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(ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ..… 
 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ .................... 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ….” 
มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป และใหใชพระราชบัญญัตินี้ บังคับตลอดถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปของประเทศไทย 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ส่ิงแวดลอม”  หมายความวา ส่ิงตางๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีมีอยูโดยรอบของสิ่งท่ีมีชีวิต ไม

วาจะเกดิเองโดยธรรมชาติ และหรือท่ีมนษุยไดทําข้ึน ท้ังท่ีอยูใตดนิ บนดิน และอากาศ 
 “คุณภาพส่ิงแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน ท้ังนี้ เพื่อประโยชนตอการดาํรงชีพของประชาชนและความ
สมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ 

“มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพดิน น้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอ่ืน ๆ ของ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําหนดเปนเกณฑท่ัวไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

“มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด”  หมายความวา คามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏิบัติซ่ึงกําหนดเพื่อควบคุมการระบายน้าํท้ิง  การปลอยท้ิงอากาศเสีย  การปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจาก
แหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอม 

“กองทุน”  หมายความวากองทุนส่ิงแวดลอม 
“มลพิษ”  หมายความวา ของเสีย  วัตถุอันตราย และ มวลสารอ่ืน  ๆรวมท้ังกาก ตะกอนหรือส่ิงตกคางจากส่ิง

เหลานั้น ท่ีถูกปลอยท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติการปนเปอนทางพันธุกรรม 
ซ่ึงกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือภาวะที่เปนพษิภยัอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความส่ันสะเทือน หรือเหตุรําคาญ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 

“ภาวะมลพิษ” หมายความวา สภาวะท่ีส่ิงแวดลอมถูกเปล่ียนแปลงหรือถูกปนเปอนโดยมลพิษ ซ่ึงทําใหคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา น้ําบาดาล มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษในดิน 

“แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงกอสราง ยานพาหนะ สถานท่ี
ประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของมลพิษ หรืออาจทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตหรือ
ส่ิงแวดลอม 

“ของเสีย” หมายความวา ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูก
ปลอยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคางจากส่ิงเหลานั้น ท่ีอยูในสภาพ
ของแข็ง ของเหลว หรือกาซ และหมายความรวมถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ไมวาจะ
เปนของเสียท่ีเกิดจากการใชแลว หรือส่ิงท่ียังไมเคยใชงานมากอน 

“
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ของเสียอันตราย” หมายความวา ของเสียท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนอันตรายหรือมีคุณสมบัติท่ีเปนอันตราย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารท่ีปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนัน้ 
“อากาศเสีย” หมายความวา ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนไอเสีย กล่ินควัน กา เขมา ฝุนละออง เถาถานหรือมลสารอ่ืนท่ี

มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู หรือแขวนลอยอยูในบรรยากาศได 
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
“เหตุรําคาญ” หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“ยานพาหนะ” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวย

รถยนต และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยรถไฟฟา เรือ ตามกฎหมายวาดวยเรือ
ไทย และอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 

“ผูควบคุม” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห ดําเนินการ และ
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับการควบคุม บําบัดหรือ
กําจัดมลพิษอ่ืนใด ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมีขึ้นเพื่อการบําบัดน้ําเสีย กําจัด
ของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง 

“ผูรับจางใหบริการ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการบําบัดน้าํเสียหรือกําจดัหรือขนสง
ของเสีย หรือของเสียอันตราย หรือตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตสงวนเพ่ือการทองเท่ียว และเขต
พื้นที่คุมครองอยางอ่ืนเพื่อการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

“การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม” หมายความวา กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหและคาดการณ
ผลกระทบของโครงการหรือกิจการ ท่ีอาจจะเกิด ข้ึน  อันอาจสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน ท้ัง
ทางตรงและทางออม ในระยะส้ันและระยะยาว โดยมีกระบวนการตั้งแตการเลือกพื้นท่ีตั้งโครงการหรือกิจการจนถึง
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ 

“การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร” หมายความวา กระบวนการในการศึกษาวิเคราะหประเมิน
ศักยภาพและขอจํากัดของส่ิงแวดลอม ตั้งแตข้ันตอนการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ 
ท้ังในรายสาขา หรือในเชิงพื้นท่ี โดยบูรณาการมิติดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ
เปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนา และมีกระบวนการพิจารณาและการตัดสินใจท่ีมีความโปรงใส และมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น 
“
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เจาพนกังานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตจังหวดั  นายกเทศมนตรี 
สําหรับในเขตเทศบาล  นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา หวัหนาผูบริหาร

 



ทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอยางอ่ืน ท่ีไดรับการประกาศกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
กฎหมายจัดต้ัง สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

“เจาพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง ใหมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 “คณะบุคคล” หมายความวา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลซ่ึงไมมีสภาพนติิบุคคล ไมวาจะมีช่ือเรียกอยางไรก็ตาม 
 “ผูวาราชการจังหวดั” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี กับออก

กฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑   สิทธิการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๖  บุคคล หรือชุมชนมีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปนี้  
(๑) สิทธิการไดรับขอมูลและขาวสารจากหนวยงานของรัฐในเร่ืองเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกบัการรักษาความม่ันคงแหงชาติ 
หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดท่ี
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย หากสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ สวัสดิภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม หรือ
คุณภาพชีวิตของตน  

(๒) สิทธิมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย แผน โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวติหรือสวนไดเสียอ่ืนใดท่ีเกีย่วกับตนหรือชุมชน กอนและหลังการอนุมัติ การ
อนุญาตหรือการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญ
อ่ืนใดท่ีเกี่ยวกบัตนหรือชุมชน  

(๓) สิทธิมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐ และชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การให
สัมปทานเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ 
เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบหรือกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 

(๔) สิทธิการไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากหนวยงานของรัฐอยางรวดเร็วและเปนธรรม ใน
กรณีท่ีไดรับความเสียหายจากภยันตรายท่ีเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ หรือความเสียหาย
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จากการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอม อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดท่ี
ริเร่ิม สนับสนุนหรือดําเนินการโดย หนวยงานของรัฐ 

 (๕) สิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงหรือไดพบ
เห็นการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (๖) สิทธิของบุคลหรือชุมชนท่ีจะฟองหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ ราชการสวน
ทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 (๗) หนาท่ีใหความรวมมือ และชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยมีสิทธิไดรับความคุมครองและคาตอบแทนตามสมควร 

(๘) หนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมโดยเครงครัด 

มาตรา ๗  คณะบุคคลที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครอง สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม หรือ
สงวน อนุรักษ จัดการหรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคมุงคาหากําไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือองคการชุมชนดาน
ส่ิงแวดลอมตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ใหหนวยงานของรัฐรับฟงความคิดเห็นของบคุคล องคกร หรือผูมี
สวนไดเสีย เพือ่ประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๘ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รับข้ึนทะเบียนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมหมูบาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอม ท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ 
หรืออาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีไดจดทะเบียนตามมาตรา ๘ แลว มีสิทธิไดรับการ
ชวยเหลือหรือไดรับการสนบัสนุนจากทางราชการในเร่ืองดังตอไปนี ้

(๑) การมีสวนรวมในการเสนอ นโยบาย กฎหมาย แผน หรือการติดตามตรวจสอบการดาํเนินการ ของ
หนวนงานของรัฐ เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(๒) การศึกษาวิจยัเกีย่วกับการคุมครอง สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม หรือสงวน อนุรักษ จดัการหรือใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ          

(๓) การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร การฝกอบรม เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน และสรางจิตสํานึกของสาธารณชนท่ีถูกตองเกี่ยวกับการคุมครอง สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม 
หรือสงวน อนรัุกษ จัดการหรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

(๔) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(
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๕) การชวยเหลือประชาชนในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง ใหริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อคุมครอง สงเสริม
และรักษาส่ิงแวดลอม หรือสงวน อนุรักษ จัดการ หรือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีนั้น       

 



 (๖) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูอาจจะไดรับอันตรายหรืออาจจะไดรับความ
เสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมท้ังเปนผูแทนในคดีท่ีมีการฟองรอง
ตอศาล เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผูท่ีไดรับอันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย 

ในกรณีท่ีองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอมประสบปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึง และรองขอใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติชวยเหลือ ใหนายกรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจส่ังใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมหรือส่ังให
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตอไป 

           หลักเกณฑ และวิธีการการจดทะเบียน การเพิกถอนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม หรือองคการชุมชนดาน
ส่ิงแวดลอม ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

           องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอม อาจไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน หรือเงิน
กูยืม จากกองทุนส่ิงแวดลอม เพื่อดําเนินการกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด    

    การใหความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจากทางราชการตามความในวรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒  การปองกันเหตฉุกุเฉิน หรือเหตุภยนัตรายจากภัยธรรมชาตหิรือภาวะมลพิษ 

        มาตรา ๑๑ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษท่ีเกิด
จากการแพรกระจายของมลพิษ ซ่ึงหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน หรือกอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก หรือตอ
ส่ิงแวดลอม ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควร ใหหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด รวมท้ังบุคคล
ซ่ึงไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเปนการ
ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีท่ีทราบวา 
บุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังการบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอัน
จะมีผลเปนการเพิ่มความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางท่ีมีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย 

เม่ือประชาชน องคการเอกชนหรือองคการชุมชน เห็นวามีเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหประชาชน ผูแทนองคการ
เอกชนหรือองคการชุมชนมีสิทธิเสนอตอผูวาราชการจังหวัดหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมีคําส่ังตามวรรคหนึ่ง 

อํานาจในการสั่งตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวดัแทนนายกรัฐมนตรีก็ได โดยใหทําเปนคําส่ังและประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส่ังตามวรรคหน่ึง หรือผูวาราชการจงัหวัดในการปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีได
ส่ังตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําส่ังดังกลาวในราชกจิจานุเบกษาโดยมิชักชา 
 มาตรา ๑๒  เพื่อเปนการปองกัน แกไข ระงับ หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตาม
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกําหนดมาตรการปองกันและจัดทําแผน
ฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณ 

หมวด ๓  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย 
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(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ    
 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนรองประธานกรรมการ 

(๓)รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวากากระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
                 (๔) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึง่คน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละทองถ่ินแตละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง 
                 (๕) ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ท่ีคัดเลือก
กันเองจํานวนสามคน  
                 (๖)ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยหน่ึงคน ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนี่งคน 
และผูแทนสมาคมธนาคารไทยหน่ึงคน   

(๗) ผูแทนจากองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมท่ีเลือกกนัเองจํานวนหาคน 
 (๘) ผูแทนจากองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอมท่ีเลือกกันเองจํานวนหาคน 

                  (๙) ผูทรงคุณวุฒจิํานวนหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี แตงตั้งจากผูมี ความเช่ียวชาญท่ีมีความรู ประสบการณ 
และผลงานเก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
                  (๑๐) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ(๘) ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
     ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการตาม (๙) 
      หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสามใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาท่ี ดงัตอไปนี ้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

(๒) กําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหลงกําเนดิ 
(๓) พิจารณาใหความเหน็ชอบในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

จังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อปองกนัหรือแกไขอันตราย อันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพ ิ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคการอ่ืนใด เพื่อสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 



(๕) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร และการสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี 

(๖) เสนอแนะใหมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี 

(๗) กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน 
ประกาศ ระเบียบ และคําส่ังท่ีจําเปน เพื่อใหกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม มีความ
เปนระบบโดยสมบูรณ 

(๘) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังการในกรณีท่ีปรากฏวา หนวยงานของรัฐใด ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม หรือ แผนควบคุมมลพิษ หรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม อันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(๙) กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน 
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม รักษา และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม และสรางจิตสํานึกใหสาธารณชนมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม      

(๑๐) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน 
(๑๑) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศอยางนอยปละหนึ่งคร้ังเพื่อ

เสนอตอคณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอสาธารณชน 

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

 มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓  (๔) (๕)  (๖) (๗) (๘) และ(๙) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และ
อาจไดรับการเลือกหรือแตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 

เม่ือครบวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการมาตรา ๑๓ (๔) (๕)  (๖) (๗) (๘) หรือ
แตงต้ังกรรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ข้ึนใหม ใหกรรมการซ่ึงพนตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับคัดเลือกหรือแตงตั้งเขารับหนาท่ี แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันท่ี
กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการคัดเลือกหรือแตงต้ังกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการน้ันวางลง และใหผูไดรับคัดเลือกหรือไดรับให
ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการแตงตั้งแทนในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงซ่ึงตนแทน     

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการ
คัดเลือกหรือแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางนั้นก็ได และในการน้ีใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
เทาท่ีเหลืออยู 
 3มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึงแลวกรรมการตามมาตรา ๑๓  (๔) 
(๕)  (๖) (๗) (๘) และ(๙) พนจากตําแหนงเม่ือ 

 (๑)    ตาย 
 (๒)   ลาออก 
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 (๓)   เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๕)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ไมวาจะไดรับการรอการลงโทษไวกอนหรือไมก็ตาม เวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๖) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือมี

สวนไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใด  ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

        ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสีย  กรรมการผูนั้นมีหนาท่ีแจงให
คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเขาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนั้นแตไมมีสิทธิเขารวมประชุม
และลงคะแนนเสียง 

วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และสวนไดเสียซ่ึงกรรมการมีหนาท่ีตองแจงใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติจะมอบหมายก็ได 

การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนาํมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนโุลม 
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหหนวยงานของรัฐ และบุคคลอื่น สงเอกสารการสํารวจ

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม และเอกสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการและแผนงานของหนวยงานของ
รัฐ หรือของบุคคล มาประกอบการพิจารณาได หากเห็นวา โครงการหรือแผนงานใด อาจจะทําใหเกิดผลเสียหาย
รายแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหเสนอมาตรการแกไขตอคณะรัฐมนตรีตอไป  

ในกรณีท่ีเอกสารหรือขอมูลท่ีคณะกรรมการเรียกใหสงตามวรรคหนึ่ง เปนเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับ
ความลับอันมีลักษณะเปนสิทธิบัตร ซ่ึงไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดวิธีการ และมาตรการท่ีเหมาะสม  เพื่อปองกันมิใหเอกสารหรือขอมูลเหลานั้นถูก
เผยแพรสูบุคคลอ่ืนใด นอกจากนี้จะตองใชเอกสารหรือขอมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงคของมาตราน้ีเทานั้น  

มาตรา ๒๐ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี คณะกรรมการ คณะกรรมการผูชํานาญการหรือคณะอนุกรรมการ 
อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงคําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเม่ือเหน็สมควร และอาจขอ
ความรวมมือจากบุคคลใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง หรือเพ่ือสํารวจกจิกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
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บุคคลผูอาจไดรับผลกระทบจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมใด มีสิทธิแสดงความคิดเห็น เสนอขอมูล 
และขอเท็จจริงตอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอบุคคลดังกลาว  
 มาตรา  ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ อาจมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไปได 
 

หมวด ๔  กองทุนส่ิงแวดลอม 
 มาตรา ๒๒ ใหจัดต้ังกองทนุข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนส่ิงแวดลอม” ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้  
   (๑) เงินกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามจํานวนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
       (๒) เงินคาบริการและคาปรับท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 

๓) เงินงบประมาณประจําป หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ        (
       (๔) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ  
       (๕) ภาษส่ิีงแวดลอมหรือคาธรรมเนียมท่ีเก็บจากผูประกอบการแหลงกําเนิดมลพิษท่ีกอใหเกดิผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม  
       (๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี ้
        (๗) เงินอ่ืนๆ ท่ีไดรับมาเพื่อดําเนนิการกองทุนนี ้
      ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน

ส่ิงแวดลอมและดําเนนิการเบิกจายเงินกองทุนส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๒๓  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี ้

 (๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานท่ีอยูในการกํากับของรัฐ  
กูยืม เพื่อจัดการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม 

 (๒) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ แก องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคการชุมชน
ส่ิงแวดลอม หรืออาสาสมัครฯ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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(๓) เปนเงินอุดหนุนกรณีฉุกเฉินใหแกหนวยงานผูรับผิดชอบในการแกไข ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ 

 (๔) เปนเงินอุดหนนุในการเยยีวยา หรือบรรเทาความเดือดรอนแกผูไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพจาก
โครงการ หรือการดําเนนิการใด   
  (๕)    เปนเงินอุดหนุนแกผูเสียหายท่ียากไร เพื่อเปนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดเีพือ่
เรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายจากเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพิษ 

 (๖)  การเสริมสรางการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม การสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

 (๗) การศกึษา และวจิัย เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

 



             (๘)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
         มาตรา ๒๔ ใหกองทุนส่ิงแวดลอมเปนนิติบุคคลในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา  ๒๖  รวมถึง 
       (๑)   ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ  
       (๒) กอต้ังสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด  ๆ ในและนอกราชอาณาจักร 
      (๓)  ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

      (๔)  กระทําการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเนือ่งในการจดัใหสําเร็จตามวตัถุประสงคของกองทุน 
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปน

ประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ อธิบดกีรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม อธิบดกีรมอนามัย  อัยการสูงสุด  ผูแทนองคการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมซ่ึงเลือกกนัเองจาํนวนสามคน  ผูแทนองคกรปกครองลวนทองถ่ินซ่ึงเลือกกนัเองจํานวนสามคน  ผูแทนองคการ
ชุมชนดานส่ิงแวดลอมซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสามคน และผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูหรือประสบการณดานเศรษฐศาสตร ดาน 
การเงิน และดานสังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน รวมจํานวนสามคน 

ใหกรรมการกองทุนท่ีประกอบดวย ผูแทนหนวยงานราชการ ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม ผูแทนองคการ
ปกครองลวนทองถ่ิน  และ ผูแทนองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอมตามวรรคหน่ึงประชุมกันเพื่อเลือกผูเช่ียวชาญท่ีมีความรู
หรือประสบการณดานเศรษฐศาสตร ดานการเงิน และดานสังคมศาสตรดานละหนึ่งคน รวมจํานวนสามคน 

หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการเลือกกนัเองขององคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมองคกรปกครองลวนทองถ่ิน  
องคการชุมชนดานส่ิงแวดลอม และการเลือกผูเช่ียวชาญใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้  
 (๑)พจิารณาจดัสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๓ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข ระเบียบ และวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน 
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีและวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา 

๓๒ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ 

 (๔) วางระเบียบการรับเงินและการเบิกจายกองทุน 
 (๕) กําหนดระยะเวลาชําระเงินท่ีกูยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑)   รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและ

หลักประกนัตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๖) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขากองทุนตามมาตรา ๙๗ 
(๗) กําหนดอตัราสวน และหลักเกณฑ สําหรับการชดใชเงินคาธรรมเนียมและคาใชจาท่ีผูเสียหายไดรับ

ในการดําเนินคดีตามมาตรา ๒๓(๕)และเงิน ในการแกไขขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามมาตรา 
๒๓ (๕) ท่ีหนวยงานไดรับจากผูกอใหเกิดมลพิษ เขากองทุนส่ิงแวดลอม 

(๘) จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามท่ี
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 

(๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
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  การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกาํหนดแนวทางการดําเนนิงานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาม 
(๑) (๕) หรือ (๗) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
        คณะกรรมการกองทุนอาจแตงต้ังคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายกไ็ด 
      คณะกรรมการกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจมอบอํานาจใหผูจัดการ
กองทุนในสวนเงินกูเปนผูอนุมัตจิัดสรรเงินกู หรือดําเนนิการอ่ืนใดไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 
       คณะกรรมการกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ อาจมอบอํานาจใหประธาน
กรรมการกองทุนเปนผูอนุมัติจัดสรรเงินตามมาตรา มาตรา ๒๓ (๕) ไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

มาตรา ๒๖ ใหนําความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘  และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗  ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา (๒๓ (๑)ใหคณะกรรมการกองทุน
พิจารณาคําขอจัดสรรในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวัดตามมาตรา ๓๙ (มาตรา ๓๗)เพื่อทําการกอสราง
หรือดําเนินการใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินตาม
มาตรา ๓๙(มาตรา ๓๗) ใหแลวสวนหน่ึงหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก 
       สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับเงินกองทุนท่ีคณะกรรมการ
กองทุนจะพิจารณาอนุมัติจดัสรรใหตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๒๘ การจัดสรรเงินกองทุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หนวยงานท่ี
อยูในการกํากบัของรัฐบาล หรือเอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา ๒๓ (๑)  ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
        เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน  หนวยงานที่อยูในการกํากับของรัฐบาล  หรือเอกชนรายหนึ่งรายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนด
ระยะยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตราดอกเบ้ียหรือยกเวนดอกเบ้ียตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

มาตรา  ๒๙  ให เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนท่ีอุดหนุนใหสวนราชการหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา  ๒๓ 
(๑) และเงินกองทุนในสวนอ่ืนท่ีคณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) และ (๓) 

มาตรา  ๓๐ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินของรัฐท่ีเห็นสมควร หรือธนาคารพาณิชย เปน
ผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนท่ีจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงาน
ท่ีอยูในการกํากับของรัฐบาลกูยืมตามมาตรา  ๒๓ (๑) ได 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาท่ีวิเคราะหความเปนไปไดในดานการลงทุนและ
ดานวิชาการและใหมีอํานาจทําสัญญาใหกูยืมแทน คณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใหกูเก็บรักษาและจาย

 



เงินกองทุนสวนนี้ใหผูกูตามเง่ือนไขในสัญญากูยืมรวมท้ังติดตามทวงถามและรับเงินท่ีผูกูชําระคืนพรอมท้ัง
ดอกเบ้ียสงเขากองทุนและใหมีอํานาจกําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน   

 15สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเง่ือนไข ซ่ึงเปนสาระสําคัญของสัญญากําหนดใหผูกูมีหนาท่ีตองใช
เงินท่ีกูยืมไปเฉพาะเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของผูกู 

มาตรา ๓๑ เงินกองทุนส่ิงแวดลอมท่ีสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เก็บรักษาไว
ตามมาตรา ๒๒ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนําไปหาดอกผล โดยการฝากออม
ทรัพยหรือฝากประจํากับสถาบันการเงินท่ีเปนของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย หรือนําไปหาผลประโยชน ไดตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของเทานั้น 

 เงินรายไดของกองทุนส่ิงแวดลอมตามมาตรา มาตรา ๒๒ และ  ๒๔ ใหนาํสงเขากองทุนส่ิงแวดลอม เพื่อใช
ในกจิการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดนิ   
 

หมวด ๕   การคุมครองส่ิงแวดลอม 
สวนท่ี ๑   มาตรฐานคณุภาพส่ิงแวดลอม 

             มาตรา  ๓๒   ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอมในเร่ืองตอไปนี ้

                (๑) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําสาธารณะ
อ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําในแตละพ้ืนท่ี 
                      (๒) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง รวมท้ังบริเวณพื้นท่ีปากแมน้ํา 
                      (๓) มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล 
                      (๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
                     (๕) มาตรฐานระดับเสียงและความส่ันสะเทือนโดยท่ัวไป 
                      (๖) มาตรฐานคุณภาพดิน 
                      (๗)  มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมในเร่ืองอ่ืน ๆ 

                                 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามวรรคหน่ึง จะตองอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑและ
หลักฐานทางวทิยาศาสตรเปนพื้นฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวของดวย รวมท้ังตองเผยแพรขอมูลดังกลาวใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย 
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มาตรา ๓๓ในกรณีท่ีเห็นสมควรใหคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสูงกวา
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดตามมาตรา ๓๒ เปนพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษหรือเขตพื้นท่ีคุมครอง
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๑ หรือเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา มาตรา ๖๐ 

มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการ มีอํานาจปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีไดกําหนดไวแลว ให
เหมาะสมตามความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ    ท้ังนี้ โดยใหมีการทบทวนมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีไดกําหนดไวแลวนั้นทุกหาปหรือนอยกวานั้น
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 



สวนท่ี ๒   การวางแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
มาตรา ๓๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติจดัทําแผนจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงกําหนด
ข้ึนตามมาตรา ๑๓ (๑) 
          แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                ใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของมีหนาท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพือ่ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจดัการ 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ และเพื่อใหการดําเนนิการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดให กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

 มาตรา ๓๖ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติตามมาตรา๓๕  อาจจัดทําเปนแผนระยะส้ัน ระยะกลาง 
หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงาน และแนวทางดําเนินงานในเร่ืองดังตอไปนี้ 
                 (๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒)  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอมศิลปกรรม                  (
                (๓)  การจัดการมลพิษ 
                (๔)  การสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมโลก 
                (๕) จัดทําขอเสนอในการตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ คําส่ัง และ
ประกาศท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผนงาน 
                (๖) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดิน และเงินกองทุนท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 
                (๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อประโยชนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายท่ีเกีย่วของ  

มาตรา ๓๗ เม่ือไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหผูวาราชการ
จังหวดัจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดั เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวนันับต้ังแตวนัท่ีไดแจงใหจังหวดัจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดั  
                     สําหรับเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๖๐ ใหผูวาราชการจังหวดันําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจดั
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินจัดทําข้ึนตามมาตรา ๖๑   มารวมเปนสวนหนึ่งของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดัดวย 

มาตรา ๓๘ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวัดจะตองเปนแผนจัดการที่เสนอยุทธศาสตรการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมของจังหวัด ท่ีคํานึงถึงสถานการณปญหา  และเง่ือนไขตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคมของจังหวัดนั้น และสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติท่ี
กําหนดตามมาตรา  ๓๖ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมเร่ืองใด เร่ืองหนึง่ จะตองดําเนนิการในพื้นท่ีท่ีคาบเกี่ยว
กันระหวางพืน้ท่ีของสองจังหวัดข้ึนไป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนของพ้ืนท่ีนั้น หรือเพ่ือ
ประโยชนในการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีถูกตองและเหมาะสม ใหผูวา
ราชการจังหวดัท่ีเกีย่วของรวมกันจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดัตามมาตรา ๓๗ 
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สวนท่ี ๓   เขตอนุรักษและพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 
มาตรา ๔๐ การคุมครองและจัดการพื้นท่ีเขตอนุรักษและพืน้ท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม ใหเปนไปตามแผนจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติตามมาตรา ๓๕ 
มาตรา  ๔๑ ในกรณีท่ีปรากฏวาพื้นท่ีใดมีลักษณะเปนพื้นท่ีตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ี

แตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยทัว่ไปหรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือน
จากกจิกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงาย หรือเปนพืน้ท่ีท่ีมีคุณคาทางธรรมชาตหิรือศิลปกรรม อันควรแกการ
อนุรักษ และพื้นท่ีนั้นยังมิไดถูกประกาศกาํหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกาํหนดใหพื้นท่ีนั้นเปนเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม 

                    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม หรือองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอมอาจเสนอ
ใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตามวรรคแรก กําหนดใหพื้นที่ใดเปนพืน้ท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมตามวรรคหน่ึงได 

                   กอนออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีประกาศใหประชาชนทราบเพื่อจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศ และใหนําความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการพิจารณาออกกฎกระทรวงนั้น 

มาตรา  ๔๒ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๑ ใหกําหนดมาตรการคุมครองและปองกันอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ีไวในกฎกระทรวงดวย 
                       (๑) กําหนดการใชประโยชนท่ีดนิเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบ
นิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

                          (๒) หามการกระทําหรือกจิกรรมใด ๆ ท่ีอาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทาง
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศนของพ้ืนที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรม 
                    (๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ท่ีจะทํา
การกอสรางหรือดําเนินการในพ้ืนท่ีนัน้ใหมีหนาท่ีตองเสนอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

                            (๔) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นท่ีนั้น รวมทั้งการกําหนดขอบเขต หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของ หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของส่ิงแวดลอม
ศิลปกรรมในพื้นท่ีนั้น 

๕) กําหนดมาตรการคุมครองและปองกนัอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพของพื้นท่ีนั้น                          (
มาตรา  ๔๓ ในพื้นท่ีใดท่ีไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร 

เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้นหรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว แตปรากฏวาอาจจะ
มีหรือมีปญหาของคุณภาพส่ิงแวดลอมรุนแรง ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับการปองกนัและแกไขโดยทันที และหนวยงานของ
รัฐท่ีเกีย่วของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถท่ีจะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเขาดําเนินการเพ่ือใชมาตรการคุมครองอยางใด อยางหนึง่หรือหลายอยาง
ตามมาตรา ๔๒  ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาในพืน้ท่ีนั้นได     

                 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือองคการชุมชนดานส่ิงแวดลอมอาจเสนอ
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ใหรัฐมนตรีออกประกาศกระทรวงตามวรรคแรก กําหนดใหพืน้ท่ีใดเปนพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมตามวรรคหนึ่งได 
กอนออกประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีประกาศใหประชาชนทราบเพื่อจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศ และใหนําความคิดเห็นของประชาชน
ประกอบการพิจารณาออกประกาศกระทรวงน้ัน 

เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตพ้ืนท่ีรายละเอียดเก่ียวกับมาตรการคุมครอง และกําหนดระยะเวลาท่ีจะใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพ้ืนท่ี
นั้น 
                 การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคส่ี ใหกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๖  การประเมินส่ิงแวดลอม 
สวนท่ี ๑   การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยทุธศาสตร 

มาตรา  ๔๔   ในการจัดทํานโยบาย  แผน  แผนงาน  และโครงการขนาดใหญ  ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิต สุขภาพ หรือสวนไดเสีย
สําคัญอ่ืนใดของชุมชน อันทําใหไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข จะตองมีการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรประกอบการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญดวย  

มาตรา ๔๕ ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท
ของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ท้ังรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงตองจัดทํารายงานการประเมิน
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
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ในการกําหนดประเภทของนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ท้ังรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ีตาม
วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพจิารณาทบทวนรายการประเภทนโยบาย แผน แผนงาน และ
โครงการขนาดใหญ ท้ังรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ีดังกลาวทุกรอบหาป 

มาตรา ๔๖ ใหหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน องคกรชุมชน หรือองคกรประชาชนมีสิทธิเสนอนโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ท้ังรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ี เพ่ือใหคณะกรรมการประกาศกําหนดเปนนโยบาย 
แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ีทีตองจัดทําราบงานประเมินส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  มีอํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา  กําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรสําหรับนโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ท้ังรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี ตลอดจนเอกสารท่ีเกีย่วของ  ซ่ึงตองเสนอพรอมกับ
การประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตรสําหรับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือ
เชิงพื้นท่ีดวย 

มาตรา  ๔๘  การทําการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามมาตรา ๔๔ หนวยงานของรัฐ ซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ี ตองจัดทําการ
ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของนโยบาย แผน แผนงาน และ
โครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ี และใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ เสนอรายงานการประเมิน
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 



มาตรา ๔๙ ในการทําการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามมาตรา ๔๗ ใหหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ี ตองให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานประเมินส่ิงแวดลอมระดับยทุธศาสตรท้ังในข้ันการจดัทําขอบเขต
การศึกษา  ข้ันการจัดทํารายงาน  ข้ันการใหความเห็นตอรายงาน และข้ันการสรุปผลการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พิจารณารายงานการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรท่ีเสนอมาตามมาตรา ๔๗ หากเห็นวาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรท่ีเสนอมา
มีประเด็นท่ีตองปรับปรุงแกไข ใหคณะกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรแจงใหหนวยงานของรัฐผูขอ
อนุญาตที่เสนอการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรทราบภายในเวลารอยยี่สิบวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการ
เสนอการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรนั้น เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 
       ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยทุธศาสตร พิจารณาเห็นวา การประเมินส่ิงแวดลอมระดบั
ยุทธศาสตรท่ีเสนอมาไมมีประเด็นท่ีตองแกไข หรือไดมีการแกไขเพิม่เติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคหนึ่งแลว 
ใหคณะกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร เสนอขอสรุปความเหน็เกีย่วกับการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดรอยยี่สิบวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการเสนอการประเมิน
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรนั้น  เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 

มาตรา ๕๑ ในการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยทุธศาสตร ตามมาตรา ๕๐ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติประกาศกําหนด ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวฒุิ
หรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  และจะตองมีเจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจจัดทํานโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการขนาดใหญรายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี นั้น หรือผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย  โดยตอง
กําหนดท่ีมาและสัดสวนของผูทรงคุณวุฒหิรือผูเช่ียวชาญ รวมท้ังจัดทําบัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญรายสาขา 
 มาตรา ๕๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาไมเห็นชอบกับการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรสงมาใหตามมาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการ
ส่ังใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบยุติการดําเนินงาน หรืออาจแจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเสนอการประเมิน
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรทราบภายในเวลาสิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับการเสนอการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรนั้น เพื่อแกไขปรับปรุงการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
          ในกรณีท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบกับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร หรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคหน่ึงแลว ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ เสนอขอสรุปความเห็นเกี่ยวกับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดสามสิบวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการเสนอการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรนั้น  เพ่ือนําเสนอ
ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 

มาตรา ๕๓ ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติทําความเห็นเกี่ยวกับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร  ภายในส่ีสิบหาวันทําการเพ่ือประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบ กอนที่
หนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบจะทําความเห็นของตนเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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สวนท่ี ๒    การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพระดับโครงการหรือกิจกรรม 
มาตรา ๕๔ ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอผลผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ  อันทําใหประชาชนไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข จะตองมีการประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพกอนการดําเนินโตรงการหรือกิจการดังกลาวดวย  

มาตรา ๕๕ ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ซ่ึง
ตองจัดทําการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตาม มาตรา ๔๕ 
มาตรา  ๔๖ และ มาตรา  ๔๗  

                      ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดจําแนกประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามวรรคหนึ่งเปนโครงการท่ีรุนแรงและโครงการท่ีไม
รุนแรง โดยพิจารณาจากประเภทหรือขนาดของโครงการ และผลกระทบในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติประกาศกาํหนด 
             ในการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมตามวรรตหน่ึง ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติพจิารณาทบทวนรายการประเภทและขนาดของโตรงการหรือกิจกรรมดังกลาวทุกรอบหาป 

มาตรา ๕๖ ใหหนวยงานของรัฐ องคการเอกชน องคกรชุมชน หรือองคกรประชาชนมีสิทธิเสนอประเภทหรือ
ขนาดโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือให
คณะกรรมการประกาศกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีตองจัดทําการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  รูปแบบ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพสําหรับ
โครงการ หรือกิจการ  ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวของซ่ึงตองเสนอพรอมกับการประเมินผลกระทบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและขนาดดวย 

มาตรา ๕๘ ในการทําการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามมาตรา ๕๔ ใหหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการและโครงการรวมกับเอกชน หรือเอกชนเจาของโครงการหรือ
กิจกรรม ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการผลประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพท้ังในข้ันการ
จัดทําขอบเขตการศึกษา  ข้ันการจัดทํารายงาน  ข้ันการใหความเหน็ตอรายงาน และข้ันการสรุปผลการประเมินผล
กระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา  ๕๙ การทําการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามมาตรา ๕๕ หนวยงานของรัฐ
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการท่ีรุนแรงและโครงการรวมกับเอกชน หรือเอกชนเจาของโตรงการหรือ
กิจกรรมที่รุนแรง ตองจัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ  เม่ือทําการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพเสร็จส้ินแลว ใหหนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบเสนอรายงานการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ 
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ใหคณะกรรมการผูชํานาญการทําความเหน็เสนอภายในส่ีสิบหาวันทําการเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ  กอนท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนซ่ึงเปนผูรับผิดชอบจะทํา
ความเหน็ของตนเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
 



             ในการพิจารณาใหความเหน็ชอบการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพตามวรรคหน่ึง 
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด  ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ตุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาดวยกไ็ด 

            สําหรับโครงการหรือกิจการของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔๔ ซ่ึงไมจําตองเสนอขอรับความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทําการ
ประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเห็นกอนท่ีจะดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกาํหนดไวในมาตรา ๖๐ และมาตรา  ๖๑ 

มาตรา  ๖๐ ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพตาม
มาตรา ๕๕   เปนโครงการหรือกจิการซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเร่ิมการ
กอสรางหรือดําเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจ
ตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
                       ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจอนญุาตตามกฎหมายรอการส่ังอนุญาตสําหรับ โครงการ หรือกิจการตาม
วรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพตาม
มาตรา ๖๑ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

                               ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตรวจสอบการประเมินผลกระทบ
คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และเอกสารท่ีเกีย่วของท่ีเสนอมา หากเหน็วาการประเมินผลกระทบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพที่เสนอมามิไดจดัทําใหถูกตองตามหลักเกณฑ วธีิการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํา 
รูปแบบหรือรายละเอียดท่ีกาํหนดไวในมาตรา  ๔๔ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตท่ีเสนอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ทราบภายในเวลาสิบหาวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการเสนอการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอมนัน้ 
                        ในกรณีท่ีสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณเหน็วา การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ีเสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไข   
เพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
พิจารณาเสนอความเหน็เบ้ืองตนเกีย่วกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนด
สามสิบวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับการเสนอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมนัน้เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณาตอไป 

                          การแตงต้ังคณะกรรมการผู ชํานาญการตามวรรคส่ี  ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  และจะตองมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย  สําหรับโครงการหรือกิจการนั้น  หรือ
ผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย 

                          ในกรณีท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูชํานาญการในระดับ
จังหวัดทําหนาท่ีพิจารณาการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพโครงการหรือกิจการประเภทใด
ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเห็นชอบ  ใหจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินการเชนเดียวกับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางที่คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 
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มาตรา  ๖๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๖๐ ใหกระทําใหแลวเสรจ็ภายในส่ีสิบหาวนัทํา
การ นับแตวันท่ีไดรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  

              ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นหรือในกรณีท่ีใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการให
ความเหน็แลว ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายนําความเหน็ไปประกอบการส่ังอนุญาตแกบุคคลซ่ึงขออนุญาตได 

                ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการมีความเห็นใหทําการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมท้ังฉบับ ตาม
แนวทางหรือรายละเอียดท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด ใหเจาหนาท่ีรอการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขอ
อนุญาตไวกอน จนกวาเจาหนาท่ีผูส่ังอนุญาต  จะเห็นวาบุคคลผูขออนุญาตไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทํา
รายงานใหมท้ังฉบับตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการและใหถือเปนการเร่ิมตนกระบวนการประเมินผล
กระทบคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหม 

ในกรณีท่ีเหน็เปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาดท่ีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖๐ ตองเสนอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในการขอตออายุ
ใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนัน้ ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได 

                   หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการและหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูอนุญาตโครงการ
หรือกิจการตองจัดทําประกาศการตัดสินใจในการดําเนินโครงการหรือกิจการ  โดยมีมาตรการในการปองกันและ
แกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  พรอมเหตุผลในการตัดสินใจนั้นตอประชาชนภายในสามสิบวนัทําการกอนการ
อนุญาตหรือดาํเนินการ 

                    บุคคลหรือกลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบสามารถฟองได แลองคกรท่ีมี
วัตถุประสงคในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีสิทธิฟองแทนได    โดยถือวาเปนข้ันตอนหรือ
สาระสําคัญในการพิจารณาการตัดสินใจในการดําเนินโครงการหรือกิจการ   

มาตรา  ๖๒ คาตอบแทนการพิจารณาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ให
เรียกเก็บจากหนวยงานหรือบุคคลผูเสนอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเพ่ือนํามาใชเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการผูชํานาญการและคาใชจาย อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดของแผนดิน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๖๓ เพื่อประโยชนในการพิจารณาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๕๙  มาตรา  ๖๐ และ
มาตรา ๖๑ ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มี
อํานาจตรวจสถานที่ซึ่งเปนที่ตั ้งของโครงการ หรือกิจการท่ีเสนอขอรับความเห็นในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมไดตามความเหมาะสม 
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เม่ือคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นในการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๖๐ แลว 
ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาส่ังอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามท่ีเสนอไว
ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการส่ังอนุญาตหรือตออายุใบอนญุาต โดยใหถือวา
เปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายในเร่ืองนั้นดวย 

มาตรา  ๖๔  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ตองกําหนดใหการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๕๘ ตองจัดทํา
หรือไดรับการรับรองจากบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมก็ได 

 



               การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัตขิองผูชํานาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีจะมีสิทธิทํา
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การกําหนดจรรยาบรรณ การ
ตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียม
การขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 33มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชนในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ใหหนวยงานหรือ
เจาของโครงการหรือกิจการที่ไดรับการอนุมัติหรืออนญุาตตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา  ๖๒  จัดทํารายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเสนอตอเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย
ในการพจิารณาส่ังอนุญาตและ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
       การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 
 35มาตรา ๖๖ การอนุญาตหรือคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยไมจดัทําการประเมินผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอม
และสุขภาพหรือทําการประเมินโดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน หรือ ไมไดใหองคการอิสระส่ิงแวดลอม
ตามรัฐธรรมนูญใหความเหน็ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาการอนุญาตหรือคําส่ังทางปกครองน้ันไมสมบูรณ   

 
                                                                            หมวด ๗  การควบคุมมลพิษ 

สวนท่ี ๑   คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
มาตรา ๖๗ (๕๓) ใหมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเปนประธานกรรมการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี   
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมการคา
ตางประเทศ  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัด
กรุงเทพมหานคร ผูแทนเทศบาลหน่ึงคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหนึคนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละทองถ่ินแตละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง ผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ท่ี
คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  ผูแทนจากองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมท่ีเลือกกันเองจํานวนหาคน ผูแทนจาก
องคการชุมชนดานส่ิงแวดลอมท่ีเลือกกันเองจํานวนหาคน ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรี แตงต้ังจาก
ผูมี ความเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ประสบการณ และผลงานเก่ียวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ   
          หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๒๘) (๒๙)  (๓๐) (๓๑) และ(๓๒) ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
                 ใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) 
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(๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐)และ (๓๑)ดําเนินการสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการตาม (๓๒) 
      หลักเกณฑ และวธีิการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒติามวรรคสามใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
     ผูทรงคุณวฒุิไมเกินหาคนซ่ึงคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแตงต้ังเปนกรรมการและวาระในการดํารงตําแหนง
และพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหนําความในมาตรา๑๔ และมาตรา๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 36มาตรา ๖๘ (๕๔) ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาท่ีดงัตอไปนี้             
               (๑) เสนอแนะตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ใหประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๖๐ 
                 (๒) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือ
ภาวะมลพิษตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
                 (๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
                (๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษีอากรและการลงทุนของเอกชน
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
               (๕) เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
             (๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา  ๕๖ 
              (๗) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองปฏิบัติตามมาตรา 
๖๙ และมาตรา ๗๐  
              (๘) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา ๘๐ 
            (๙) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการออกคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๘๔ 
             (๑๐) ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 
              (๑๑) จดัทํารายงานเกีย่วกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติปละหนึ่งคร้ัง 
            (๑๒) พิจารณาวินิจฉัยการคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ 
            (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
            (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติมอบหมาย 
               คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา และปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได 

มาตรา ๖๙ (๕๕) ใหนําความในมาตรา  ๑๖ มาตรา  ๑๗ และมาตรา ๒๑  ๒๐ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษแตงต้ังโดยอนโุลม 
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สวนท่ี ๒   มาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหลงกําเนิด 
มาตรา  ๗๐ (๕๖) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายน้าํท้ิง การปลอยท้ิงอากาศเสีย การปลอยท้ิงของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจาก
แหลงกาํเนิดออกสูส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๑ (๕๗) ในกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายนํ้าท้ิง การปลอยท้ิงอากาศเสีย การปลอย
ท้ิงของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐาน
ดังกลาวไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๖  ให
มาตรฐานดังกลาวมีผล ใชบังคับตอไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายนั้น  แตถามาตรฐานดังกลาวตํ่ากวามาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๖ ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
นั้นแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมลพิษจากแหลงกําเนิด ในกรณีท่ีมีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชนวานั้น
ได ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเปนผูช้ีขาด เม่ือมีคําช้ีขาดเปนประการใด ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการตามคําช้ีขาดนั้น 
      มาตรา ๗๒ (๕๘) ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใด กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดในเร่ืองใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหรัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเร่ืองนั้นได และใหถือวา
เปนมาตรฐานตามกฎหมายในเร่ืองนั้นดวย 
       มาตรา  ๗๓ (๕๙) ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด สูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนดิท่ีกาํหนดตามมาตรา  
๕๖ หรือมาตรฐานซ่ึงกําหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ เปนพิเศษสําหรับในเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๖๐ และใหนําความในมาตรา  ๓๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 
 
                                             สวนท่ี ๓  เขตควบคุมมลพิษและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม 
       มาตรา ๗๔ (๖๐) ในกรณีท่ีปรากฏวาทองท่ีใดมีปญหามลพิษ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรชุมชน สถาบันการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา กําหนดใหทองท่ี
นั้น เปนเขตควบคุมมลพิษเพือ่ดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพษิได 

                    ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาทบทวนความจําเปนในการกําหนดใหทองท่ีใดเปนเขต
ควบคุมมลพิษตามวรรคหน่ึงอยางนอยทุกหาป ถาคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาเห็นวาความจําเปนใน
การกําหนดใหทองที่ดังกลาวเปนเขตควบคุมมลพิษหมดหรือเปล่ียนแปลงไป  กใ็หคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงประกาศกําหนดใหทองท่ีนั้นเปนเขตควบคุมมลพิษใหเหมาะสมได 
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              มาตรา ๗๕ (๖๑) เพื่อประโยชนในการจดัทําแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดัตามมาตรา  ๓๗ ใหเจา
พนักงานทองถ่ินในทองท่ีท่ีไดประกาศกําหนดใหเปน เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๖๐ จัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่
ลด ขจัดมลพษิ และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม ในเขตควบคุมมลพิษนัน้เสนอตอผูวาราชการจังหวดั เพื่อรวมไวใน
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมจังหวดั 
       การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหดาํเนินการดังตอไปนี ้

                  (๑) ทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพษิท่ีมีอยูในเขตควบคุมมลพิษนัน้ 
                  (๒) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกาํเนิดมลพิษ ท่ีไดทําการสํารวจและ

เก็บขอมูลตาม (๑) 
                  (๓) ทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานภาพมลพิษ รวมท้ังขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหาและ

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจาํเปนสําหรับการลด ขจดัมลพิษ และฟนฟู
คุณภาพส่ิงแวดลอม ในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

                (๔) ทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินสถานภาพมลพิษ รวมท้ังขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหาและ
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจาํเปนสําหรับการลด ขจดัมลพิษ และฟนฟู
คุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ในเขตควบคุมมลพษินั้น 

                           ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม  ให องคกรชุมชน อปท. จัดทํา
แผนโดยการแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ   

                มาตรา ๗๖ (๖๒)  แผนปฏิบัติการเพื่อลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา  ๖๑ จะตองเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดนิ หรือเงินกองทุนสําหรับกอสราง
หรือดําเนินการเพ่ือลด ขจัดมลพิษ และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษนั้นดวย 

               มาตรา ๗๗ (๖๔) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดแูลการดําเนนิการของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา  
๖๑ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมดาํเนินการภายในเวลาอันสมควรใหกรมควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการ
แทน  เม่ือไดแจงให เจาพนกังานทองถ่ินทราบแลว 

                       ใหกรมควบคุมมลพิษติดตามผลการดําเนนิการแกไขปญหามลพิษและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในกรณีท่ีปรากฎวาหนวยงานรัฐใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดขจัดมลพิษ
และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

สวนท่ี ๔  มลพิษอากาศและเสียง 
       มาตรา ๗๘ (๖๕) ยานพาหนะท่ีจะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๖ 
       มาตรา ๗๙ (๖๖) ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวาไดมีการใชยานพาหนะโดยฝาฝนตามมาตรา ๖๕ 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังหามใชยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาด  หรือจนกวาจะไดมีการแกไข
ปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา  ๕๖ 

                มาตรา  ๘๐ (๖๗) ในการออกคําส่ังหามใชยานพาหนะตามมาตรา ๖๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทํา
เคร่ืองหมายใหเห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา  “หามใชเด็ดขาด” หรือ “หามใชช่ัวคราว” หรือ
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เคร่ืองหมายอ่ืนใดซ่ึงเปนท่ีรูและเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปวา มีความหมายอยางเดียวกันไว ณ สวนใดสวน
หนึ่งของยานพาหนะน้ันดวย 

                    การทําและการยกเลิกเคร่ืองหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง หรือการใชยานพาหนะในขณะท่ีมีเคร่ืองหมาย
ดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           ใหพนกังานเจาหนาท่ีแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบกทราบถึงยานพาหนะท่ีมีคําส่ังหามใช เพื่อใหระงับการตอภาษีประจาํปของยานพาหนะไวจนกวา
จะมีคําส่ังเพิกถอนการหามใชยานพาหนะนั้น 
              มาตรา ๘๑ (๖๘) ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหยานพาหนะหยุด 
เพื่อตรวจสอบหรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใด ๆ ท่ีจําเปนเพื่อตรวจสอบเคร่ืองยนตและอุปกรณ
ของยานพาหนะน้ันได 
           มาตรา  ๘๒ (๖๙) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยอากาศเสีย รังสีหรือมลพิษอ่ืนใดที่
อยูในสภาพเปนควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน หรือมลพิษอากาศในรูปอ่ืนใดออกสูบรรยากาศไมเกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีสวนราชการใดกําหนด โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานน้ันยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานท่ีผูวาราชการจังหวัด
กําหนดเปนพเิศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ 
          เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีกาํหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาท่ีตองติดต้ังหรือจดัใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย อุปกรณหรือเคร่ืองมืออ่ืนใด หรือใชวิธีการลดมลพิษดวยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการควบคุม กําจัด 
ลด หรือขจัดมลพิษซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด  เวนแตจะไดมีระบบ
อุปกรณหรือเคร่ืองมือดังกลาว ซ่ึงเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสภาพและทดลองแลวเหน็วายงัใชการได
อยูแลว เพื่อการนี้เจาพนักงานควบคุมมลพษิจะกําหนดใหมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย  อุปกรณ 
หรือเคร่ืองมือดังกลาวดวยกไ็ด 
          ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนดิมลพิษท่ีปลอยหรือกอใหเกดิเสียงหรือ
ความส่ันสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐาน
ท่ีสวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือ
มาตรฐานท่ีผูวาราชการจังหวดักําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ดวยโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๕   มลพิษทางน้ํา 
       มาตรา ๘๓ (๗๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทหรือพื้นท่ีของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษในการปลอยน้ําเสีย หรือของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอมไมเกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีสวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอ่ืนและมาตรฐานน้ันยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗  หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปน
พิเศษ สําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา  ๕๙ 
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       มาตรา  ๘๔ (๗๑)  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิท่ีกําหนดตามมาตรา ๗๐ มีหนาท่ีตองกอสราง 
ติดต้ัง หรือ จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกาํหนดหรือจะ
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษใชวิธีการลดมลพิษท่ีเหมาะสมอยางอ่ืนก็ได 
                    ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียอยูแลวกอนวันท่ีมี
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๐ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษแจงตอเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเพื่อตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียท่ีมีอยูแลว
นั้นยังไมสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ี
กําหนดไว เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาท่ีตองดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามท่ีเจา
พนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 
        มาตรา ๘๕ (๗๒) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา  ๗๑ วรรคหนึ่ง  
ซ่ึงยังมิไดทําการกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนด หรือไมประสงคท่ีจะทําการกอสรางหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ตามท่ี
เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกลาวมีหนาท่ีตองจัดสงน้ําเสียหรือของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของ
ตนไปทําการบําบัด หรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมีอยูภายในเขตควบคุม
มลพิษ หรือเขตทองท่ีนั้น และ มีหนาท่ีตองเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดย
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
        มาตรา ๘๖ (๗๓) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองท่ีใด   ท่ีทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทเวนแตเจาของหรือ    
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีกําหนดตามมาตรา ๗๑ มีหนาท่ีตองจัดสงน้ําเสียหรือของเสียที่ เกิดจาก
แหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัด  น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมี
อยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น  และมีหนาท่ีตองเสียคาบริการตามอัตราท่ีกําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้ หรือโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เวนแตแหลงกําเนิดมลพิษนั้นมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

   มาตรา ๘๗ (๗๔) หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุม หรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกาํจัดของเสีย
หรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตรายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมมลพิษ 
          การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับ
อนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสีย
คาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
         ใหถือวาผูไดรับใบอนญุาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูควบคุมดวยในการรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกาํจัดหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตรายของผูรับจางใหบริการตามวรรคหน่ึง จะ
เรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมิได 
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มาตรา ๘๘ (๗๕) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองท่ีใดท่ีทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูท่ีไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกาํจัดหรือขนสง

 
 



ของเสียหรือ ของเสียอันตรายอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น  ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการ
ทําการบําบัดหรือกําจัดหรือขนสงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่เจาพนกังานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนาํ
ของเจาพนักงานควบคุมมลพษิ 

มาตรา ๘๙ (๗๖) ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองท่ีใด ท่ีทางราชการยังมิไดจดัใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสง
ของเสียหรือ ของเสียอันตรายอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น เจาพนกังานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจา
พนักงานควบคุมมลพิษ อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสงของเสียหรือของ
เสียอันตราย ซ่ึงเกิดจากแหลงกําเนิดมลพษิตามมาตรา  ๗๒ และมาตรา ๗๓ ไดตามท่ีจําเปนจนกวาจะไดมีการ
กอสราง  ติดต้ัง และเปดดาํเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตทองท่ีนั้น 
            วิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจดัหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตรายตามวรรคหน่ึง 
ใหหมายความรวมถึงการเกบ็รวบรวม การขนสง หรือการจัดสงน้ําเสียหรือของเสียหรือของเสียอันตรายดวย
วิธีการใด ๆ ท่ีเหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือกําจดัโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการที่อยูในเขตอ่ืน หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดหรือขนสง
ของเสียหรือของเสียอันตราย ซ่ึงรับจางใหบริการอยูในเขตอ่ืนเขามาเปดดําเนนิการรับจางใหบริการในเขตควบคุม
มลพิษ หรือเขตทองท่ีนั้นเปนการช่ัวคราว หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทําการเก็บ
รวบรวมน้ําเสียหรือของเสีย เพื่อนําขนเคลื่อนยายไปทําการบําบัด หรือกําจัด โดยระบบบําบัดน้าํเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของผูนั้น ซ่ึงอยูในเขตทองท่ีอ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองท่ีนั้น 
        มาตรา ๙๐ (๗๗) น้ําเสียท่ีไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัด น้ําเสียรวมของทางราชการหรือระบบบําบัดน้ําเสีย
ของผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกาํจัดหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย   จะตองมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานท่ีสวนราชการใด
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานท่ีผูวา
ราชการจังหวดักําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา  ๕๙ 
        มาตรา ๙๑ (๗๘) ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม 
โดยใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติ
นี้ มีหนาท่ีดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีสวนราชการนั้น 
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจดัใหมีข้ึน ในกรณีเชนวานี้ สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
จางผูท่ีไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย  หรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เปนผูดําเนินงานและ
ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได 
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หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจัดสง เก็บรวบรวม และขนสงน้ําเสีย หรือของเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษมาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมทั้งขอกําหนด ขอหาม 
ขอจํากัด และเง่ือนไขตาง ๆ สําหรับการปลอยท้ิง และการระบายนํ้าเสีย หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอ่ืนตามมาตรา ๗๕ (มาตรา ๗๓) ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของ
เสียรวมของทางราชการ ใหกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สวนท่ี ๖   ของเสียอันตรายและมลพิษอ่ืน 
        มาตรา ๙๒ (๘๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซ่ึงมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบกําจัดของเสีย อุปกรณ หรือเคร่ืองมือควบคุมการปลอยของเสียตามมาตรา  ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ เปนของ
ตนเอง  มีหนาท่ีตองเก็บสถิติและขอมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาวในแต
ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั ้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น  และจะตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว เสนอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ี
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นต้ังอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
                   การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน ใหทําตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

   ในกรณีท่ีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณ และ
เคร่ืองมือดังกลาวในวรรคหนึ่ง จะตองมีผูควบคุมตามที่เจาพนกังานควบคุมมลพิษกําหนด ใหผูควบคุมมีหนาที่
ดําเนินการตามท่ี กําหนดไวในวรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผูครอบครอง 
               ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจดัของเสีย มีหนาท่ีตองดําเนินการเชนเดยีวกบั
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหน่ึง 
        มาตรา ๙๓ (๘๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมรายงาน   ท่ีไดรับตามมาตรา ๘๑ สงไปใหเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเขตทองถ่ินนั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง และจะทําความเหน็เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ เสนอไปพรอมกบัรายงานท่ีรวบรวมสงไปนัน้ดวยกไ็ด 
       มาตรา ๙๔(๘๓)เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้    

                (๑) เขาไปในอาคาร สถานท่ี และเขตท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงกําเนิดมลพษิหรือเขต
ท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย 
หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของ
เสียอันตรายหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒) ตรวจคน เก็บ กัก ยดึ หรืออายัด ตวัอยางของเสียหรืออุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ                                           (
                                    (๓) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง  ผูควบคุม หรือผูรับจางใหบริการระบบบําบัด

น้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย จัดการแกไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือ
ซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสียหรือการขนสงของเสียหรือของเสีย
อันตราย หรืออุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย น้ําเสีย หรือ ของเสียอันตรายหรือ
มลพิษอ่ืน ๆ แตถาแหลงกําเนิดมลพษินั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป หากเจาพนกังานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนนิการตามอํานาจ
หนาท่ีของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพษิมีอํานาจดาํเนินการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ได  
               ในกรณีท่ีมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังตามมาตรา  ๘๓ (๓) ใหเจาพนกังานควบคุมมลพษิมีอํานาจออกคําส่ัง
ปรับไดไมเกนิวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ัง 
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               (๔) เม่ือมีการรองเรียนจากชาวบาน/เกิดกรณีฉุกเฉิน ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษเพื่อส่ัง
การใหตรวจสอบเปนกรณีฉุกเฉินเรงดวน ภายในระยะเวลา 7 วัน และคณะกรรมการควบคุมมลพิษสามารถส่ัง
ระงับเหตุเบ้ืองตน/ระงับกจิกรรมได และใหรายงานผลตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ภายหลังจากการ
ประชุมคร้ังแรก 
              (๕)ออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ  ซ่ึงมิใชโรงงาน
อุตสาหกรรมตามมาตรา  ๙๒มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม 
ใหมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหออกคําส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น โดยใหถือวาเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการออกคําส่ังปรับภายในระยะเวลาอัน
สมควร ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจออกคําส่ังปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปน
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ได 

           ในการออกคําส่ังปรับของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๘๓ (๔) หามมิใหเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเปรียบเทียบปรับสูงเกนิกวาอัตราคาปรับตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา  ๙๔ ของพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสียหรือขนสงของเสียหรือ
ของเสียอันตราย หยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสงของเสียหรือ
ของเสียอันตราย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือขนสง
ของเสียหรือของเสียอันตราย นั้น ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง 
ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
                 (๗) ออกคําส่ังเปนหนังสือเพิกถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ ในกรณีท่ีผู
ควบคุมนั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ 
ประกาศ หรือเง่ือนไขท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนกังาน
ควบคุมมลพิษซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

          (๘) เรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสีย หรืออากาศเสีย หรือระบบกําจดัของเสีย มาเพื่อประกอบการพจิารณา 

        มาตรา ๙๕ (๘๔)  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซ่ึงมิใชโรงงานอุตสาหกรรมใด กระทําการฝา
ฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตาม
กฎหมายไมมีอํานาจออกคําส่ังหรือกระทําการตามกฎหมายวาดวยการนั้น เม่ือเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษไดรับคําเตือนเปนหนังสือจากเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหปรับปรุง แกไข หรือหยุด หรือ
ระงับการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎหมายแลว ไมดําเนินการตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หรือส่ังระงับกิจการบางสวน
หรือท้ังหมดเปนการช่ัวคราวหรือถาวร จนกวาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจะไดดําเนินการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
        หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกคําส่ังเปนหนังสือดังกลาวในวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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          มาตรา ๙๖ (๘๕) ในกรณีท่ีเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานท่ี
เกีย่วของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจดาํเนินการดังตอไปนี ้
                  (๑) เสนอแนะการส่ังปด หรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือการส่ังใหหยุดใชหรือทําประโยชน
ดวยประการใด ๆ เกีย่วกับแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา  ๖๙มาตรา ๗๐ หรือมาตร ๗๙ ท่ีจงใจไมทําการบําบัด
อากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอ่ืน และลักลอบปลอยท้ิงอากาศเสีย น้ําเสียหรือของเสียท่ียังไมไดทําการบําบัด
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดกอนออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขตท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ตอเจาพนักงานผู
มีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย 
                   (๒)เสนอแนะใหมีการดําเนินการทางกฎหมาย เพื่อบังคับใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา ๗๒  หรือมาตรา ๗๓ จัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัด หรือกําจัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตอเจาพนกังานทองถ่ิน 
                  (๓)ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของหนวยงานของรัฐซ่ึงอยูภายใต
ความรับผิดชอบของเจาพนักงานทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐนั้น 

  มาตรา ๙๗ (๘๖)ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ตองแสดงบัตรประจําตัว เม่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
        มาตรา ๙๘ (๘๗) ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิ หรือ
ผูมีหนาท่ีเกีย่วของอํานวยความสะดวกตามสมควร และใหพนกังานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานควบคุมมลพษิเปนเจา
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาและพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

  มาตรา ๙๙ (๘๘) ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา  ๔๙ วรรคหนึ่ง หรือ ๖๖ และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา  ๘๓ (๑) ใหทําตอหนาเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ ถาหาบุคคลดังกลาวไมได ใหทําตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสองคน ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีหรือ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษไดขอรองใหมาเปนพยาน 

   มาตรา ๑๐๐ (๘๙)  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของ
เสียหรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย ผูควบคุมหรือบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๘๓ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)) มีสิทธิรองคัดคานคําส่ังนั้นตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังของเจาพนกังานควบคุมมลพิษ 
             ถาผูรองคัดคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ใหยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
สวนท่ี ๘   คาบริการและคาปรับ 
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มาตรา ๑๐๑ (๙๐) ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีใด ซ่ึงไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ โดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือเงินจากกองทุน ซ่ึงจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการท่ีจะประกาศใชในภาพรวมหรือ

 



ในแตละเขตควบคุมมลพิษ เขตทองท่ี ท่ีเปนท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว 
             การกาํหนดอัตราคาบริการตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

        มาตรา ๑๐๒ (๙๑) อัตราคาบริการท่ีกําหนดตามมาตรา ๙๐ สําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจาก
แหลงกาํเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒และมาตรา ๗๓ อาจกาํหนดใหมีอัตราแตกตางกนัไดตามความเหมาะสม 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา  ๗๓ ประเภทบานเรือนท่ีอยูอาศัยซ่ึงเปนผูใชราย
ยอย มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองเสียคาบริการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
กําหนด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ   

มาตรา ๑๐๓ (๙๒) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดหลีกเล่ียงไมจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไป
ทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา ๗๒  
หรือมาตรา ๗๓ และลักลอบปลอยท้ิงน้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิด
มลพิษที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ แตไมยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมีสิทธิ
ไดรับยกเวนตามมาตรา  ๙๑ วรรคสอง) จะตองเสียคาปรับส่ีเทาของอัตราคาบริการท่ีกําหนดตามมาตรา  ๙๐ 
จนกวาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
          มาตรา ๑๐๔ (๙๓) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิซ่ึงมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจดัของ
เสียตามมาตรา ๗๐ ผูใดลักลอบปลอยท้ิงน้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกาํจัดของเสียรวม
ของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวนัในอัตราส่ีเทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเคร่ือง
ทํางานระบบบาํบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจดัของเสียของตนตลอดเวลาท่ีดําเนินการเชนวานั้น และมหีนาท่ีตองชดใช
คาเสียหายหากการปลอยท้ิงน้าํเสีย หรือของเสียนั้นกอใหเกดิความชํารุดเสียหาย หรือความบกพรองแกระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการดวยประการใด ๆ  

มาตรา ๑๐๕ (๙๔) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ ผูใดละเวนไม
ใชอุปกรณและเคร่ืองมือของตนที่มีอยูสําหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน หรือละเวนไม
ทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดยใชระบบบําบัดอากาศเสีย น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของ
ตนท่ีมีอยู และลักลอบปลอยท้ิงมลพิษอากาศ น้ําเสีย หรือของเสียดังกลาวออกสูส่ิงแวดลอมภายนอกเขต
แหลงกําเนิดมลพิษของตน จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราส่ีเทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการ
เปดเดินเคร่ืองทํางานของอุปกรณ เคร่ืองมือหรือระบบบําบัดอากาศเสีย น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตน
ตลอดเวลาท่ีดําเนินการเชนวานั้น 
       มาตรา ๑๐๖ (๙๕) ใหเจาพนกังานทองถ่ินหรือพนกังานเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีจัดใหมีระบบบัดน้ําเสีย
รวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหนาท่ีจัดเก็บคาบริการ คาปรับและเรียกรองคาเสียหาย
ตามท่ีบัญญัติไวในสวนนี้ ท้ังนี้ เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ
ทางราชการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการนั้นจัดใหมีข้ึน 
                 คาบริการและคาปรับท่ีจัดเก็บไดตามวรรคหนึ่งใหไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน หรือ
เงินอุดหนุนจากกองทุน เวนแตสวนท่ีใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองท้ังหมดและ
ผลประโยชนอ่ืนใดจากการดําเนินระบบ ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดิน โดยใหนาํมา
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หักสงเขากองทุนตามอัตราสวนท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดสําหรับสวนท่ีเหลือใหใชเปนคาใชจายสําหรับการ
ดําเนินการและบํารุงรักษา 
              ระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือของสวน
ราชการท่ีไดจดัเก็บคาบริการและคาปรับนั้น 
 

หมวด ๘   มาตรการสงเสริม 
มาตรา ๑๐๗ (๙๖) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดซ่ึงมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจดัของเสียอยางอ่ืน 
รวมท้ังอุปกรณ   เคร่ืองมือ   เคร่ืองใช  และวัสดุท่ีจําเปนสําหรับแหลงกําเนิดมลพษินั้น หรือผูรับจางใหบริการซ่ึง
ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการไดดังตอไปนี้ 

         (๑) การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงเครื่องจักร อุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช หรือวัสดุท่ีจําเปนซ่ึงไมสามารถจัดหาไดภายในราชอาณาจักร 

        (๒) การขอรับอนุญาตนําผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ เขามาปฏิบัติหนาท่ีเปนผูติดต้ัง 
ควบคุม หรือดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียในกรณีท่ีไมสามารถ
จัดหาและวาจางบุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีจะเปนผูควบคุมเคร่ืองจักรอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีนําเขามาใน
ราชอาณาจักรตาม (๑) ไดภายในราชอาณาจักร รวมท้ังขอยกเวนภาษีเงินไดของบุคคลน้ันท่ีจะเกดิข้ึนเนื่องจากการ
เขามาปฏิบัติหนาท่ีเปนผูควบคุมในราชอาณาจักรดวย 
        เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพิษท่ีไมมีหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวในวรรคหนึ่ง  แตประสงคท่ี
จะจดัใหมีระบบ อุปกรณ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชของตนเอง เพื่อทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยาง
อ่ืนท่ีเกิดจากกจิการหรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิท่ีจะขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการ
ตามวรรคหน่ึงได 

  มาตรา  ๑๐๘ (๙๗) คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามมาตรา  ๙๖  ใหยื่นตอ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
           ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ พิจารณาคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหน่ึงไดตามท่ี
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเปนในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผูยื่นคําขอแตละราย  และในกรณี
ท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเห็นสมควรใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอ ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติแนะนําใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้นเพือ่ใหการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอตอไป 
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หมวด ๙  ความรับผิดทางแพง 
มาตรา ๑๐๙ (๙๘) แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของ

มลพิษอันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัยหรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอ่ืน
หรือของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ ใหสันนิษฐานไวกอนวา แหลงกําเนิดมลพิษนั้นกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูเสียหาย เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือ
คาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจ  หรือ

 



ประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวา
มลพิษเชนวานั้นเกิดจาก (๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (๒) การกระทําตามคําส่ังของรัฐบาลหรือเจาพนักงาน
ของรัฐ  (๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคล
อ่ืนซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออมในการร่ัวไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น 
           คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาท่ีตองรับผิดตาม
วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายท้ังหมดท่ีทางราชการตองรับภาระจายในการขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึน และใน
การฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเสียหายไปใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย  รวมท้ังคาใชจายในการปองกันเยยีวยาความ
เสียหายทางสุขภาพของประชาชนดวย 

  มาตรา ๑๑๐ (๙๙) ในกรณีท่ีทําใหเสียหายแกรางกายหรือสุขภาพนั้น แมโจทกก็มิไดรองขอ ถาในเวลา
พิพากษาคดีเปนพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวาความเสียหายนั้นไดมีแทจริงเพียงใด ศาลจะกลาวไวในคําพิพากษาวายัง
สงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะแกไขคําพิพากษาน้ันอีกภายในระยะเวลาไมเกินสิบป หรือภายในระยะเวลาท่ีผูเช่ียวชาญให
ความเห็น โดยกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ
หลักประกันอ่ืน เพื่อประกันความเสียหายที่อาจจะมีข้ึนในอนาคตแนนอน 
           ภายในระยะเวลาสงวนสิทธิตามคําพิพากษาดังกลาวในวรรคกอน เม่ือศาลไดรับคํารองขอใหแกไขคํา
พิพากษาเกี่ยวกับความเสียหายจากผูเสียหายและไตสวนผูเสียหายจนเปนท่ีพอใจแลว ใหศาลกําหนดคาสินไหม
ทดแทนเพ่ิมใหแกผูเสียหายตามจํานวนท่ีเห็นสมควร 
          เม่ือศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานท่ีนาํสืบมาแลวมาสืบเพิ่มเติมหรือ
เรียกพยานอ่ืนมาสืบประกอบการไตสวนก็ได 

    เม่ือพนกําหนดระยะเวลาท่ีศาลกลาวสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะแกไขคําพิพากษาดังกลาวแลว ไมปรากฏความ
เสียหายใด ๆ แกผูเสียหายใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูวางหนังสือคํ้าประกันหรือหลักประกัน
อ่ืนรองขอเพื่อรับเอาหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันคืน    
         บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการวางหนังสือคํ้าประกันหรือหลักประกนัอ่ืนตามวรรคแรกมิใหนําไปใชบังคับแก
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเปนหนวยงานของรัฐ 

   มาตรา ๑๑๑ (๑๐๐) ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการ
ทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งเปนของรัฐหรืออยูในเขตอํานาจ
หรือความควบคุมดูแลของรัฐ หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีไดรับการสงวนหรือคุมครองตาม
กฎหมาย มีหนาท่ีตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการดูแล
รักษาตามมูลคาท้ังหมดของทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 
  

หมวด ๑๐  บทกําหนดโทษ 
       มาตรา ๑๑๒ (๑๐๑) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวางการกระทําตามคําส่ัง
ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจาํท้ังปรับ 
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ในกรณีท่ีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวหรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตามคําส่ังดังกลาวเปนผูซ่ึง
กอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



        มาตรา ๑๑๓ (๑๐๒) ผูใดบุกรุกหรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือกระทําดวยประการ
ใด ๆ อันเปนการทําลาย ทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ 
หรือกอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมท่ีกาํหนดตามมาตรา 
๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
           ในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหบุคคลใดมีความผิดตามวรรคหน่ึง ถามีพฤติการณใหเหน็วาบุคคลดังกลาวอาจ
กระทําความผิดเชนนัน้อีก ใหศาลส่ังไวในคําพิพากษาหามมิใหเขาไปในเขตพื้นท่ีกระทําความผิดมีกําหนดเวลาไม
เกินหาป นับแตวันพนโทษ 

      มาตรา ๑๑๔ (๑๐๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๔๒ หรือตาม
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
          ใหนําความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ในกรณท่ีีศาลพิพากษาใหบุคคลใดมีความผิดตามวรรคสอง ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวจะ
กระทําความผิดเชนนัน้อีก ศาลอาจส่ังไวในคําพิพากษาหามมิใหประกอบอาชีพนั้นมีกําหนดเวลาไมเกนิหนึ่งป 
นับแตวันพนโทษ 
       มาตรา ๑๑๕ (๑๐๕) ผูใดฝาฝนคําส่ังหามใชยานพาหนะของพนกังานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท  
       มาตรา ๑๑๖ (๑๐๖) ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
       มาตรา ๑๑๗ (๑๐๗) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิผูใด ไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ หรือผูใดไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๕ (มาตรา ๗๓) หรือขอกําหนดของเจาพนกังานทองถ่ินตามมาตรา  ๗๕ หรือมาตรา  ๗๖ 
วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
      มาตรา ๑๑๘ (๑๐๘) ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจดัของเสียหรือขนสง
ของเสียหรือของเสียอันตรายโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งปหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
      มาตรา ๑๑๙ (๑๐๙) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุม หรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ํา
เสียหรือกําจดัของเสียผูใด ไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
        เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนดิมลพิษผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดท่ีตนมีหนาท่ีตองทําตามมาตรา  ๘๑ 
โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๑๒๐ (๑๑๐) ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดท่ีตนมีหนาท่ีตองทําตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ   ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึง่แสนบาท 
หรือท้ัง จําท้ังปรับ 
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ผูใดเปนผูใช จาง วาน สนับสนนุหรือสงเสริม หรือดวยวิธีการอ่ืนใดใหผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษเชนเดยีวกับผูกระทําความผิด  
 



         ในกรณท่ีีศาลพิพากษาใหบุคคลใดมีความผิดตามมาตราน้ี ใหศาลส่ังไวในคําพพิากษาหามประกอบอาชีพ มี
กําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวนัพนโทษ 
       มาตรา ๑๒๑ (๑๑๑)  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
มาตรา ๘๓(๑) (๒) (๓) และ(๗) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา  ๑๒๒ (๑๑๒)  ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียผูใด ท่ีเจาพนกังานควบคุมมลพิษมีคําส่ังให
หยุดหรือปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือขนสงของเสียหรือของเสียอันตราย 
ตามมาตรา  ๘๓(๕) หรือผูควบคุมผูใดท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําส่ังใหเพิกถอนการเปนผูควบคุมมลพิษตาม
มาตรา ๘๓ (๖) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝาฝนดําเนนิกจิการตอไป ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
         ในกรณท่ีีศาลพิพากษาใหบุคคลมีความผิดตามวรรคหน่ึง ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดงักลาวอาจกระทํา
ความผิดเชนนัน้อีก ใหศาลส่ังไวในคําพิพากษาหามประกอบกิจการนัน้ๆ มีกําหนดเวลาไมเกนิหาป นับต้ังแตวนั
พนโทษ 
         มาตรา ๑๒๓ (๑๑๓) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใด จาง วาน ใช หรือกระทําการใดๆ
เพื่อใหบุคคลท่ีถูกเพิกถอนหรือไมไดรับการอนุญาตการเปนผูควบคุมแลว ใหควบคุมการทํางานของระบบบําบัด
อากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณหรือเคร่ืองมือควบคุมการปลอยของเสีย ซ่ึงตน
มีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตนิี้ ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาหม่ืนบาท 

   มาตรา ๑๒๔ (๑๑๔) ในกรณีที ่ผู กระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล 
กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้นหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวาง
โทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

มาตรา ๑๒๕ (๑๑๕) ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตาม
ความเหมาะสม 

ใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะตามวรรคหน่ึง จากผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย
จํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเม่ือพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

  การพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
            บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหนึ่งปข้ึนไป ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีความเห็นวา 
ผูตองหาไมควรตองถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก และเม่ือภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
            ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานควบคุมมลพิษหรือพนกังานเจาหนาท่ีพบวาผูใดกระทําความผิด
ตามวรรคส่ี และผูนัน้ยนิยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวน เจาพนกังานควบคุมมลพิษหรือพนกังาน
เจาหนาท่ีแลวแตกรณ ี สงเร่ืองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดภีายในเจ็ดวนันบัแตวนัท่ีผูนั้นแสดงความยนิยอมให
เปรียบเทียบปรับผูตองหายินยอมชําระคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบ 

****************************** 
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แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ลายมือชื่อของผูเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
         

 
เขียนท่ี....................................................................  

วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ. ..................  
 

๑. ช่ือตัวและช่ือสกุล   

               ๒. เลขประจําตัวประชาชน   

๓.  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  เลขท่ี....................ตรอก/ซอย......................................หมู.................. 
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต..................................จังหวดั............................................. 
รหัสไปรษณีย........................................ 

๔.  อาชีพ   

๕.  ขอเขาช่ือเสนอกฎหมาย  รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.... 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีปรากฏขางตนเปนความจริงทุกประการ  

ลงช่ือ..............................................................ผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย  
   (.............................................................................)  

 
หมายเหต ุ ขาพเจาไดแนบเอกสารมาพรอมกับแบบ ข.ก.๑ ดังนี้  

๑.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอาย ุ 
 บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได  

๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
  

กรุณาสงแบบฟอรมน้ี  พรอมเซ็นรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น   และสําเนาทะเบียนบาน  มาที่ 
สํานักเลขานุการ  สมัชชาองคกรเอกชนดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    เลขที่  ๘๖   ซอยลาดพราว ๑๑๐ 
(สนธิวัฒนาแยก๒)  ถนนลาดพราว  แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐  โทรศัพท ๐-๒๙๓๕-๓๕๖๐-
๖๒  โทรสาร  ๐-๒๙๓๕-๒๗๒๑   อีเมล  sdfthai@gmail.com  
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	หมวด ๑   สิทธิการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	(๑๑) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
	มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้วกรรมการตามมาตรา ๑๓  (๔) (๕)  (๖) (๗) (๘) และ(๙) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
	(๑)    ตาย
	(๒)   ลาออก
	(๓)   เป็นบุคคลล้มละลาย
	(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	หมวด ๔  กองทุนสิ่งแวดล้อม
	  (๑) เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
	        (๗) เงินอื่นๆ ที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการกองทุนนี้
	      ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนสิ่งแวดล้อมและดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัตินี้ 
	(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
	 การกำหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๕) หรือ (๗) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
	        คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได้
	สัญญากู้ยืมตามวรรคสองจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญากำหนดให้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องใช้เงินที่กู้ยืมไปเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้กู้
	มาตรา ๓๑ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๒๒ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปหาดอกผล โดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือนำไปหาผลประโยชน์ ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
	                (๑) มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน โดยจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่
	                      (๒) มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง รวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำ
	                      (๓) มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
	                      (๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
	                     (๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
	                      (๖) มาตรฐานคุณภาพดิน
	                                 การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง จะต้องอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
	มาตรา ๓๓ในกรณีที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดตามมาตรา ๓๒ เป็นพิเศษ สำหรับในเขตอนุรักษ์หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๑ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา มาตรา ๖๐
	ส่วนที่ ๒   การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	มาตรา ๓๕ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑)
	          แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	                ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
	มาตรา ๔๐ การคุ้มครองและจัดการพื้นที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๓๕
	            สำหรับโครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๔ ซึ่งไม่จำต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทำการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อเสนอขอความเห็นก่อนที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๐ และมาตรา  ๖๑
	มาตรา  ๖๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามมาตรา ๖๐ ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๖๐ ต้องเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้
	มาตรา  ๖๒ ค่าตอบแทนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เรียกเก็บจากหน่วยงานหรือบุคคลผู้เสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
	มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตตามมาตรา ๖๑ หรือมาตรา  ๖๒  จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตและ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	       การจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
	มาตรา ๖๖ การอนุญาตหรือคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่จัดทำการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือทำการประเมินโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ ไม่ได้ให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญให้ความเห็น ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าการอนุญาตหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์  
	มาตรา ๖๘ (๕๔) ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้            
	               (๑) เสนอแนะต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๖๐
	              (๗) ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ 
	            (๙) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๔
	            (๑๒) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
	            (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
	ส่วนที่ ๒   มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
	                                             ส่วนที่ ๓  เขตควบคุมมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	              มาตรา ๗๕ (๖๑) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามมาตรา  ๓๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็น เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๖๐ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลด ขจัดมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวมไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัด
	ส่วนที่ ๔  มลพิษอากาศและเสียง
	           ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทราบถึงยานพาหนะที่มีคำสั่งห้ามใช้ เพื่อให้ระงับการต่อภาษีประจำปีของยานพาหนะไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเพิกถอนการห้ามใช้ยานพาหนะนั้น
	           มาตรา  ๘๒ (๖๙) ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย รังสีหรือมลพิษอื่นใดที่อยู่ในสภาพเป็นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่น ละออง เถ้าถ่าน หรือมลพิษอากาศในรูปอื่นใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙
	          ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ด้วยโดยอนุโลม
	ส่วนที่ ๕   มลพิษทางน้ำ
	ส่วนที่ ๖   ของเสียอันตรายและมลพิษอื่น
	              (๕)ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมิใช่โรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา  ๙๒มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ในกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกคำสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้น โดยให้ถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ หากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานไม่ดำเนินการออกคำสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษมีอำนาจออกคำสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ได้
	           ในการออกคำสั่งปรับของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๘๓ (๔) ห้ามมิให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเปรียบเทียบปรับสูงเกินกว่าอัตราค่าปรับตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา  ๙๔ ของพระราชบัญญัตินี้
	(๖) ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสียหรือขนส่งของเสียหรือของเสียอันตราย หยุดหรือปิดการดำเนินกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียหรือขนส่งของเสียหรือของเสียอันตราย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียหรือขนส่งของเสียหรือของเสียอันตราย นั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกำหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
	          (๘) เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออากาศเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย มาเพื่อประกอบการพิจารณา
	   มาตรา ๑๐๐ (๘๙)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียหรือขนส่งของเสียหรือของเสียอันตราย ผู้ควบคุมหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา ๘๓ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)) มีสิทธิร้องคัดค้านคำสั่งนั้นต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
	ส่วนที่ ๘   ค่าบริการและค่าปรับ
	  มาตรา ๑๐๑ (๙๐) ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่ใด ซึ่งได้จัดให้มีการก่อสร้างและดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ โดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินจากกองทุน ซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากำหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้ในภาพรวมหรือในแต่ละเขตควบคุมมลพิษ เขตท้องที่ ที่เป็นที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมดังกล่าว
	             การกำหนดอัตราค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	       มาตรา ๑๐๖ (๙๕) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดให้มีระบบบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอำนาจหน้าที่จัดเก็บค่าบริการ ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการนั้นจัดให้มีขึ้น
	                 ค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากกองทุน เว้นแต่ส่วนที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองทั้งหมดและผลประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินระบบ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยให้นำมาหักส่งเข้ากองทุนตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดสำหรับส่วนที่เหลือให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษา
	              ระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของส่วนราชการที่ได้จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับนั้น
	หมวด ๘   มาตรการส่งเสริม
	หมวด ๙  ความรับผิดทางแพ่ง
	  มาตรา ๑๑๐ (๙๙) ในกรณีที่ทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรือสุขภาพนั้น แม้โจทก์ก็มิได้ร้องขอ ถ้าในเวลาพิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสิบปี หรือภายในระยะเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่น เพื่อประกันความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตแน่นอน
	    เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ศาลกล่าวสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏความเสียหายใด ๆ แก่ผู้เสียหายให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้วางหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันอื่นร้องขอเพื่อรับเอาหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหลักประกันคืน   
	   มาตรา ๑๑๑ (๑๐๐) ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นของรัฐหรืออยู่ในเขตอำนาจหรือความควบคุมดูแลของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ได้รับการสงวนหรือคุ้มครองตามกฎหมาย มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
	หมวด ๑๐  บทกำหนดโทษ
	        มาตรา ๑๑๓ (๑๐๒) ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
	      มาตรา ๑๑๔ (๑๐๓) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
	 มาตรา ๑๒๐ (๑๑๐) ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จำทั้งปรับ
	   ผู้ใดเป็นผู้ใช้ จ้าง วาน สนับสนุนหรือส่งเสริม หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด
	   มาตรา ๑๒๔ (๑๑๔) ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น


