พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535"
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518
(2) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521
(3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สิ่งแวดลอม" หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
"คุณภาพสิ่งแวดลอม" หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติ
ตาง ๆ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ
"มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม" หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
"กองทุน" หมายความวา กองทุนสิ่งแวดลอม
"มลพิษ" หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น
ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และให
หมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจาก
แหลงกําเนิดมลพิษดวย
(1)
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"ภาวะมลพิษ" หมายความวา สภาวะที่สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษซึ่งทําใหคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
"แหลงกําเนิดมลพิษ" หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมอาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบ
กิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ
"ของเสีย" หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสียมลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้ง
หรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือ
กาซ
"น้ําเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น
"อากาศเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กาซ เขมา ฝุนละออง เถาถาน หรือมลสาร
อื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูในบรรยากาศได
"วัตถุอันตราย" หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให
เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง
วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
"เหตุรําคาญ" หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
"โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
"อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
"ยานพาหนะ" หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต เรือตามกฎหมายวาดวยเรือ
ไทยและอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
"ผูควบคุม" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห ดําเนินการ และบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษ
อื่นใด ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมีขึ้นเพื่อการบําบัดน้ําเสีย กําจัดของเสียหรือมลพิษ
อื่นใดดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง
"ผูรับจางใหบริการ" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
"เขตอนุรักษ" หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตสงวนเพื่อการทองเที่ยว และ
เขตพื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด
"เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอยางอื่นนอกเหนือจาก (1) ถึง (5) ขางตน ที่ไดรับการ
ประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
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"เจาพนักงานควบคุมมลพิษ" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
มาตรา 5 ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อางถึงจังหวัดหรือกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัด ใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครหรือใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แลวแตกรณีดวย
มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและ
หนาที่ดังตอไปนี้
(1) การไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติหรือเปนความลับ
เกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสินหรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย
(2) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการ
แพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดย
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(3) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือ
ฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(4) การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(5) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดย
เครงครัด
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติน้หี รือกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว
มาตรา 7 เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ให
องคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการ
คุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 8 องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 7 แลวอาจไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการสนับสนุนจากทาง
ราชการในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(2) การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร เพื่อสรางจิตสํานึกของสาธารณชนที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
คุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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(3) การชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
(4) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความคิดเห็นตอ
รัฐบาลหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(5) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจาก
การรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดีที่มกี ารฟองรองตอศาล เพื่อเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย
ในกรณีที่องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และรองขอให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติชวยเหลือ ใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติมีอํานาจสั่งใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม หรือสั่งใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของดําเนินการ
ชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตอไป
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน
หรือเงินกูใหแกองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลวอาจเสนอชื่อผูแทนภาคเอกชนเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได
ในกรณีที่องคกรเอกชนใดที่ไดจดทะเบียนแลวดําเนินกิจการโดยกอความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือไมเหมาะสม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององคกรเอกชนนั้นได
มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษที่เกิด
จากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน หรือกอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตาม
ที่เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหาย
ดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวาบุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตราย
ดังกลาวดวย
อํานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีไดโดยใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดสั่งตาม
วรรคสองแลว ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
มาตรา 10 เพื่อเปนการปองกันแกไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษตามมาตรา
9 ใหรัฐมนตรีกําหนดมาตรการปองกันและจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไวลวงหนา
มาตรา 11 ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษและ
พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

มาตรา 12 ใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 13 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี
(2) กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 32
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 35
(4) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา 37
(5) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
(6) เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตอ
คณะรัฐมนตรี
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53 (1)
(8) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตาม
มาตรา 55
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(9) กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ประกาศ
ระเบียบและคําสั่งที่จําเปน เพื่อใหกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีความเปนระบบโดย
สมบูรณ
(10) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏวา สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอันอาจทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง
(11) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(12) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(13) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มาตรา 14 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมไดเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกินอีกหนึ่งวาระ
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(6) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีสวนไดเสียใน
กิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรง
คุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
มาตรา 16 ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
คนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 18 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบตั ิการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะมอบหมายก็ได
การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 16 และ มาตรา 17 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจเรียกใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น สง
เอกสารการสํารวจผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของของโครงการและแผนงานของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณา ในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวย หากเห็นวา
โครงการและแผนงานใดอาจจะทําใหเกิดผลเสียหายรายแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเสนอมาตรการแกไขตอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่คณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติเรียกใหสงตามวรรคหนึ่งเปนเอกสารหรือขอมูลเกี่ยวกับ
ความลับอันมีลักษณะเปนสิทธิบัตรซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเอกสารหรือขอมูลเหลานั้นถูกเผยแพรสู
บุคคลอื่นใด นอกจากนี้จะตองใชเอกสารหรือขอมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้เทานั้น
มาตรา 20 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คณะกรรมการผูชํานาญการ หรือ
คณะอนุกรรมการ อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําทางวิชาการไดเมื่อเห็นสมควร
และอาจขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 21 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจมอบหมายให
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษหรือกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
หมวด 2
กองทุนสิ่งแวดลอม

มาตรา 22 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุนสิ่งแวดลอม" ในกระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและ
ทรัพยสินดังตอไปนี้
(1) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(2) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2535
(3) เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
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(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(5) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ
(6) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(7) เงินอื่น ๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
ใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนสิ่งแวดลอม และดําเนินการ
เบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 23 เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(1) ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานและ
บํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย
(2) ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมรี ะบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัด
ของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
(3) ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้ําเสีย
ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของ
ตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้
(4) เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(5) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการ และ
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา 25 ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา 23
(2) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน
(3) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30
ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลางและผูจัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา
30
(4) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน
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(5) กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุนตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและ
หลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม
(6) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขากองทุนตามมาตรา 93
(7) จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดระเบียบตาม (2) (3) หรือ (4) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม (1) หรือ (5)
ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได
มาตรา 26 ใหนําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยอนุโลม
มาตรา 27 ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา 23 (1) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาคําขอจัดสรรใน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา 39 เพื่อทําการกอสรางหรือดําเนินการใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินตามมาตรา 39 ใหแลวสวนหนึ่ง หรือ
ราชการสวนทองถิ่นไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก
สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นกับเงินกองทุนที่คณะกรรมการ
กองทุนจะพิจารณาอนุมัติจัดสรรใหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
มาตรา 28 การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ
(3) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด
เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายหนึ่งรายใด
กูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนดระยะยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตราดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่
เห็นสมควรก็ได
มาตรา 29 ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหสวน
ราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตาม
มาตรา 23 (1) และเงินกองทุนในสวนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรนอกเหนือจากมาตรา 23 (2) และ (3)
มาตรา 30 คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินของรัฐที่เห็นสมควรหรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนกูยืมตามมาตรา 23 (2) หรือ (3) ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะหความเปนไปไดในดานการลงทุนและดาน
วิชาการ และใหมีอํานาจทําสัญญาใหกูยืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใหกู เก็บรักษาและจายเงินกองทุนสวนนี้ให
ผูกูตามเงื่อนไขในสัญญากูยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ผูกูชาํ ระคืนพรอมทั้งดอกเบี้ยสงเขากองทุน และใหมี
อํานาจกําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
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สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเงื่อนไข ซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญากําหนดใหผูกูมีหนาที่ตองใชเงินที่กูยืมไป
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของผูกูที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเทานั้น
มาตรา 31 เงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษาไวตามมาตรา 22 ให
กรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ
เงินรายไดของกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา 22 ใหนําสงเขากองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชในกิจการตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 23 โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
หมวด 3
การคุมครองสิ่งแวดลอม
สวนที่ 1
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องตอไปนี้
(1) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา และแหลงน้ําสาธารณะอื่น ๆ ที่อยู
ภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพื้นที่ลุมน้ําในแตละพื้นที่
(2) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแมน้ํา
(3) มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล
(4) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่งจะตองอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑและหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย
มาตรา 33 ในกรณีที่เห็นสมควร ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดตามมาตรา 32 เปนพิเศษ สําหรับในเขตอนุรักษ หรือเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา 45 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59
มาตรา 34 ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนด
ไวแลวใหเหมาะสมตามความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
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สวนที่ 2
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 35 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา
"แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม" เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่ง
กําหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ใหกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ใหคําแนะนําแกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานหรือ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น
มาตรา 36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว
ไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ
(2) การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
(3) การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(4) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน
(5) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการที่
เกี่ยวของและระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังพนักงานเจาหนาที่ที่จาํ เปนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแผน
(6) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแผน
(7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรา 37 เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหผูวาราชการจังหวัดใน
ทองที่เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดแจงใหจังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แตถามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไป
ไดอีกตามความเหมาะสม
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา
59 ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดทําขึ้น
ตามมาตรา 60 มารวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย
ในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 แต
ประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจ
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จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติก็ได
มาตรา 38 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะเสนอตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปนแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามแนวทางที่กําหนดไวใน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปญหาและเงื่อนไขตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้น และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้
(1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
(2) แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการกอสราง ติดตั้ง
ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซมบํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของสวน
ราชการหรือราชการสวนทองถิ่น
(3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพื่อการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบการ
กําจัดของเสียรวมตาม (2)
(4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลอยทิ้งน้ําเสียและของเสียอยางอื่นจากแหลงกําเนิดมลพิษ
(5) แผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการละเมิดและฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
มาตรา 39 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะไดรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับแรก จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุน สําหรับการ
กอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ตามมาตรา 38 (2) ดวย ในกรณีที่
จังหวัดใดยังไมพรอมที่จะดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม อาจเสนอแผนการ
สงเสริมให
เอกชนลงทุนกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพื่อใหบริการในเขตจังหวัดนั้นแทน
การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการราคาของโครงการ
กอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบการกําจัดของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกลาวประกอบคําขอดวย
เพื่อประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดซึ่งจะตองมี
คําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม มีหนาที่ในการรวบรวมและ
วิเคราะหแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
มาตรา 40 ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองดําเนินการในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกัน
ระหวางพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติของพื้นที่นั้นหรือเพื่อ
ประโยชนในการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและ
เหมาะสม ใหผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 37
มาตรา 41 ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหนาที่ตองจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 37 ไมจัดทําหรือไมสามารถจัดทําได
หรือจัดทําเสนอแลวแตไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติพิจารณาสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้นวามีความรุนแรงถึงขนาดที่จําเปนจะตองดําเนินการ
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อยางหนึ่งอยางใดหรือไม หากเห็นวาจําเปนใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อออกคําสั่งให
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดนั้นแทน
สวนที่ 3
เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาตรา 42 การคุมครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ใหเปนไปตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 และตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่แตกตาง
จากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรม
ตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงายหรือเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพื้นที่นั้นยังมิได
ถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาตรา 44 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 43 ใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย
(1) กําหนดการใชประโยชนในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(2) หามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน
ของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(3) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสราง
หรือดําเนินการในพื้นที่นั้น ใหมีหนาที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(4) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของสวน
ราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาสภาพ
ธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่น้นั
(5) กําหนดมาตรการคุมครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพของพื้นที่นั้น
มาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษเขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร
เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลวแตปรากฏวามี
สภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันทีและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามมาตรา 44 ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไขปญหาในพื้นที่นั้นได
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่นั้น
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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สวนที่ 4
การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49
ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภทและแตละขนาดดวย
ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ไวแลว และเปนมาตรฐานที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการ
หรือกิจการในทํานองเดียวกันไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได แตทั้งนี้ โครงการ
หรือกิจการนั้นจะตองแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไวในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 47 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46
เปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสว นราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการ
นั้น จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรี
อาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 46 ซึ่งไมจําตองเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในมาตรา 48 และมาตรา 49
มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46
เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการ ให
บุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอ
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ได
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ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไวกอน
จนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 49 จากสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม
ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่
เกี่ยวของที่เสนอมา หากเห็นวารายงานที่เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 46
วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอ
รายงานทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น
ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
เอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว
ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป
การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจะตองมี
เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย
มาตรา 49 การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา 48 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ถาคณะกรรมการ
ผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความ
เห็นชอบแลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได
ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตไว
กอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมผูชํานาญการสั่งใหทําการ
แกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด
เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดทําการแกไขเพิ่มเติมหรือไดจัดทําใหม
ทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการ
เสนอรายงานดังกลาว แตถาคณะกรรมผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาที่ดังกลาวสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได
ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการตามประเภท
และขนาดที่ประกาศกําหนดตามมาตรา 46 ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในการขอตออายุ
ใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได
มาตรา 50 เพื่อประโยชนในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 48 และมาตรา 49
ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มีอํานาจตรวจ
สถานที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมได
ตามความเหมาะสม
เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 49
แลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามที่เสนอไว
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ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตโดยใหถือวา
เปนเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย
มาตรา 51 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 47 และมาตรา 48 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรม
สิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจกําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46 ตองจัดทําหรือไดรับการ
รับรองจากบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีสทิ ธิทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
การควบคุมมลพิษ
สวนที่ 1
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา 52 เพื่อประโยชนในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
"คณะกรรมการควบคุมมลพิษ" ประกอบดวยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมเจาทา อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคนซึ่ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้ง เปนกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม
มาตรา 53 ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษตอ
คณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมีการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุม
ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษีอากรและการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลพิษและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(4) เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(5) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา 55
(6) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 68 และ
มาตรา 69
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(7) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายตามมาตรา 79
(8) ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
(9) จัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติปละหนึ่งครั้ง
(10) พิจารณาวินิจฉัยการคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได
มาตรา 54 ใหนําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแตงตั้งโดยอนุโลม
สวนที่ 2
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
มาตรา 55 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด สําหรับ
ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสู
สิ่งแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 56 ในกรณีที่มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของ
เสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานดังกลาวไมต่ํา
กวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 55 ใหมาตรฐานดังกลาวมีผลใช
บังคับตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 55 ใหสวนราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้นแกไขใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกําเนิด ในกรณีที่มีอุปสรรคไมอาจดําเนินการเชนวานั้นได ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูชี้
ขาด เมื่อมีคําชี้ขาดเปนประการใดใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามคําชี้ขาดนั้น
มาตรา 57 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติใหอํานาจสวนราชการใดกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดในเรื่องใดไว แตสวนราชการนั้นไมใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเรื่องนั้นได และใหถือวาเปนมาตรฐาน
ตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย
มาตรา 58 ในกรณีที่เห็นสมควรใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดสูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซึ่ง
กําหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 เปนพิเศษ สําหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59

18
สวนที่ 3
เขตควบคุมมลพิษ
มาตรา 59 ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
ได
มาตรา 60 เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา
37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษนั้น
(2) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ไดทําการสํารวจและเก็บ
ขอมูลตาม (1)
(3) ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหา และ
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษนั้น
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเจา
พนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและชวยเหลือตามความจําเปน
มาตรา 61 แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 60 จะตองเสนอประมาณการ
และคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนสําหรับกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่จําเปน สําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นดวย
มาตรา 62 ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดหาที่ดินสําหรับใชเปนที่ตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
สําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แตไมสามารถจัดหาที่ดินของรัฐได ใหดาํ เนินการจัดหาที่ดินของเอกชนเพื่อพิจารณาคัดเลือก
เปนที่ตั้ง ในกรณีที่มีคาใชจายใหเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติ
การระดับจังหวัด
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหกําหนดที่ดินที่เหมาะสมเพื่อเสนอตอรัฐมนตรีใหดําเนินการ
เวนคืนตอไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา 63 ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 60 ในกรณีที่
เจาพนักงานทองถิ่นไมดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการแทนเมื่อไดแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบแลว
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สวนที่ 4
มลพิษทางอากาศและเสียง
มาตรา 64 ยานพาหนะที่จะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่
กําหนดตามมาตรา 55
มาตรา 65 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาไดมีการใชยานพาหนะโดยฝาฝนตามมาตรา 64 ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามใชยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกวาจะไดมีการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55
มาตรา 66 ในการออกคําสั่งหามใชยานพาหนะตามมาตรา 65 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทําเครื่องหมายให
เห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา "หามใชเด็ดขาด" หรือ "หามใชชั่วคราว" หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งเปนที่รู
และเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปวามีความหมายอยางเดียวกันไว ณ สวนใดสวนหนึ่งของยานพาหนะนั้นดวย
การทําและการยกเลิกเครื่องหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง หรือการใชยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมายดังกลาวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 67 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 65 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจสอบ
หรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใด ๆ ที่จําเปนเพื่อตรวจสอบเครื่องยนตและอุปกรณของยานพาหนะนั้นได
มาตรา 68 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม การปลอยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยูในสภาพเปน
ควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 58
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองติดตั้ง หรือจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
อากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เวนแตจะไดมีระบบ อุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว ซึ่งเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสภาพและทดลองแลวเห็นวายังใชการไดอยูแลว เพื่อการนี้เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะ
กําหนดใหมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมือดังกลาวดวยก็ได
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยหรือกอใหเกิดเสียงหรือความ
สั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการ
ใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการ
จังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 ดวยโดยอนุโลม
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สวนที่ 5
มลพิษทางน้ํา
มาตรา 69 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออก
สูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55
หรือมาตรฐานที่สวนราชการใด กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56
หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
มาตรา 70 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามมาตรา 69 มีหนาที่ตองกอสราง ติดตั้งหรือจัด
ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เพื่อการนี้ เจาพนักงานควบคุม
มลพิษจะกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียที่
กําหนดใหทําการกอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีขึ้นนั้นดวยก็ได
ในกรณีที่แหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยูแลวกอนวันที่มีประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา 69 ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษแจงตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบ หาก
เจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียที่มีอยูแลวนั้นยังไมสามารถทําการบําบัด
น้ําเสียหรือกําจัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดไว เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
มาตรา 71 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิไดทําการกอสราง
ติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด หรือไมประสงคที่จะ
ทําการกอสรางหรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดดังกลาว มี
หนาที่ตองจัดสงน้ําเสียหรือของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น และมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตรา
ที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา 72 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภท เวนแตเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษที่กําหนดตามมาตรา 70 มีหนาที่ตองจัดสงน้ําเสียหรือของเสียที่เกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัด
หรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น และมี
หนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เวนแตแหลงกําเนิด
มลพิษนั้น มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของ
เสียไดตามมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 73 หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
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การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียมการ
ขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูควบคุมดวย
ในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการตามวรรคหนึ่ง จะเรียกเก็บคาบริการ
เกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได
มาตรา 74 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษ
หรือเขตทองที่นั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสีย
จากแหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
มาตรา 75 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมและไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือ
เขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจกําหนดวิธีการชั่วคราว สําหรับการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียซึ่งเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามที่จําเปนจนกวาจะไดมี
การกอสราง ติดตั้ง และเปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
ทองที่นั้น
วิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การ
ขนสง หรือการจัดสงน้ําเสียหรือของเสียดวยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่อยูในเขตอื่น หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียซึ่งรับจางใหบริการอยูในเขตอื่นเขามาเปดดําเนินการรับจางใหบริการในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่
นั้นเปนการชั่วคราว หรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทําการเก็บรวบรวมน้ําเสียหรือของเสียเพื่อนําขน
เคลื่อนยายไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของผูนั้นซึ่งอยูในเขตทองที่อื่นนอก
เขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น
มาตรา 76 น้ําเสียที่ไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการหรือระบบบําบัดน้ําเสียของผูไดรับ
ใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 58
มาตรา 77 ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมโดยใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่
ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการนั้นหรือราชการ
สวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีขึ้น ในกรณีเชนวานี้ สวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นจะจางผูที่ไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เปนผูดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได
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หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจัดสง เก็บรวบรวมและขนสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษมาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมทั้งขอกําหนด ขอหาม ขอจํากัด และเงื่อนไขตาง ๆ
สําหรับการปลอยทิ้ง และการระบายน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอื่นตาม
มาตรา 72 ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ ใหกําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ 6
มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนสง และการจัดการดวยประการใด ๆ เพื่อบําบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของ
เสียอื่นที่อยูในสภาพเปนของแข็ง การปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการทําเหมืองแรทั้งบนบกและใน
ทะเล การปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการสํารวจ และขุดเจาะน้ํามัน กาซธรรมชาติและสาร
ไฮโดรคารบอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปลอยทิ้ง
น้ํามันและการทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่น ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ํามัน และเรือประเภทอื่น ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
มาตรา 79 ในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใชสารเคมี หรือวัตถุ
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอยางอื่นใหอยูในความควบคุม ใน
การนี้ใหกําหนดหลักเกณฑ มาตรการและวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนสง
เคลื่อนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักรและการจัดการ บําบัด และกําจัดของเสีย
อันตรายดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาที่เกี่ยวของดวย
สวนที่ 7
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา 80 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับ
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70
เปนของตนเองมีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ และเครื่องมือดังกลาวในแตละ
วัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผล
การทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้น
ตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
การเก็บสถิติ ขอมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานใหทําตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาวใน
วรรคหนึ่ง จะตองมีผูควบคุมตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด ใหผูควบคุมมีหนาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผูครอบครอง
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ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียมีหนาที่ตองดําเนินการเชนเดียวกับเจาของหรือ
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 81 ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงานที่ไดรับตามมาตรา 80 สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมี
อํานาจหนาที่ในเขตทองถิ่นนั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งและจะทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจา
พนักงานควบคุมมลพิษเสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนั้นดวยก็ได
มาตรา 82 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงกําเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของบุคคลใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในระหวาง
เวลาทําการเพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือ
อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือ
ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบ หรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(2) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุม หรือผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการระบบบําบัด
น้ําเสียหรือกําจัดของเสีย จัดการแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณและเครื่องตาง ๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น แตถาแหลงกําเนิด
มลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตน ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมี
อํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ได
(3) ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมิใชโรงงานอุตสาหกรรมตาม
มาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีหนังสือแจงไปยังเจา
พนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหออกคําสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยใหถือวาเจา
พนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ หากเจาพนักงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการออกคําสั่งปรับภายในระยะเวลาอันสมควร ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจ
ออกคําสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได
(4) ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหยุดหรือปดการ
ดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตรับจาง
ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียนั้น ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ประกาศหรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(5) ออกคําสั่งเปนหนังสือเพิกถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ในกรณีที่ผูควบคุมนั้นฝาฝน
หรือไมปฏิบัตติ ามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออก
หรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 83 ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เจา
พนักงานควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) เสนอแนะการสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งใหหยุดใชหรือทําประโยชนดวยประการใด ๆ
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 78 ที่จงใจไมทําการบําบัดอากาศเสียน้ําเสีย หรือของ
เสียอยางอื่นและลักลอบปลอยทิ้งอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียที่ยังไมไดทําการบําบัดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขต
ที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ ตอเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย
(2) เสนอแนะใหมีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา
71 หรือมาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดหรือกําจัดตามพระราชบัญญัตินี้ ตอเจาพนักงานทองถิ่น
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่น หรือสวนราชการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือสวนราชการนั้น
มาตรา 84 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุมมลพิษตองแสดง
บัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุมมลพิษใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 85 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ หรือผูมี
หนาที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 86 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 65 และการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (1) ใหทําตอหนาเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ
ถาหาบุคคลดังกลาวไมไดใหทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ไดขอรองใหมาเปนพยาน
มาตรา 87 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด
ของเสีย ผูควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (2) (3)(4) หรือ (5) มี
สิทธิรองคัดคานคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษ
ถาผูรองคัดคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษใหยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
สวนที่ 8
คาบริการและคาปรับ
มาตรา 88 ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น และ
เงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตนิ ี้แลว ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษพิจารณากําหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ที่เปนที่ตั้งของ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว
การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 89 อัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา 88 สําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 อาจกําหนดใหมีอัตราแตกตางกันไดตามความเหมาะสม
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 72 ประเภทบานเรือนที่อยูอาศัยซึ่งเปนผูใชรายยอย มีสิทธิ
ไดรับยกเวนไมตองเสียคาบริการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา 90 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดหลีกเลี่ยงไมจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัด
โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 และลักลอบปลอย
ทิ้งน้ําเสียหรือของเสียนั้นออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง หรือ
จัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ แตไม
ยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมีสิทธิไดรับยกเวนตามมาตรา 89 วรรคสอง จะตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตรา
คาบริการที่กําหนดตามมาตรา 88 จนกวาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 91 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามมาตรา
70 ผูใดลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสีย หรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ
จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางานระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้นและมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายหากการปลอยทิ้งน้ํา
เสียหรือของเสียนั้นกอใหเกิดความชํารุดเสียหายหรือความบกพรองแกระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
ของทางราชการดวยประการใด ๆ
มาตรา 92 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 ผูใดละเวนไมใชอุปกรณ
และเครื่องมือของตนที่มีอยูสําหรับการควบคุมมลพิษอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน หรือละเวนไมทําการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียโดยใชระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนที่มีอยูและลักลอบปลอยทิ้งมลพิษน้ําเสียหรือ
ของเสียดังกลาวออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตแหลงกําเนิดมลพิษของตนจะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของ
จํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางานของอุปกรณ เครื่องมือ หรือระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบ
กําจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้น
มาตรา 93 ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการที่จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ มีอํานาจหนาที่จัดเก็บคาบริการ คาปรับ และเรียกรองคาเสียหายตามที่บัญญัติไว
ในสวนนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่ราชการ
สวนทองถิ่นหรือสวนราชการนั้นจัดใหมีขึ้น
คาบริการและคาปรับที่จัดเก็บไดตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดิน โดยให
นํามาหักสงเขากองทุนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด สําหรับสวนที่เหลือใหใชเปนคาใชจายสําหรับการ
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นหรือของสวนราชการ
ที่ไดจัดเก็บคาบริการและคาปรับนั้น
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หมวด 5
มาตรการสงเสริม

มาตรา 94 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของที่จะตองจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยางอื่น รวมทั้งอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษนั้น หรือผูรับจางใหบริการซึ่งไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการไดดังตอไปนี้
(1) การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช หรือวัสดุที่จําเปนซึ่งไมสามารถจัดหาไดภายในราชอาณาจักร
(2) การขอรับอนุญาตนําผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตั้ง ควบคุม หรือ
ดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาและวาจางบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่จะเปนผูควบคุมเครื่องจักร อุปกรณเครื่องมือหรือเครื่องใชที่นําเขามาในราชอาณาจักรตาม (1) ไดภายใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งขอยกเวนภาษีเงินไดของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเขามาปฏิบัติหนาที่ผูควบคุมใน
ราชอาณาจักรดวย
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวในวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมี
ระบบ อุปกรณ เครื่องมือหรือเครื่องใชของตนเอง เพื่อทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสียอยางอื่นที่เกิดจาก
กิจการ หรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามวรรคหนึ่งได
มาตรา 95 คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามมาตรา 94 ใหยื่นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งไดตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเปนในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผูยื่นคําขอแตละราย และในกรณีที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นสมควรใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
แนะนําใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้นเพื่อใหการสงเสริมหรือใหความ
ชวยเหลือแกผูยื่นคําขอตอไป
หมวด 6
ความรับผิดทางแพง

มาตรา 96 แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปน
เหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวย
ประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
เพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานั้นเกิดจาก
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(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(2) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
(3) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับ
ผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นดวย
มาตรา 97 ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด โดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการทําลายหรือทําให
สูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
หมวด 7
บทกําหนดโทษ

มาตรา 98 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา 9 หรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตามคําสั่งดังกลาว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวหรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตามคําสั่งดังกลาว เปนผูซึ่งกอใหเกิด
อันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 99 ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเขาไปกระทําดวยประการใด ๆ อัน
เปนการทําลาย ทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ หรือกอใหเกิด
มลพิษอันมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดตามมาตรา 43 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 100 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 44 หรือตามประกาศของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 101 ผูใดแพรหรือไขขาวที่ไมเปนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษใดโดยมีเจตนาที่จะ
ทําลายชื่อเสียงหรือความไววางใจของสาธารณชนตอการดําเนินกิจการโดยชอบดวยกฎหมายของแหลงกําเนิดมลพิษนั้น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการแพรหรือไขขาวตามวรรคหนึ่งกระทําโดยการประกาศโฆษณาหรือออกขาวทางหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอยางอื่น ผูกระทําผิดดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 102 ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 65 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท
มาตรา 103 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 104 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 72 หรือขอกําหนดของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 74 หรือมาตรา 75 วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 105 ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียโดยไมไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 73 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 106 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด
ของเสียผูใดไมจัดเก็บสถิติ ขอมูล หรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 107 ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหนาที่ตองทําตามพระราชบัญญัตินี้
โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 108 ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 82
(1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 109 ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียผูใดที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหหยุดหรือปด
การดําเนินกิจการใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามมาตรา 82 (4) หรือผูควบคุมผูใดที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษมีคําสั่งใหเพิกถอนการเปนผูควบคุมมลพิษตามมาตรา 82 (5) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษ หรือฝาฝนดําเนินกิจการตอไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 110 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดจางบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเปนผูควบคุมแลว ให
ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งตนมีหนาที่ตามกฎหมายที่
จะตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 111 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการ
ของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 112 ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งไดรับแตงตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา 113 บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 114 ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูแลวตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
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พ.ศ.2518 เปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอไป ทั้งนี้ จนกวารัฐมนตรีจะกําหนดให
ผูนั้นมาดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 115 บรรดารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ หรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518
ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ใหดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบไดตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ โดยใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ในการพิจารณาดําเนินการดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

1. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ฉบับละ 40 บาท
2. ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ปละ 4,000 บาท
3. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ฉบับละ 40 บาท
4. ใบอนุญาตเปนผูควบคุม
ปละ 4,000 บาท
5. คําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ
ฉบับละ 40 บาท
ปละ 4,000 บาท
6. ใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางพอเพียงสมควร
ปรับปรุงใหมโดย
(1) สงเสริมประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(2) จัดระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(3) กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถิ่นใหเกิดการประสานงาน และมีหนาที่
รวมกันในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและกําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ
โดยตรง

30
(4) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย
และเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับมลพิษ
(5) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดมลพิษใหเปนไปโดยชัดเจน
(6) กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมดานกองทุนและความชวยเหลือดานตาง ๆ เพื่อเปนการจูงใจใหมีการยอมรับที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

