พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการ
สมควรปรับปรุง กฎหมายวาดวย การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม ของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
•

•

•

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

•

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"สิ่งแวดลอม" หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่มลี ักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
"คุณภาพสิ่งแวดลอม" หมายความ ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติตาง
ๆ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณสืบไปของ
มนุษยชาติ
"มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม" หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของ
สิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทวั่ ไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

"กองทุน" หมายความวา กองทุนสิ่งแวดลอม
"มลพิษ" หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่ง
เหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรือ
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุราํ คาญ
อื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
"ภาวะมลพิษ" หมายความวา สภาวะที่สงิ่ แวดลอมเปลีย่ นแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษซึ่งทําใหคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
"แหลงกําเนิดมลพิษ" หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่
ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ
"ของเสีย" หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูก
ปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิง่ เหลานั้น ที่อยูในสภาพ
ของแข็ง ของเหลวหรือกาซ
"น้ําเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปอนอยูใน
ของเหลวนั้น
"อากาศเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กาซ เขมา ฝุนละออง เถาถาน หรือ
มลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูในบรรยากาศได
"วัตถุอันตราย" หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ และ วัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ
วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่
กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภณ
ั ฑ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล
สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
"เหตุรําคาญ" หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
"โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
"อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
"ยานพาหนะ" หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต เรือ ตามกฎหมายวา
ดวยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
"ผูควบคุม" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห ดําเนินการและ
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสําหรับการควบคุม บําบัด
หรือกําจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมขี ึ้น เพื่อการบําบัดน้ําเสีย
กําจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเอง
"ผูรับจางใหบริการ" หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการบําบัด น้ําเสีย หรือกําจัดของเสีย

หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
"เขตอนุรักษ" หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตสงวนเพือ่ การทองเที่ยว และ
พื้นที่เขตคุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด
"เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) ผูว าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหนาผูบ ริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๕) ขางตน
ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้นสําหรับในเขต
ราชการสวนทองถิ่นนั้น "เจาพนักงานควบคุมมลพิษ" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
•

•

มาตรา ๕ ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อางถึงจังหวัดหรือกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัด ใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร หรือใหเปนอํานาจหนาที่ของผูว าราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีดว ย
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) การไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวของกับการรักษาความมัน่ คงแหงชาติ หรือ
เปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
(๒) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับความเสีย หายจากภยันตรายที่เกิดจาก
การแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุน
หรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการ กระทําใด ๆ อันเปนการ
ละเมิด หือฝาฝนกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

(๔) การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเครงครัด ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัตไิ ว
•

•

มาตรา ๗ เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของ
โดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทาง
การเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดาน
การคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ แลวอาจไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการสนับสนุน
จากทางราชการในเรื่องดังตอไปนี้
(๑)
การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๒) การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร เพื่อสรางจิตสํานึกของสาธารณชนที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การชวยเหลือประชาชนในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีน่ ั้น
(๔) การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการคุมครองสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะความ
คิดเห็นตอรัฐบาลหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๕) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอัน
เกิดจากการรั่วไหล
หรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดีที่มกี ารฟองรองตอศาล เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน
หรือคาเสียหายใหแกผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย
ในกรณีที่องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และ
รองขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติชวยเหลือใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจสั่งใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
หรือสั่งใหสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของดําเนินการชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตอไป
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจพิจารณาจัดสรรเงิน
ทุนอุดหนุน หรือเงินกูใ หแกองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งได
ตามที่เห็นสมควร

องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลวอาจเสนอชื่อผูแทนภาคเอกชน เพือ่ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได
(๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ที่เกีย่ วของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยเครงครัด
ในกรณีที่องคกรเอกชนใดทีไ่ ดจดทะเบียนแลวดําเนินกิจการโดยกอความวุนวายหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือไมเหมาะสม ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององคกรเอกชนนัน้ ได
•

มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่
เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกายหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือกอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก ให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรใหสวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคลซึ่ง
ไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด อันจะมีผลเปน
การควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนัน้ ไดอยางทันทวงที ในกรณีที่
ทราบวาบุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทํา
การใดอันจะมีผลเปนการเพิม่ ความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางทีม่ ีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย
อํานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได
สั่งตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา

•

•

มาตรา ๑๐ เพื่อเปนการปองกันแกไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ ภยันตรายจากภาวะมลพิษตาม
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีกําหนดมาตราการปองกันและจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไว
ลวงหนา
มาตรา ๑๑ ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงาน
เจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
•

มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมเกินแปดคนซึ่ง คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ ใน
จํานวนนี้จะตองมีผูแทนภาคเอกชนรวมอยูดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ หพจิ ารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญมีผลงานและ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

•

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจและหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๒
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา ๓๕
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา
๓๗

(๕) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตาม
นโยบาย และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
(๖) เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตอคณะรัฐมนตรี
(๗) พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนปฏิบตั ิการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจาย
ของมลพิษ หรือภาวะมลพิษที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา ๕๓ (๑)
(๘) พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีเสนอตาม
มาตรา ๕๕
(๙) กํากับดูแลและเรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ขอ บังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น
ประกาศ ระเบียบและคําสั่งทีจ่ ําเปน เพื่อใหกฎหมายเกีย่ วกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมี
ความเปนระบบโดยสมบูรณ
(๑๐) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฎวา สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอันอาจทํา
ใหเกิดความเสียหาย อยางรายแรง
(๑๑) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
(๑๒) กํากับการจัดการและบริหารเงินกองทุน
(๑๓) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
•

มาตรา ๑๔ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปแตอาจ
ไดรับ การแตงตั้งใหมไดเปนระยะเวลา ติดตอกันไมเกินอีกหนึ่งวาระ
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูใ นตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว

•

มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย

(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ หรือมีความ ประพฤติเสื่อมเสียหรือมีสวน
ไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ นตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
•

•

•

•

มาตรา ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ถาประธาน กรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและ
รองประธานคนที่หนึ่งไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปน
ประธานในทีป่ ระชุมถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งสองคน ไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตองมีกรรมการมา ประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจแตงตั้งคณะกรรมการผู ชํานาญการ หรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตกิ ารอยางหนึ่งอยางใดตามทีค่ ณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจะ
มอบหมายก็ได การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๖ และมาตรา
๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจเรียกใหสวนราชการรัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่นสง
เอกสาร การสํารวจผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอม และเอกสารหรือขอมูลที่เกี่ยวของของโครงการและ
แผนงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลนั้นมาพิจารณาในการนี้อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง
ดวยหากเห็นวาโครงการและแผนงาน ใดอาจจะทําใหเกิดผลเสียหายรายแรง ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ให
เสนอมาตรการแกไขตอคณะรัฐมนตรีตอไป

ในกรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเรียกใหสงตามวรรคหนึ่ง เปนเอกสารหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับความลับอันมีลักษณะเปนสิทธิบัตรซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหเอกสาร หรือ
ขอมูลเหลานั้นถูกเผยแพรสูบุคคลอื่นใด นอกจากนีจ้ ะตองใชเอกสารหรือขอมูลนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค
ของมาตรานี้เทานั้น
•
•

มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คณะ
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติ อาจมอบหมายให
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษหรือกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
หมวด ๒
กองทุนสิ่งแวดลอม

•

มาตรา ๒๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา"กองทุนสิ่งแวดลอม"ในกระทรวงการคลังประกอบดวย
เงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวติ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) เงินคาบริการและคาปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(๗) เงินอืน่ ๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้
ใหกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนสิ่งแวดลอมและดําเนินการ
เบิกจายเงินกองทุนเสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัตินี้

•

มาตรา ๒๓ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้

(๑)ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย
(๒)ใหราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกูยืมเพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสียระบบกําจัด
ของเสียหรืออุปกรณอื่นใด สําหรับใชเฉพาะในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนัน้
(๓) ใหเอกชนกูยืมในกรณีทบี่ ุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมี ระบบบําบัดอากาศเสีย หรือน้ํา
เสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณอื่นใดเพื่อการควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ดําเนินกิจการของตนเอง หรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผูรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
(๔)เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่
คณะกรรมการกองทุน เห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
•

มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย
ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อธิบดีกรมโยธาธิการ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการ
และเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนําความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม

•

มาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓
(๒) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกูยืมเงินกองทุน
(๓) กําหนดระเบียบเกีย่ วกับอํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของผูจัดการกองทุน ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา
๓๐ ตลอดจนวิธีการประสานงานระหวางคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลางและผูจัดการกองทุนตาม
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
(๔) วางระเบียบการรับเงินและเบิกจายเงินกองทุน
(๕) กําหนดระยะเวลาชําระเงินที่กูยืมจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) รวมทั้งอัตราดอกเบีย้ และ
หลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสม
(๖) กําหนดอัตราสวนและหลักเกณฑสําหรับการหักเงินคาบริการและคาปรับสงเขากองทุนตามมาตรา ๙๓
(๗)จัดทํารายงานการรับจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม แหงชาติกําหนด
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดระเบียบตาม (๒) (๓) หรือ (๔) และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือ่ ปฏิบัติหนาทีต่ าม (๑)
หรือ (๕) ของคณะกรรมการกองทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได
•

•

มาตรา ๒๖ ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ มาใชบงั คับกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๑) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาคําขอ
จัดสรรในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๙ เพือ่ ทําการ
กอสรางหรือดําเนินการใหมรี ะบบบําบัดน้าํ เสียหรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินตามมาตรา ๓๙ ใหแลวสวนหนึ่ง หรือราชการสวนทองถิ่นไดจัดสรรเงินรายไดของราชการสวน
ทองถิ่นสมทบดวยแลวเปนลําดับแรก
สัดสวนระหวางเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นกับเงินกองทุนที่
คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาอนุมัติจดั สรรใหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด

•

มาตรา ๒๘ การจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ทําการกูยืมตามมาตรา
๒๓ (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด

เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจจัดสรรเงินกองทุนใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนรายหนึง่ รายใดกูยืมเงินกองทุนได โดยมีกําหนดระยะยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตรา
ดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบีย้ ตามที่เห็นสมควรก็ได
•

•

มาตรา ๒๙ ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปนผูจัดการกองทุนใน เงินกองทุนสวนทีจ่ ัดสรรให
สวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นสําหรับการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดน้าํ เสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมตามมาตรา ๒๓ (๑) และ เงินกองทุนในสวนอื่นที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรร
นอกเหนือจากมาตรา ๒๓ (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการกองทุนอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินของรัฐที่เห็น สมควรหรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรใหราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกูย ืมตามมาตรา ๒๓ (๒) หรือ (๓) ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะหความเปนไปไดในดานการลงทุนและ
ดานวิชาการ และใหมีอํานาจทําสัญญาใหกยู ืมแทนคณะกรรมการกองทุนในฐานะผูใหกูเก็บรักษาและจาย
เงินกองทุนสวนนี้ใหผูกูตามเงื่อนไขในสัญญากูยืม รวมทั้งติดตามทวงถามและรับเงินที่ผูกูชําระคืนพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยสงเขากองทุนและใหมีอํานาจกําหนดระเบียบเพือ่ ปฏิบัติการในการใหกูยืมเงินไดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุน
สัญญากูยืมตามวรรคสองจะตองมีเงื่อนไข ซึ่งเปนสาระสําคัญของสัญญากําหนดใหผูกูมีหนาที่ตองใชเงินที่
กูยืมไป เฉพาะเพื่อประโยชนในการปฏิบัตหิ นาที่ตามกฎหมายของผูกทู ี่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของเทานั้น

•

มาตรา ๓๑ เงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เก็บรักษา ไวตาม มาตรา ๒๒ ให
กรมบัญชีกลางนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับสถาบันการเงินที่เปนของรัฐ

เงินรายไดของกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๒ ใหนาํ สงเขากองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชในกิจการตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๓ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

หมวด ๓
การคุมครองสิง่ แวดลอม
สวนที่ ๑
มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม

•

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติมีอํานาจประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องตอไปนี้
(๑) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ําและแหลงน้ํา สาธารณะอื่น ๆ ที่
อยูภายในผืนแผนดิน โดยจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนบริเวณพื้นที่ลุมน้ําในแตละพื้นที่
(๒) มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงรวมทั้งบริเวณพื้นทีป่ ากแมน้ํา
(๓) มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทัว่ ไป
(๖) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่งจะตองอาศัยหลักวิชาการกฎเกณฑและหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรเปน พื้นฐานและจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของดวย

•

•

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่เห็นสมควรใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหสูงกวามาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม ที่กําหนดตามมาตรา ๓๒ เปนพิเศษ สําหรับในเขต
อนุรักษหรือเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตพื้นที่ตามมาตรา ๔๕ หรือเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอี ํานาจปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไวแลวใหเหมาะสม ตามความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สวนที่ ๒
การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

•

มาตรา ๓๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จัดทําแผนปฏิบัติการ
เรียกวา "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม" เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดให
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่ใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น

•

มาตรา ๓๖ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะ
ยาวไดตามความเหมาะสม
และควรจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ
(๒) การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
(๓) การอนุรกั ษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(๔) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน
(๕) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวน
ราชการที่เกี่ยวของ
และระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังพนักงานเจาหนาที่ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแผน
(๖) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ คําสั่ง และ ประกาศที่จาํ เปนสําหรับ
การดําเนินงานตามแผน
(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ

•

มาตรา ๓๗ เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกิจจานุเบกษาแลวใหผูวาราชการ
จังหวัดในทองที่เขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามมาตรา๔๓หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา๕๙มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดแจงใหจังหวัด นั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด แตถามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอกี
ตามความเหมาะสม
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดสําหรับเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา
๕๙
ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
จัดทําขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดดวย
ในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา
๕๙ แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน ผูวาราชการ
จังหวัดของจังหวัดนั้น อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ให
สอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติกไ็ ด

•

มาตรา ๓๘ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะเสนอ ตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปนแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามแนวทางที่
กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปญหาและเงื่อนไขตาง ๆ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้น และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
(๒) แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการกอสราง
ติดตั้ง
ปรับปรุง
ดัดแปลงซอมแซมบํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของสวน
ราชการหรือ
ราชการสวนทองถิ่น

(๓)แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพื่อการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (๒)
(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลอยทิ้งน้ําเสียและของเสียอยางอื่นจากแหลงกําเนิดมลพิษ
(๕) แผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการละเมิด และฝาฝนกฎหมายเกีย่ วกับการ
ควบคุมมลพิษ การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
•

มาตรา ๓๙ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดทีจ่ ะไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ในลําดับแรก
จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนสําหรับการกอสราง
ดําเนินการเพื่อใหมี
ระบบบําบัดน้าํ เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา๓๘(๒)ดวยในกรณีทจี่ ังหวัดใดยังไมพรอมที่
จะดําเนินการเพื่อ
ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมอาจเสนอแผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสราง
และดําเนินการระบบบําบัด
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพื่อใหบริการในเขตจังหวัดนั้นแทน
การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการราคาของ
โครงการกอสราง
ติดตั้ง
ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีดาํ เนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบการกําจัด ของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกลาวประกอบคําขอดวย
เพื่อประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดซึ่ง
จะตองมี
คําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมมีหนาที่ใน
การรวบรวม และวิเคราะหแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้งเปน
งบประมาณรายจายประจําปของ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

•

•

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองดําเนินการในพื้นที่ที่คาบเกี่ยว
กันระหวางพืน้ ที่ของสองจังหวัด ขึ้นไปเนือ่ งจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติของ
พื้นที่นั้นหรือเพื่อประโยชนในการจัดการอยางเปน
ระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและเหมาะสม ใหผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหนาทีต่ องจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๗ ไมจัดทําหรือไมสามารถ
จัดทําได
หรือจัดทําเสนอแลวแตไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติให

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พิจารณาสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดนัน้ วามีความ
รุนแรงถึงขนาดที่จําเปนจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม หากเห็นวาจําเปนใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อออกคําสั่งใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดนั้นแทน
สวนที่ ๓
เขตอนุรักษและพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม

•

•

•

มาตรา ๔๒ การคุมครองและจัดการพืน้ ที่ในเขตอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาใหเปนไปตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๕ และตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นทีใ่ ดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่
แตกตางจากพืน้ ที่อื่นโดยทัว่ ไป
หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผล
กระทบกระเทือนจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยไดโดยงายหรือเปนพื้นที่ทมี่ ีคุณคาทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพื้นทีน่ ั้นยังมิไดถูกประกาศ กําหนดใหเปนเขตอนุรักษใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด ใหพื้นทีน่ ั้นเปนเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย
(๑)กําหนดการใชประโยชนในที่ดนิ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศน
ตามธรรมชาติ หรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(๒) หามการกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบใน ทางเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศนของพื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
(๓) กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทํา
การกอสรางหรือดําเนินการในพื้นที่นนั้ ใหมีหนาที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(๔) กําหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้นรวมทั้งการกําหนดขอบเขต หนาที่และ ความรับผิดชอบ
ของสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ในพื้นทีน่ ั้น
(๕) กําหนดมาตรการคุมครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพของพื้นที่นั้น

•

มาตรา ๔๕ ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมือง เฉพาะ เขตควบคุม
อาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว
แลว แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดย
ทันทีและสวนราชการที่เกี่ยวของ
ไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได
ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการเพือ่ ใชมาตรการคุมครอง
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามมาตรา ๔๔ ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไข
ปญหาในพืน้ ที่นั้นได
เมื่อไดรับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขต
พื้นที่ รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาที่ใชมาตรการคุมครองดังกลาวในพื้นที่
นั้น
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสองใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๔
การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

•

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙
ในการประกาศตามวรรคหนึ่งใหกําหนดหลักเกณฑวิธีการระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ สิ่งแวดลอมตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการ แตละประเภทและแตละขนาดดวย
ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึน้ ในพืน้ ที่ใดมีการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานทีส่ ามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือ
ในพื้นที่ลักษณะเดียวกันไดรัฐมนตรีโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการในทํานอง
เดียวกันไดรับการยกเวนไมตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได แตทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนัน้ จะตอง แสดงความยินยอม

ปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการ
นั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกาํ หนด
•

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา ๔๖ เปนโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตอง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนัน้ จัดทํารายงาน วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อ
เสนอขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอตามวรรคหนึ่ง
คณะรัฐมนตรีอาจขอให บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมทําการศึกษาและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๖ ซึ่งไมจาํ ตองเสนอขอรับความ
เห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึง่ ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการ
หรือกิจการนัน้ จัดทํารายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบกอนที่จะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

•

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
มาตรา ๔๖ เปนโครงการ หรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการ
กอสรางหรือดําเนินการใหบคุ คลผูขออนุญาตเสนอ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ในการเสนอรายงานดังกลาว
อาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได
ใหเจาหนาที่ซงึ่ มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่ง
ไวกอนจนกวาจะ ทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ จาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
เอกสาร ที่เกี่ยวของที่เสนอมา หากเห็นวารายงานที่เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวนใหสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนด เวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
การเสนอรายงานนั้น

ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและเอกสาร ที่เกีย่ วของที่เสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวนหรือไดมีการแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลวใหสํานักงาน นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็น
เบื้องตนเกีย่ วกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวนั ที่ไดรับการเสนอรายงาน
นั้น เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป
การแตงตั้งคณะกรรมการผูชาํ นาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆที่
เกี่ยวของและจะตองมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาต ตามกฎหมาย สําหรับโครงการหรือกิจการนัน้ หรือผูแทน
รวมเปนกรรมการอยูดว ย
•

มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวนั ที่
ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอมถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณา ใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบหรือในกรณีทใี่ หถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการ
ใหความเห็นชอบ แลวใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาตได
ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ
ใหเจาหนาที่รอการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขอ
อนุญาตไวกอนจนกวา
บุคคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่
คณะกรรมการผูชํานาญการสั่งใหทําการแกไขเพิ่มเติม หรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียด
ที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด
เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดทําการแกไขเพิ่มเติมหรือได
จัดทําใหมทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีไ่ ดรับการเสนอรายงานดังกลาว แตถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาทีด่ งั กลาวสั่ง
อนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได
ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการตาม
ประเภทและขนาด ที่ประกาศกําหนดตามมาตรา๔๖ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
การขอตออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการ หรือกิจการนัน้ ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได

•

มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙ ใหกรรมการ ผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ผูชํานาญการ มีอํานาจตรวจสถานที่ซึ่งเปนที่ตั้ง ของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม
เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา ๔๙ แลว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตนํา
มาตรการตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในการสั่ง
อนุญาต หรือตอใบอนุญาต โดยใหถือวาเปนเงื่อนไขที่กําหนด ตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย
•

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา๔๗และมาตรา๔๘รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจกําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา
๔๖ ตองจัดทําหรือไดรบั การรับรองจากบุคคลซึ่งได รับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมก็ได
การขอและการออกใบอนุญาตคุณสมบัติของผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีสิทธิทํารายงาน
การวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมการควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและ
การออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การควบคุมมลพิษ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

•

มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีคณะ กรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
"คณะกรรมการควบคุมมลพิษ" ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมตํารวจ
อธิบดีกรมการขนสงทางบก
อธิบดีกรมเจาทา

อธิบดีกรมโยธาธิการ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคนซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งเปนกรรมการ
และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนําความใน มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม
•

มาตรา ๕๓ ใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือ ภาวะ
มลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหมกี ารดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การ
ควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับ การกําหนดมาตรการสงเสริมดานภาษีอากร และการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๔) เสนอแนะการกําหนดอัตราคาบริการสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ของ
ทางราชการตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(๕) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด ตามมาตรา ๕๕
(๖) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๖๘
และมาตรา ๖๙
(๗) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของเสียอันตราย ตามมาตรา ๗๙
(๘) ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อควบคุม ปองกัน ลด หรือขจัดมลพิษ
(๙) จัดทํารายงานเกีย่ วกับสถานการณมลพิษเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยการคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑)
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาและปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได
•

มาตรา ๕๔ ใหนําความใน มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และ มาตรา ๒๐ มาใชบังคับ การปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษแตงตั้งโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด

•

•

•

•

มาตรา ๕๕ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุม มลพิษ
จากแหลงกําเนิด สําหรับควบคุมการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษ
อื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน คุณภาพสิง่ แวดลอม
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มกี ารกําหนดมาตรฐานเกีย่ วกับการระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้ง
ของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น และ
มาตรฐานดังกลาว ไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา
๕๕ ใหมาตรฐาน ดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนัน้ แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํา
กวามาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา ๕๕ ใหสวนราชการที่
มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ แกไขใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง ในกรณีที่มีอุปสรรคไมอาจ
ดําเนินการเชนวานั้นไดให คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนผูชขี้ าด เมื่อมีคําชี้ขาดเปนประการใดให
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของ ดําเนินการตามคําชี้ขาดนั้น
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มกี ฎหมายอืน่ บัญญัติใหอํานาจสวนราชการใดกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดในเรื่องใดไว
แตสวนราชการนัน้ ไมใชอํานาจตามกฎหมายกําหนดมาตรฐานดังกลาวให
รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ในเรื่องนั้นได และใหถือวา เปนมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เห็นสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด
มาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดสูงกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตาม

มาตรา ๕๕ หรือ มาตรฐานซึ่งกําหนดตามกฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับตาม มาตรา ๕๖ เปนพิเศษ สําหรับ
ในเขตควบคุมมลพิษ ตาม มาตรา ๕๙
สวนที่ ๓
เขตควบคุมมลพิษ

•

•

มาตรา ๕๙ ในกรณีทปี่ รากฎวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอ
สุขภาพ อนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่นนั้ เปนเขตควบคุมมลพิษเพื่อ
ดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ตาม มาตรา ๓๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา
๕๙ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อ
รวมไวใน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดการจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษนั้น
(๒) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ไดทําการสํารวจและ
เก็บขอมูลตาม (๑)
(๓) ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหา
และผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลดและ ขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให
เจาพนักงานควบคุมมลพิษแนะนําและชวยเหลือตามความจําเปน

•

•

มาตรา ๖๑ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๖๐ ตองเสนอประมาณการ
และคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนสําหรับกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่จําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษนั้นดวย
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่จาํ เปนจะตองจัดหาที่ดนิ สําหรับใชเปนที่ตั้งระบบบําบัดน้าํ เสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมสําหรับเขตควบคุมมลพิษใด แตไมสามารถจัดหาทีด่ ินของรัฐได ใหดําเนินการจัดหาที่ดินของ

เอกชน เพือ่ พิจารณาคัดเลือกเปนที่ตั้ง ในกรณีทมี่ ีคาใชจายใหเสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงิน
งบประมาณ แผนดินและเงินกองทุนในแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหกําหนดที่ดินทีเ่ หมาะสมเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี ให
ดําเนินการเวนคืนตอไปตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
•

มาตรา ๖๓ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการของเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา ๖๐ ใน
กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมดําเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ
แทน เมื่อไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติทราบแลว
สวนที่ ๔
มลพิษทางอากาศและเสียง

•

•

•

มาตรา
๖๔
ยานพาหนะที่จะนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดตาม มาตรา ๕๕
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาไดมีการใชยานพาหนะโดยฝาฝนตาม มาตรา ๖๔
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามใชยานพาหนะนัน้ โดยเด็ดขาดหรือจนกวาจะไดมกี ารแกไข
ปรับปรุง
ใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีก่ ําหนดตาม มาตรา ๕๕
มาตรา ๖๖ ในการออกคําสั่งหามใชยานพาหนะตาม มาตรา ๖๕ ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ ูออกคําสั่ง
ทําเครื่องหมายใหเห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา "หามใชเด็ดขาด" หรือ "หามใชชั่วคราว"
หรือ
เครื่องหมายอืน่ ใดซึ่งเปนที่รแู ละเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปวามีความหมายอยางเดียวกันไว
ณ
สวนใดสวนหนึ่งของยานพาหนะนั้นดวย
การทําและการยกเลิกเครื่องหมายหามใชตามวรรคหนึ่ง
หรือการใชยานพาหนะในขณะที่มีเครือ่ งหมาย
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

•

•

มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตาม มาตรา ๖๕ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหยานพาหนะหยุด
เพื่อตรวจสอบหรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใด ๆ ที่จําเปนเพื่อตรวจสอบเครื่องยนตและอุปกรณ
ของยานพาหนะนัน้ ได
มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ ะตองถูกควบคุม การปลอยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใด
ที่อยูในสภาพเปนควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน หรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสูบรรยากาศ
ไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดทีก่ ําหนดตาม มาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใด
กําหนด
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตาม มาตรา ๕๖ หรือมาตรฐาน
ที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองติดตั้ง
หรือจัดใหมี
ระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เวนแตจะไดมีระบบ อุปกรณหรือ
เครื่องมือ
ดังกลาวซึ่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทาํ การตรวจสภาพ และทดลองแลววายังใชการไดอยูแ ลว เพื่อการนี้
เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหมผี ูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือ
เครื่องมือ
ดังกลาวดวยก็ได
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยหรือกอใหเกิดเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตาม มาตรา ๕๕
หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับ
ตาม
มาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา ๕๘
ดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๕
มลพิษทางน้าํ
•

•

มาตรา ๖๙ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของ แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง แหลงกําเนิดมลพิษไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง
ที่กําหนดตามมาตรา๕๕หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา๕๖หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษ สําหรับ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา๕๘
มาตรา ๗๐ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามมาตรา๖๙มีหนาที่ตองกอสรางติดตั้ง
หรือจัดใหมีระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดเพื่อการนี้

•

•

•

เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหเจาของ หรือผูครอบครองมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือระบบกําจัดของเสียที่กําหนดใหทาํ การกอสรางติดตั้งหรือจัดให
มีขึ้นนั้นดวยก็ไดในกรณีที่
แหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยูแ ลวกอนวันทีม่ ีประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา๖๙ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษแจงตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษเพือ่
ตรวจสอบหากเจาพนักงาน ควบคุมมลพิษเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียที่มอี ยูแลวนั้น
ยังไมสามารถทําการบําบัดน้าํ เสียหรือกําจัดของเสีย ใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ที่กําหนดไวเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองดําเนิน การแกไขหรือปรับปรุงตามที่
เจาหนาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด
มาตรา ๗๑ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม ไวแลวใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา๗๐วรรคหนึ่งซึ่ง
ยังมิไดทําการกอสรางติดตั้งหรือจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนดหรือไมประสงคที่จะทําการกอสรางหรือจัดใหมรี ะบบ บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัด
ของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดมีหนาที่ตอ งจัดสงน้ําเสียหรือของเสียที่เกิดจาก การดําเนิน
กิจการของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมที่มอี ยู
ภายในเขตควบคุม
มลพิษหรือเขตทองที่นั้นและมีหนาที่ตองเสียคาบริการตามอัตราที่กําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ
มาตรา ๗๒ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองที่ใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม ไวแลวใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทเวนแตเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กาํ หนด ตามมาตรา๗๐มีหนาที่ตองจัดสงน้ําเสียหรือของเสียที่เกิดจาก
แหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมที่มีอยูภ ายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นและมีหนาทีต่ องเสียคาบริการตามที่กําหนด
โดย
พระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของเวนแตแหลงกําเนิดมลพิษนั้นมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือ
ระบบกําจัดของเสียของ ตนเองอยูแลวและสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตามมาตรฐานที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ หามมิใหผใู ดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียเวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจาก เจาพนักงานทองถิ่นการขอและการออกใบอนุญาตคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาตการ ตออายุใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาตการสั่งพัก
และการเพิกถอนการอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบ
อนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการ
เปนผูรับใบอนุญาตใหควบคุมดวยในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจาง
ใหบริการตามวรรคหนึ่งจะเรียก เก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได

•

•

•

•

มาตรา ๗๔ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจดั ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัด ของเสียรวมแตมีผูไดรบั ใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยูใน
เขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นให
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา๗๑และ
มาตรา๗๒จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปให ผูรับจางใหบริการทําการบําบัดหรือกําจัด
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิน่ กําหนดโดยคําแนะนําของเจา พนักงานควบคุม
มลพิษ
มาตรา ๗๕ ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจดั ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัด ของเสียรวมและไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียอยู
ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด ของเสียซึ่งเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษตาม
มาตรา๗๑และมาตรา๗๒ไดตามที่จําเปนจนกวาจะไดมีการกอสรางติดตั้งและเปด ดําเนินงานระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นวิธีการชัว่ คราวสําหรับการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงการเก็บรวบรวมการขนสงหรือการจัดสง
น้ําเสียหรือของเสีย ดวยวิธีการใดๆที่เหมาะสมไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการที่อยู ในเขตอืน่ หรืออนุญาตใหผูไดใบรับอนุญาตรับจางใหบริการ
บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียซึ่งรับจางใหบริการอยูในเขตอื่นเขามา เปดดําเนินการรับจางใหบริการในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้นเปนการชั่วคราวหรืออนุญาตใหผูไดรบั ใบอุญาตรับจางให บริการนั้นทํา
การเก็บรวบรวมน้ําเสียหรือของเสียเพื่อนําขนเคลื่อนยายไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย
หรือระบบ กําจัดของเสียของผูนั้นซึ่งอยูในเขตทองที่อื่นนอกเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น
มาตรา ๗๖ น้ําเสียที่ไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการหรือระบบบําบัดน้าํ เสียของ
ผูไดรับใบอนุญาต รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตาม มาตรา๕๕หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายอืน่ และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตาม
มาตรา๕๖หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัด
กําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๗๗ ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมโดยใช เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นและเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้มีหนาที่ดําเนินงานและควบคุม การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวมทีส่ วนราชการนัน้ หรือราชการสวนทองถิ่นนัน้ จัดใหมีขึ้นในกรณี เชนวานี้สว นราชการหรือ
ราชการสวนทองถิ่นจะจางผูท ี่ไดรบั ใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราช
บัญญัตินี้เปนผูดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมก็
ไดหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับการจัดสงเก็บรวบรวมและขนสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษมาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
ของทางราชการรวมทั้งขอกําหนดขอหาม

ขอจํากัดและเงื่อนไขตางๆสําหรับการปลอยทิ้งและการระบายน้าํ เสียหรือของเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม
และแหลงกําเนิดมลพิษประเภทอื่นตามมาตรา๗๒ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
ของทางราชการใหกําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ ๖
มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
•

•

มาตรา ๗๘ การเก็บรวบรวมการขนสงและการจัดการดวยประการใดๆเพื่อบําบัดและขจัดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอื่นที่อยูใน สภาพเปนของแข็งการปองกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการทําเหมือง
แรทั้งบนบกและในทะเลการปองกันและ
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการสํารวจและขุดเจาะ
น้ํามันกาซธรรมชาติและสารไฮโดรคารบอนทุกชนิดทัง้ บนบกและ ในทะเลหรือการปองกันและควบคุม
มลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปลอยทิ้งน้ํามันและการทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่นๆจากเรือ เดินทะเลเรือ
บรรทุกน้ํามันและเรือประเภทอื่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนัน้
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษมีอํานาจออกกฎ กระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต
การใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิต ทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการสาธารณสุขและ
กิจการอยางอืน่ ใหอยูความควบคุมในการนี้ใหกําหนดหลักเกณฑมาตรการและ วิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ
รวบรวมการรักษาความปลอดภัยการขนสงเคลื่อนยายการนําเขามาในราชอาณาจักรการสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรและการจัดการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง
ตามหลักวิชาที่เกี่ยวของดวย
สวนที่ ๗
การตรวจสอบและควบคุม

•

มาตรา ๘๐ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสียอุปกรณหรือเครื่องมือ
สําหรับควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสียหรือมลพิษอื่นระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามมาตรา
๖๘หรือมาตรา๗๐เปนของตนเองมีหนาที่ตอ งเก็บสถิติ และขอมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณและเครื่องมือดังกลาวในแตละวันและจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐาน
ไวณสถานที่ตั้ง
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นและจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือ
ดังกลาวเสนอ ตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
การเก็บสถิติฃขอมูลการจัดทําบันทึก รายละเอียดและรายงานใหทาํ ตามหลักเกณฑวิธีวิธีการและแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ระบบบําบัดอากาศเสียระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียหรือ
อุปกรณและเครื่องมือดังกลาวในวรรคหนึ่งจะตองมีผูควบคุมตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ กําหนดใหผู

•

•

ควบคุมมีหนาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแทนเจาของหรือผูครอบครองใหผูไดรับใบอนุญาต
รับจางให
บริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียมีหนาที่ตองดําเนินการเชนเดียวกับเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายงานที่ไดรับตามมาตรา๘๐สงไปใหเจาพนักงานควบคุม
มลพิษซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขต ทองถิ่นนั้นเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งครัง้ และจะทําความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษเสนอ ไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปนัน้ ดวยก็ได
มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคารสถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงกําเนิดมลพิษหรือเขตที่ตั้งของ
ระบบบําบัดน้าํ เสีย หรือระบบกําจัดของเสียบุคคลใดๆในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจ สภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียระบบ
บําบัดอากาศเสียหรืออุปกรณและเครื่องมือตางๆ เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่นรวมทั้ง
ตรวจบันทึกรายละเอียดสถิติหรือขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ ระบบหรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาว
หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองผูควบคุมหรือผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการ
ระบบบําบัดน้าํ เสียหรือ กําจัดของเสียจัดการแกไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศ
เสียระบบกําจัดน้ําเสียหรือระบบบําบัดของเสีย หรืออุปกรณหรือเครื่องมือตางๆเพื่อควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียหรือมลพิษอื่นแตถาแหลงกําเนิดมลพิษนั้นเปนโรงงาน อุตสาหกรรมใหแจงใหเจาพนักงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปหากเจาพนักงานตามกฎหมาย วาดวยโรงงานไม
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ได
(๓) ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมิใชโรงงานอุตสาหกรรม
ตามมาตรา๙๐ มาตรา๙๑หรือมาตรา๙๒ในกรณีแหลงกําเนิดมลพิษนัน้ เปนโรงงานอุตสาหกรรมใหมีหนังสือ
แจงไปยังเจาพนักงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงานใหออกคําสั่งปรับเจาของหรือผูครอบครองโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นโดยใหถือวาเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวย โรงงานเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษตาม
พระราชบัญญัตินี้หากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการออกคําสั่ง ปรับภายในระยะเวลา
อันสมควรใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจออกคําสัง่ ปรับเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได
(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหยุดหรือ
ปดการดําเนินการ ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผูไดรับ
ใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียนัน้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่นระเบียบประกาศ หรือเงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งสั่งตาม พระราชบัญญัตินี้
(๕) ออกคําสัง่ เปนหนังสือเพิกถอนการเปนผูควบคุมตามมาตรา๖๘หรือมาตรา๗๐ในกรณีที่ผูควบคุมนั้นฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตาม บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่นระเบียบประกาศหรือ
เงื่อนไขที่ออกหรือกําหนดตามความใน พระราชบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
•

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่เห็นสมควรเพือ่ ประโยชนในการประสานการปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของเจาพนักงาน ควบคุมมลพิษอาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑)
เสนอแนะการสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือการสั่งใหหยุดใชหรือทําประโยชนดวย
ประการใดๆเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา๖๘มาตรา๖๙หรือมาตรา๗๘ที่จงใจไมทําการบําบัด
อากาศเสียน้ําเสียหรือของเสียอยางอื่นและ ลักลอบปลอยทิ้งอากาศเสียน้ําเสียหรือของเสียที่ยงั ไมไดทําการ
บําบัดออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ
ตอเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแล
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมาย
(๒) เสนอแนะใหมกี ารดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ตามมาตรา๗๑หรือ มาตรา๗๒จัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดหรือกําจัดตามพระราชบัญญัตินี้ตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
(๓)
ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาทองถิ่นหรือสวนราชการที่เกี่ยวของเกีย่ วกับการดําเนินการและ
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย รวมระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการนั้น

•

•

•

มาตรา ๘๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุมมลพิษตอง
แสดงบัตรประจําตัว
เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๘๕ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะ
หรือผูมีหนาทีเ่ กี่ยวของ อํานวยความสะดวกตามสมควรและใหพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานควบคุม
มลพิษเปนเจาพนักงานประมวลตามกฎหมายอาญา
มาตรา๘๖ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา๕๐วรรคหนึ่งหรือมาตรา๖๕และการปฏิบัติ
หนาที่ของ เจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา๘๒(๑)ใหทําตอหนาเจาของหรือผูครอบคองสถานที่หรือ
ยานพาหนะถาบุคคลดังกลาวไมได ใหทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่หรือเจา
พนักงานควบคุมมลพิษไดขอรองใหมาเปนพยาน

•

มาตรา๘๗เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียผูควบคุม หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา๘๒(๒)
(๓)(๔)หรือ(๕) มีสิทธิรองคัดคาน คําสั่งนั้นตอคณะกรรมการควบคุมมลพิษภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่
ไดรับแจงคําสัง่ ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษถาผูรอง คัดคานไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษใหยนื่ อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
สวนที่ ๘
คาบริการและคาปรับ

•

•

•

•

มาตรา ๘๘ ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ
ราชการสวนทองถิ่นและเงินกองทุน
ซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา กําหนดอัตราคาบริการที่จะประกาศใชใน
แตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ที่เปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด ของเสียรวม
ดังกลาวการกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ อัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา ๘๘ สําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจาก
แหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ อาจกําหนดใหมีอัตราแตกตางกันไดตามความเหมาะสม
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๒ ประเภทบานเรือนที่อยูอ าศัยซึ่งเปนผูใ ชรายยอย
มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองเสียคาบริการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มาตรา ๙๐ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดหลีกเลี่ยงไมจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการ
บําบัดโดยระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการตามมาตรา๗๑หรือมาตรา๗๒
และลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียนัน้ ออกสู สิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่ตนเปน
เจาของหรือผูครอบครองหรือจัดสงน้ําเสียหรือของเสียไปทําการบําบัดโดย ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการแตไมยอมชําระคาบริการที่กําหนดโดยไมมสี ิทธิไดรับยกเวนตาม
มาตรา ๘๙ วรรคสองจะตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา ๘๘จนกวาจะปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๑ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตาม
มาตรา ๗๐ผูใดลักลอบ ปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม
ของทางราชการจะตองเสียคาปรับรายวันในอัตรา สี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปด
เดินเครื่องทํางานระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลา ที่ดําเนินการเชนวานั้นและมี

•

•

หนาที่ตองชดใชคาเสียหายหากการปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียนั้นกอใหความชํารุดเสียหายหรือ
ความ
บกพรองแกระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการดวยประการใด ๆ
มาตรา ๙๒ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๘หรือมาตรา๗๐ผูใดละเวนไมใช
อุปกรณและเครื่องมือของตน ที่มีอยูสําหรับการควบคุมมลพิษอากาศเสียงและความสั่นเทือนหรือละเวนไม
ทําการบําบัดน้าํ เสียหรือกําจัดของเสียโดยใชระบบบําบัด น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนที่มีอยูและ
ลักลอบปลอยทิ้งมลพิษน้ําเสียหรือของเสียดังกลาวออกสูส ิ่งแวดลอมภายนอกเขต แหลงกําเนิดมลพิษของ
ตนจะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่อง
ทํางาน ของอุปกรณเครื่องมือหรือระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดาํ เนินการ
เชนที่วานั้น
มาตรา ๙๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการที่จัดใหมรี ะบบบําบัดน้าํ เสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสีย รวมของทางราชการมีอํานาจหนาที่จัดเก็บคาบริการคาปรับและเรียกรองคาเสียหาย
ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่ เกีย่ วของกับระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสีย
รวมของทางราชการที่ราชการสวนทองถิ่นหรือสวนราชการนั้นจัดใหมีขึ้น คาบริการและคาปรับที่จัดเก็บได
ตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนไมตองนําสงคลังเปนงบประมาณแผนดินโดยใหนํามาหักสงเขา กองทุนตาม
อัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดสําหรับสวนทีเ่ หลือใหใชเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการและ
บํารุงรักษา ระบบบําบัด น้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของราชการสวนทองถิ่นหรือของสวน
ราชการที่ไดเก็บคาบริการและคาปรับนั้น
หมวด ๕
มาตรการสงเสริม

•

มาตรา ๙๔ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดซึ่งมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของที่จะตองจัด ใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
อยางอื่น รวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่ จําเปนสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษนั้น หรือผูรับจาง
ใหบริการซึ่งไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับการสงเสริม และชวยเหลือจากทางราชการได
ดังตอไปนี้
(๑) การขอรับความชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึง่ เครื่องจักร อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช หรือวัสดุที่จําเปนซึ่งไมสามารถจัดหาไดภายในราชอาณาจักร
(๒)
การขอรับอนุญาตนําผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศเขามาปฏิบัติหนาที่เปนผูติดตั้ง
ควบคุม หรือดําเนินงาน ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียในกรณีที่ไม
สามารถจัดหาและวาจางบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเปน ผูควบคุมเครื่องจักรอุปกรณเครื่องมือหรือเครื่องใชที่

นําเขามาในราชอาณาจักรตาม(๑)ไดภายในราชอาณาจักรรวมทั้งขอยกเวนภาษีเงิน ไดของบุคคลนั้นที่จะ
เกิดขึ้น เนื่องจากการเขามาปฏิบัติหนาที่เปนผูควบคุมในราชอาณาจักรดวย
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวในวรรคหนึ่งแตประสงคที่จะ
จัดใหมีระบบ อุปกรณ เครือ่ งมือหรือเครื่องใชของตนเอง เพื่อทําการบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย หรือของเสีย
อยางอื่นที่เกิดจากกิจการ หรือการดําเนินกิจการของตน มีสิทธิที่จะขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทาง
ราชการตามวรรคหนึ่งได
•

มาตรา ๙๕ คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากทางราชการตามมาตรา ๙๔ ใหยนื่ ตอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพจิ ารณาคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งไดตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเปนในทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนของผูยื่นคําขอแตละรายและใน
กรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เห็นสมควรใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติแนะนําใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตาม อํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น
เพื่อใหการสงเสริมหรือใหความชวยเหลือแกผูยื่นคําขอตอไป
หมวด ๖
ความรับผิดทางแพง

•

มาตรา ๙๖ แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ
อันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแก ชีวติ รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสนิ ของผูอื่น
หรือของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครอง แหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตอง
รับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวา การรั่วไหลหรือแพรกระจาย ของ
มลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานัน้ เกิดจาก
(๑) เหตุสุดวิสยั หรือการสงคราม
(๒) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
(๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบ โดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตาม
วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคาใชจายทัง้ หมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
นั้นดวย

•

มาตรา ๙๗ ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการทําลายหรือ
ทําใหสูญหายหรือเสียหายแก
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐหรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดินมี
หนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคา ทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญ
หาย หรือเสียหายไปนั้น
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

•

มาตรา ๙๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ หรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตามคําสั่ง
ดังกลาว ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวหรือขัดขวางการกระทําใด ๆ ตามคําสั่งดังกลาวเปนผูซึ่ง
กอใหเกิดอันตราย หรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหา
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

•

•

•

มาตรา ๙๙ ผูใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเขาไปกระทําดวยประการใด
ๆ อันเปนการทําลาย ทําใหสูญหาย หรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการ
อนุรักษ หรือกอใหเกิดมลพิษอันมีผลกระทบตอ คุณภาพสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่
กําหนดตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน หาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๑ ผูใดแพรหรือไขขาวที่ไมเปนความจริงเกีย่ วกับอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษใดโดยมีเจตนาที่
จะทําลายชื่อเสียงหรือความไววางใจ
ของสาธารณชนตอการดําเนินกิจการโดยชอบดวยกฎหมายของ
แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการแพรหรือไขขาวตามวรรคหนึ่งกระทําโดยการประกาศโฆษณาหรือออกขาวทางหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่อมวลชนอยางอื่น ผูกระทําผิดดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

•

•

มาตรา ๑๐๒ ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๕ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๑๐๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

•

•

•

•

•

•

•

•

มาตรา ๑๐๔ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือผูใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๗๒ หรือขอกําหนดของเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง หรือ
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ ผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัดของเสียโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๗๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ผูควบคุม หรือผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียผูใด ไมจัดเก็บสถิติ,ขอมูลหรือไมทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา๘๐ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๐๗ ผูควบคุมหรือผูรับจางใหบริการผูใดทําบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหนาทีต่ องทําตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการปฏิบัตหิ นาที่ตาม
มาตรา ๘๒ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙ ผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือของเสียผูใดที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหหยุดหรือ
ปดการดําเนินกิจการใหบริการบําบัด น้ําเสีย หรือกําจัดของเสียตามมาตรา ๘๒ (๔) หรือผูควบคุมผูใดที่เจา
พนักงานควบคุมมลพิษมีคําสั่งใหเพิกถอนการเปนผูควบคุม มลพิษตามมาตรา ๘๒ (๕) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ หรือฝาฝนดําเนินกิจการตอไปตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๐ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษผูใดจางบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเปนผูควบคุมแลว
ใหควบคุมการทํางานของ ระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ซึ่งตนมี
หนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมืน่ บาท
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึง่ ตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลกรรมการ หรือ
ผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุ คลนั้น ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
บทเฉพาะกาล

•

มาตรา ๑๑๒ ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งไดรับแตงตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับยังคงอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวาคณะ กรรมการที่ไดแตงตั้งขึน้ ใหมจะเขารับหนาที่

•

•

•

มาตรา ๑๑๓ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชบังคับตอไปได เทาที่ไมขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
จนกวาจะไดมกี ารออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๔ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูม ีสิทธิทํารายงานเกีย่ วกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูแลวตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูมีสิทธิทํารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้ได
ตอไป ทั้งนี้ จนกวารัฐมนตรีจะกําหนดใหผูนั้นมาดําเนินการขออนุญาตตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๕ บรรดารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการใดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ.๒๕๑๘ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราช บัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหดําเนินการพิจารณา ใหความเห็นชอบไดตอไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๑๘ ทัง้ นี้โดยใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการพิจารณา
ดําเนินการดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ผูรับสนองพระบรมราช
โองการ อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี

