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมในพ้ืนท่ีนั้น 
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(๕) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นท่ีนั้น 
  
มาตรา ๔๕ ใน พื้นที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะเขต

ควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่
ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจ าเป็นจะ ต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะ รัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีนั้นได้ 

เมื่อ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
เขตพื้นที ่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและก าหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้ม ครองดังกล่าวในพ้ืนท่ีนั้น 

การ ขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยท าเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ส่วนท่ี ๔ 

การท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
                    

  
มาตรา ๔๖ เพื่อ ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภท และขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

ใน การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  แนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

ใน กรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใด  มีการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือ  ใน
พื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราช กิจจา
นุเบกษาก าหนดให้โครงการหรือกิจการในท านองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้อง  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ใน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
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มาตรา ๔๗ ใน กรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือกิจการน้ัน จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม แห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ใน การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เสนอตาม  วรรคหนึ่ง 
คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด  ซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ส าหรับ โครงการหรือกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๖ ซึ่งไม่จ าต้องเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี  
การท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

  
มาตรา ๔๘ ใน กรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อน เริ่มการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบส่ิงแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย
นั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดท าเป็น
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้ 

ให ้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการส่ังอนุญาตส าหรับโครงการหรือ กิจการตามวรรค
หนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล  กระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* 

ให้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม*ตรวจสอบรายงานการ วิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงานท่ีเสนอมามิได้จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม*แจ้งให้บุคคลผู้ขอ อนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีได้รับการเสนอ รายงานน้ัน 

ใน กรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม*พิจารณาเห็นว่ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูก ต้องและมีข้อมูลครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* พิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 
เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 
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การ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคส่ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการหรือกิจการ  นั้น หรือผู้แทนร่วมเป็น
กรรมการอยู่ด้วย 

  
มาตรา ๔๙ การ พิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา ๔๘ ให้กระท าให้แล้วเสร็จ

ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการ  วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม* ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว 

ใน กรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 

ใน กรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการส่ังอนุญาตแก่บุคคล 
ผู้ขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดัง กล่าวจะเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ  
ผู้ช านาญ การส่ังให้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับ  ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการก าหนด 

เมื่อ บุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมซึ่งได้ท าการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ได้จัดท าใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวส่ังอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้ 

ใน กรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการหรือกิจการ
ตามประเภทและ ขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตส าหรับ โครงการหรือกิจการน้ัน ตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๕๐ เพื่อ ประโยชน์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๘ 

และมาตรา ๔๙ ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการผู้ช านาญการ  
มีอ านาจตรวจสถานท่ีซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับความ เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม 

เมื่อ คณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวด ล้อม
ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาส่ังอนุญาต  หรือต่ออายุใบอนุญาตน า
มาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมไปก าหนดเป็น  เงื่อนไขในการส่ังอนุญาต หรือต่อ
อายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้น ด้วย 
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มาตรา ๕๑ เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติอาจก าหนดให้รายงาน  การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา ๔๖  
ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการ ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมก็ได้ 

การ ขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่จะมีสิทธิท า
รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพักและการเพิกถอนการอนุญาต  และการเสียค่าธรรมเนียมการขอและการออก
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๔ 

การควบคุมมลพิษ 
                    

  
ส่วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
                    

  
มาตรา ๕๒ เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง

เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม*เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง* อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่* อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม* ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคนซึ่งคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 
และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือ

ภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) เสนอ ความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

การควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
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(๓) เสนอ ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชน  
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมต่อคณะ กรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๔) เสนอแนะการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม
ของทางราชการต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

(๕) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดตามมาตรา ๕๕ 
(๖)  ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 

๖๘ และมาตรา ๖๙ 
(๗) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา ๗๙ 
(๘) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 
(๙) จัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติปีละหน่ึงครัง้ 
(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได้ 
  
มาตรา ๕๔ ให้ น าความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแต่งตั้งโดยอนุโลม 
  

ส่วนท่ี ๒ 
มาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

                    
  

มาตรา ๕๕ ให้ รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย  หรือมลพิษอื่นใดจาก
แหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้  
ในพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๖ ใน กรณีที่มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย  การ

ปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น  และมาตรฐาน



22 

 

ดังกล่าวไม่ต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี ประกาศก าหนดตามมาตรา ๕๕ ให้มาตรฐาน
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น แต่ถ้ามาตรฐานดังกล่าวต่ ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดที่รัฐมนตรี ประกาศก าหนดตามมาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้นแก้ไขให้เป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหล่งก าเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้  ให้คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้ชี้ขาด เมื่อมีค าชี้ขาดเป็นประการใดให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามค าชี้ ขาดนั้น 

  
มาตรา ๕๗ ใน กรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ

จาก แหล่งก าเนิดในเรื่องใดไว้ แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ านาจตามกฎหมายก าหนดมาตรฐานดังกล่าว  ให้รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดใน เรื่องนั้นได้ และให้ถือว่าเป็นมาตรฐาน
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย 

  
มาตรา ๕๘ ใน กรณีที่เห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนด

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ง ก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕  
หรือมาตรฐานซึ่งก าหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ เป็นพิเศษ ส าหรับในเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๕๙ 

  
ส่วนท่ี ๓ 

เขตควบคุมมลพิษ 
                    

  
มาตรา ๕๙ ใน กรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็น 

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม ให้คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้  ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อด าเนินการ
ควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ 

  
มาตรา ๖๐ เพื่อ ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ จังหวัด

ตามมาตรา ๓๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตาม  มาตรา ๕๙ จัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อรวมไว้ในแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 
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(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษ ที่ได้ท า 
การส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (๑) 

(๓) ท า การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ  รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของ 
สภาพปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการลดและขจัด
มลพษิในเขตควบคุม มลพิษนั้น 

ใน การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรค  หนึ่งและวรรค
สอง ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแนะน าและช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

  
มาตรา ๖๑ แผน ปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๖๐ จะต้องเสนอ

ประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุนส าหรับ ก่อสร้างหรือด าเนินการเพื่อให้มีระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสีย รวมของทางราชการที่จ าเป็น ส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น
ด้วย 

  
มาตรา ๖๒ ใน กรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดหาที่ดินส าหรับใช้เป็นที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ

ก าจัดของเสียรวมส าหรับเขตควบคุมมลพิษใด แต่ไม่สามารถจัดหาที่ดินของรัฐได้ ให้ด าเนินการจัดหาที่ดินของเอกชน 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ตั้ง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้เสนอประมาณการและค าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและ  
เงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 

ใน กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ก าหนดที่ดินที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี 
ให้ด าเนินการเวนคืนต่อไปตาม กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

  
มาตรา ๖๓ ให ้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 

๖๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ด าเนินการภายในเวลาอันสมควร  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจด าเนินการแทน 
เมื่อได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้อง ถิ่นและคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติทราบแล้ว 

  
ส่วนท่ี ๔ 

มลพิษทางอากาศและเสียง 
                    

  
มาตรา ๖๔ ยานพาหนะที่จะน ามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษ  

จากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ 
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มาตรา ๖๕ ใน กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าได้มีการใช้ยานพาหนะโดยฝ่าฝืนตามมาตรา  ๖๔ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจน กว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เปน็ไป
ตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ 

  
มาตรา ๖๖ ใน การออกค าส่ังห้ามใช้ยานพาหนะตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าส่ังท า

เครื่องหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัว อักษรที่มีข้อความว่า “ห้ามใช้เด็ดขาด” หรือ “ห้ามใช้ชั่วคราว” หรือเครื่องหมาย
อื่นใดซึ่งเป็นที่รู้และเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปว่ามีความ หมายอย่างเดียวกันไว้ ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งของยานพาหนะนั้น
ด้วย 

การ ท าและการยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง  หรือการใช้ยานพาหนะในขณะที่มี
เครื่องหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๗ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจส่ังให้ยานพาหนะหยุด

เพื่อตรวจสอบหรือเข้าไปใน ยานพาหนะหรือกระท าการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์  และอุปกรณ์ของ
ยานพาหนะนั้นได้ 

  
มาตรา ๖๘ ให ้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยู่ใน
สภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนด ตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้น ยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษ
ส าหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘ 

เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องติด  ตั้ง หรือจัดให้มี
ระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดส าหรับการควบคุม ก าจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ก าหนด เว้นแต่จะได้มีระบบ อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษได้ท าการตรวจสภาพและทดลองแล้วเห็นว่ายังใช้การ  ได้อยู่แล้ว เพื่อการนี้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษจะก าหนดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานระบบ บ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวด้วยก็ได้ 

ให้ น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อ  ให้เกิดเสียง
หรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่ง ก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่
ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้น  ยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือ
มาตรฐานท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘ ด้วยโดยอนุโลม 

  
ส่วนท่ี ๕ 
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มลพิษทางน้ า 
                    

  
มาตรา ๖๙ ให ้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียหรือของ เสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
หรือออกสู่ส่ิงแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิด มลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตาม
มาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้น ยังมีผลใช้บังคับ
ตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘ 

  
มาตรา ๗๐ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามมาตรา ๖๙ มีหน้าที่ต้อง

ก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษก าหนด เพื่อการนี้ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุมการ ด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบ
ก าจัดของเสียที่ก าหนดให้ท าการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ 

ใน กรณีที่แหล่งก าเนิดมลพิษใดมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียอยู่แล้ว  ก่อนวันที่มี
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ  
เพื่อตรวจสอบ หากเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเห็นว่าระบบบ าบัดน้ าเสีย  หรือระบบก าจัดของเสียที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่
สามารถท าการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดไว้  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือ ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ก าหนด 

  
มาตรา ๗๑ ใน เขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย รวม

หรือระบบก าจัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิได้ท า
การก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบ ก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด หรือไม่
ประสงค์ที่จะท าการก่อสร้างหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบ  ก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ก าหนดดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการด าเนินกิจการของตนไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดย
ระบบ บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือ เขตท้องที่นั้น และมีหน้าที่ต้อง
เสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๗๒ ใน เขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  รวม

หรือระบบก าจัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท  เว้นแต่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนดตามมาตรา ๗๐ มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ าเสีย หรือของเสียที่เกิดจากแหล่งก าเนิด
มลพิษของตนไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบ บ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภายในเขตควบคุม



26 

 

มลพิษหรือเขตท้องที่นั้น และมีหน้าที่ต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย  กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนเองอยู่แล้ว และสามารถท า
การบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามพระราช บัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๗๓ ห้าม มิให้ผู้ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด  ของเสีย 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การ ขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้

ได้รับอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสีย
ค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบ อนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างให้บริการเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมด้วย 
ใน การรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียของผู้รับจ้างให้บริการตาม  วรรคหนึ่งจะเรียก

เก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงมิได้ 
  
มาตรา ๗๔ ใน เขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบ าบัด น้ า

เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวม แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียอยู่ใน  เขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่น้ันให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด มลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ จัดส่งน้ า
เสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิดของตนไปให้ผู้รับจ้างให้บริการท าการ  บ าบัดหรือก าจัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบ คุมมลพิษ 

  
มาตรา ๗๕ ใน เขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใดที่ทางราชการยังมิได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวมหรือระบบ ก าจัดของเสียรวมและไม่มีผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือ  ก าจัดของเสียอยู่ในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจก าหนดวิธีการ  
ชั่วคราว ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียซึ่งเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ได้
ตามที่จ าเป็นจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างติดตั้ง และเปิดด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมใน
เขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่น้ัน 

วิธี การชั่วคราวส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียตามวรรคหนึ่ง ใหห้มายความรวมถึงการเก็บ
รวบรวม การขนส่ง หรือการจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียด้วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะสม ไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง ราชการที่อยู่ในเขตอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการ บ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียซึ่งรับจ้างให้บริการอยู่ในเขตอื่นเข้ามาเปิด ด าเนินการรับจ้างให้บริการในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่น้ันเป็นการชั่ว คราว หรืออนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการน้ันท าการเก็บรวบรวม
น้ าเสีย หรือของเสียเพื่อน าขนเคล่ือนย้ายไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของ 
ผู้นั้นซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อื่นนอกเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น 
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มาตรา ๗๖ น้ า เสียที่ได้รับการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของทางราชการหรือระบบบ าบัดน้ า  

เสียของผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่ก าหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
อื่นและมาตรฐานนั้น ยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขต
ควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘ 

  
มาตรา ๗๗ ให ้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบ

ก าจัดของเสียรวมโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของราชการ  ส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ด าเนินงานและควบคุมการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด ของเสียรวมที่
ส่วนราชการน้ันหรือราชการส่วนท้องถิ่นน้ันจัดให้มีขึ้น ในกรณีเช่นว่านี้ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นจะจ้างผู้ที่ได้รับ
ใบ อนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของ เสียรวมก็ได้ 

หลัก เกณฑ์และวิธีการส าหรับการจัดส่ง เก็บรวบรวมและขนส่งน้ าเสียหรือของเสียจากแหล่งก าเนิด
มลพิษมาสู่ระบบบ าบัดน้ า เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมทั้งข้อก าหนด ข้อห้าม ข้อจ ากัด และ
เงื่อนไขต่างๆ ส าหรับการปล่อยทิ้ง และการระบายน้ าเสีย หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทอื่นตามมาตรา ๗๒ ลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ  ให้ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
ส่วนท่ี ๖ 

มลพิษอื่นและของเสียอันตราย 
                    

  
มาตรา ๗๘ การ เก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใดๆ เพื่อบ าบัดและขจัดขยะมูล

ฝอยและของเสียอื่นที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการท าเหมืองแร่ทั้ง
บนบก และในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการส ารวจ และขุดเจาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการ
ปล่อยทิ้งน้ ามัน และการทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่นๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ ามัน  และเรือประเภทอื่น ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

  
มาตรา ๗๙ ใน กรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต  
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การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอย่างอื่นให้
อยู่ในความควบคุม ในการนี้ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม  การรักษาความ
ปลอดภัย การขนส่งเคล่ือนย้าย การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการ บ าบัด 
และก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชา ที่เกี่ยวข้องด้วย 

  
ส่วนท่ี ๗ 

การตรวจสอบและควบคุม 
                    

  
มาตรา ๘๐ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์  หรือ

เครื่องมือส าหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ตามมาตรา 
๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบหรือ  อุปกรณ์ และ
เครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น  และ
จะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที ่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง 

การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียดและรายงานให้ท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใน กรณีที่ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย  หรืออุปกรณ์ และ
เครื่องมือดังกล่าวในวรรคหน่ึง จะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด ให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึงแทนเจ้าของหรือผู้ ครอบครอง 

ให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียมีหน้าที่  ต้องด าเนินการ
เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามวรรค หน่ึง 

  
มาตรา ๘๑ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งไปให้เจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นนั้นเป็น ประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและจะท าความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพร้อมกับรายงานท่ีรวบรวมส่งไปน้ันด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจ

ดังต่อไปนี ้
(๑) เข้า ไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งก าเนิดมลพิษ  หรือเขต

ที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในระหว่างเวลาท าการเพื่อ ตรวจสภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ระบบบ าบัดอากาศเสีย 
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หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ออก ค าส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย จัดการแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบ าบัดอากาศเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือ
มลพิษอื่น แต่ถ้าแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม  ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน 
ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ นี้ได้ 

(๓) ออก ค าส่ังเป็นหนังสือส่ังปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมิใช่  โรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ ในกรณีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มี
หนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกค าส่ังปรับ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม
นั้นโดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้  หากเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ด าเนินการออกค าส่ังปรับภายในระยะ เวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษมีอ านาจออกค าส่ังปรับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้ 

(๔) ออก ค าส่ังเป็นหนังสือส่ังให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย  หรือก าจัดของเสีย
หยุดหรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัด  ของเสีย หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย นั้น ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่
ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งส่ังตามพระราชบัญญัติ นี ้

(๕) ออก ค าส่ังเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้
ควบคุมนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ นี้ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ 
หรือเงื่อนไขที่ออกหรือก าหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งส่ัง
ตามพระราชบัญญัติ นี ้

  
มาตรา ๘๓ ใน กรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน ที่

เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอ แนะการส่ังปิดหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งให้หยุดใช้หรือท า ประโยชน์ด้วย

ประการใดๆ เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๘ ที่จงใจไม่ท าการบ าบัดอากาศเสีย 
น้ าเสีย หรือของเสียอย่างอื่นและลักลอบปล่อยทิ้งอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสียที่ยังไม่ได้ท าการบ าบัดออกสู่ส่ิงแวดล้อม
ภายนอกเขตที่ตั้งแหล่ง ก าเนิดมลพิษต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตาม กฎหมาย 
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(๒) เสนอ แนะให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง  ก าเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดหรือก าจัดตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

(๓) ให้ ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการ
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัด น้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้า 
พนักงานท้องถิ่น หรือส่วนราชการน้ัน 

  
มาตรา ๘๔ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุม

มลพิษต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
  
มาตรา ๘๕ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  หรือ

ยานพาหนะ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษเป็นเจ้าพนักงานตาม ประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๘๖ ใน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๕ 

และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๑) ให้ท าต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ 
หรือยานพาหนะ ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้ท าต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงาน  เจ้าหน้าที่ หรือเจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน 

  
มาตรา ๘๗ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ า

เสียหรือก าจัดของเสีย ผู้ควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่พอใจค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) 
(๔) หรือ (๕) มีสิทธิร้องคัดค้านค าส่ังนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งค าส่ังของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

ถ้า ผู้ร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ยื่น อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะ กรรมการควบคุมมลพิษ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
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ส่วนท่ี ๘ 
ค่าบริการและค่าปรับ 

                    
  

มาตรา ๘๘ ใน เขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใดซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและด าเนินการระบบ  
บ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณาก าหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่  
ที่เป็นท่ีตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมดังกล่าว 

การก าหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหน่ึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๘๙ อัตรา ค่าบริการที่ก าหนดตามมาตรา ๘๘ ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสีย 

จากแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ อาจก าหนดให้มีอัตราแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม 
เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒ ประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้ใช้

รายย่อย มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะ กรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

  
มาตรา ๙๐ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเล่ียงไม่จัดส่งน้ าเสียหรือของ เสียไป

ท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของทาง  ราชการตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ 
และลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียนั้นออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกเขตที่ ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง หรือจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบ ก าจัดของเสียรวมของทาง
ราชการ แต่ไม่ยอมช าระค่าบริการที่ก าหนดโดยไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นตามมาตรา ๘๙ วรรคสอง จะต้องเสียค่าปรับส่ีเท่า
ของอัตราค่าบริการท่ีก าหนดตามมาตรา ๘๘ จนกว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้

  
มาตรา ๙๑ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของ  

เสียตามมาตรา ๗๐ ผู้ใดลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของ
ทางราชการ จะต้องเสียค่าปรับรายวันในอัตราส่ีเท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวัน ส าหรับการเปิดเดินเครื่องท างาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียของตน ตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่านั้นและมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหาก
การ ปล่อยทิ้งน้ าเสีย หรือของเสียนั้นก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่ระบบบ าบัดน้ า เสียรวมหรือระบบ
ก าจัดของเสียรวมของทางราชการด้วยประการใดๆ 
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มาตรา ๙๒ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ ผู้ใดละเว้น
ไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของตนที่มีอยู่ส าหรับการควบคุมมลพิษ  อากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน หรือละเว้นไม่ท า
การบ าบัดน้ าเสียหรือก าจัดของเสียโดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียของตนที่มีอยู่และลักลอบปล่อยทิ้ง
มลพิษน้ าเสียหรือของ เสียดังกล่าวออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกเขตแหล่งก าเนิดมลพิษของตนจะต้องเสียค่า ปรับรายวันใน
อัตราสี่เท่าของจ านวนเงินค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับการเปิดเดิน เครื่องท างานของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบบ าบัดน้ า
เสียหรือระบบก าจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ด าเนินการเช่นว่า นั้น 

  
มาตรา ๙๓ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบ  บ าบัดน้ า

เสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับ และเรียกร้องค่าเสียหาย
ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของ  ทาง
ราชการท่ีราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการน้ันจัดให้มีขึ้น 

ค่า บริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งคลัง  เป็นงบประมาณ
แผ่นดิน โดยให้น ามาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  ส าหรับส่วนที่เหลือให้ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการและบ ารุงรักษา ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมของราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือของ ส่วนราชการท่ีได้จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับน้ัน 

  
หมวด ๕ 

มาตรการส่งเสริม 
                    

  
มาตรา ๙๔ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสียอย่างอื่น 
รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จ าเป็นส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น หรือผู้รับจ้างให้บริการซึ่งได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิขอรับ การส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) การ ขอรับความช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าส าหรับการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง  เครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัสดุที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ภายในราชอาณาจักร 

(๒) การ ขอรับอนุญาตน าผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติ  หน้าที่เป็นผู้
ติดตั้ง ควบคุม หรือด าเนินงานระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย ในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดหาและว่าจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ควบคุม  เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตาม (๑) ได้ภายในราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในราชอาณาจักรด้วย 
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เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวในวรรคหนึ่ง แต่
ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ของตนเอง เพื่อท าการบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย หรือของเสีย
อย่างอื่นท่ีเกิดจากกิจการ หรือการด าเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตาม
วรรคหนึ่งได้ 

  
มาตรา ๙๕ ค า ขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามมาตรา ๙๔ ให้ยื่นต่อ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตาม  วรรคหนึ่งได้

ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผู้ยื่นค าขอแต่ละ ราย และในกรณีที่
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ยื่นค าขอ ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
แนะน าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นเพื่อให้การส่งเสริมหรือให้ความ
ช่วยเหลือ แก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป 

  
หมวด ๖ 

ความรับผิดทางแพ่ง 
                    

  
มาตรา ๙๖ แหล่ง ก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของ 

มลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐ
เสียหายด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือ  ประมาท
เลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกดิจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
(๒) การกระท าตามค าส่ังของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
(๓) การ กระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของ  บุคคลอื่น 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
ค่า สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิด

ตามวรรค หน่ึง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัด มลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย 
  
มาตรา ๙๗ ผู้ ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการ

ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่
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ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ  ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหาย 
ไปน้ัน 

  
หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 
                    

  
มาตรา ๙๘ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังที่ออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวางการกระท าใดๆ ตาม

ค าส่ังดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ใน กรณีทีผู้่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังดังกล่าวหรือขัดขวางการกระท าใดๆ ตามค าส่ังดังกล่าวเป็น 

ผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๙๙ ผู้ ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปกระท าด้วย 

ประการใดๆ อันเป็นการท าลาย ท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ 
หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดตามมาตรา ๔๓  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๐ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๔ หรือตาม

ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๑๐๑ ผู้ ใดแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษใด โดยมี

เจตนาที่จะท าลายชื่อเสียงหรือความไว้วางใจของสาธารณชนต่อการด าเนิน  กิจการโดยชอบด้วยกฎหมายของ
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หาก การแพร่หรือไขข่าวตามวรรคหนึ่งกระท าโดยการประกาศโฆษณาหรือออกข่าวทางหนังสือ  พิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือส่ือมวลชนอย่างอื่น ผู้กระท าผิดดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
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มาตรา ๑๐๓ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๔ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือผู้ใดไม่

ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ หรือข้อก าหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๕ ผู้ ใดรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียโดยไม่ได้

รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๑๐๖ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ า

เสียหรือก าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๗ ผู้ ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดท าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้อง  ท าตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๐๘ ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติ หน้าที่

ตามมาตรา ๘๒ (๑) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๑๐๙ ผู้ รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสียหรือของเสียผู้ใดที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมี ค าส่ังให้

หยุดหรือปิดการด าเนินกิจการให้บริการบ าบัดน้ าเสีย หรือก าจัดของเสียตามมาตรา ๘๒ (๔) หรือผู้ควบคุมผู้ใดที่เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษมีค าส่ังให้เพิกถอนการเป็นผู้ ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๒ (๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝ่าฝืนด าเนินกิจการต่อไปต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๑๐ เจ้า ของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ 

ควบคุมแล้ว ให้ควบคุมการท างานของระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสีย ซึ่งตนมีหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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มาตรา ๑๑๑ ใน กรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ 
หรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดนั้น 

  
บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๑๑๒ ใน ระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๑๒ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่พระราช บัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่
ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการท่ีได้แต่งตั้ง ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา ๑๑๓ บรรดา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับให้คงใช้บังคับต่อไป ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑๔ ให้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่แล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่ารัฐมนตรี
จะก าหนดให้ผู้นั้นมาด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑๕ บรรดา รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ

คุณภาพ ส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ โดยให้อ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ในการพิจารณาด าเนินการดังกล่าว เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม* 
   

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคา่ธรรมเนยีม 
                    

  
๑. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน 
     ผลกระทบส่ิงแวดล้อม                          ฉบับละ           ๔๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ 
     ส่ิงแวดล้อม                                         ปีละ         ๔,๐๐๐ บาท 
๓. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม               ฉบับละ           ๔๐ บาท 
๔. ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                            ปีละ          ๔,๐๐๐ บาท 
๕. ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ    ฉบับละ           ๔๐ บาท 
๖. ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ                   ปีละ          ๔,๐๐๐ บาท 

 
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติที่ใช้ บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ อย่างพอเพียง
สมควรปรับปรุงใหม่โดย 

(๑) ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(๒) จัดระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(๓) ก าหนด อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดการ

ประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและก าหนดแนวทาง  ปฏิบัติในส่วนที่ 
ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

(๔) ก าหนด มาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสียระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ 

(๕) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน 
(๖) ก าหนด ให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มี 

การยอมรับท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพส่ิง แวดล้อม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

*พระ ราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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มาตรา ๑๑๔ ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไข
ค าว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม” เป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ค าว่า 
“ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม” เป็น “ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ค าว่า 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม” ค าว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม” ค าว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” และ 
ค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

  
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว  และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วน ราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของ ส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไป
ด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา  ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่
ต้องไปค้นหาในกฎหมาย โอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิด  ชอบ 
ตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปล่ียนชื่อส่วนราชการ 
รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจ  หน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วน ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัด 
ส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 


