พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม ของ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
•

•

•

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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 ักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว
มนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
"คุณภาพสิ่งแวดลอม" หมายความ ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของ
ประชาชนและความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ
"มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดลอม" หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และ
สภาวะอืน่ ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทวั่ ไปสําหรับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
"กองทุน" หมายความวา กองทุนสิ่งแวดลอม
"มลพิษ" หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือ
สิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ทีถ่ ูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือทีม่ ีอยูในสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะ
ที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี
ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออก
จากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
"ภาวะมลพิษ" หมายความวา สภาวะที่สงิ่ แวดลอมเปลีย่ นแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษ
ซึ่งทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ในดิน
"แหลงกําเนิดมลพิษ" หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง
ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเปนแหลงทีม่ าของมลพิษ
"ของเสีย" หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือ
สิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ทีอ่ ยูในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือกาซ
"น้ําเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือ
ปนเปอนอยูใ นของเหลวนัน้
"อากาศเสีย" หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนไอเสีย กลิ่นควัน กาซ เขมา ฝุน
ละออง เถาถาน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยูใ น
บรรยากาศได
"วัตถุอันตราย" หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ และ วัตถุเปอร
ออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปน
เคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
"เหตุรําคาญ" หมายความวา เหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
"โรงงานอุตสาหกรรม" หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

"อาคาร" หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
"ยานพาหนะ" หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต เรือ
ตามกฎหมายวาดวยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
"ผูควบคุม" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห
ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษจัดสรางใหมีขึ้น เพื่อการบําบัดน้ําเสีย กําจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใด
ดวยการลงทุนและเสียคาใชจา ยของตนเอง
"ผูรับจางใหบริการ" หมายความวา ผูรับใบอนุญาติใหเปนผูรับจางทําการบําบัด น้ําเสีย
หรือกําจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอม
"เขตอนุรักษ" หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตสงวนเพือ่ การ
ทองเที่ยว และพื้นที่เขตคุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มี
กฎหมายกําหนด
"เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) หัวหนาผูบ ริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือจาก (๑) ถึง
(๕) ขางตน
ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น "เจาพนักงานควบคุมมลพิษ" หมายความวา ผูซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม

•

•

มาตรา ๕ ในกรณีที่บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้อางถึงจังหวัดหรือกําหนด ใหเปน
อํานาจหนาทีข่ องผูวาราชการจังหวัด ใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร หรือใหเปน
อํานาจหนาทีข่ องผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีดว ย
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ
บุคคลอาจมีสิทธิและหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) การไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกีย่ วของกับ
การรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิในทรัพยสิน
หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
(๒) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับความเสีย หายจาก
ภยันตรายที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการ
หรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีที่ไดพบเห็นการ กระทําใด
ๆ อันเปนการละเมิด หือฝาฝนกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(๔) การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ทเี่ กี่ยวของกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมโดยเครงครัด ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว

•

•

มาตรา ๗ เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย หรือ
กฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมวี ัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจาก
การประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครอง
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ แลวอาจไดรับการชวยเหลือหรือ
ไดรับการสนับสนุนจากทางราชการในเรือ่ งดังตอไปนี้
(๑) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

(๒) การประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลหรือขาวสาร เพื่อสรางจิตสํานึกของสาธารณชนที่
ถูกตองเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) การชวยเหลือประชาชนในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง ริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อคุม ครอง
สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น
(๔) การศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการคุมครองสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสนอแนะความคิดเห็นตอรัฐบาลหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๕) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความเสียหายจาก
ภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหล
หรือแพรกระจายของมลพิษ รวมทั้งเปนผูแทนในคดีที่มกี ารฟองรองตอศาล เพื่อเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายใหแกผทู ี่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายนั้นดวย
ในกรณีที่องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนประสบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการ
ตามวรรคหนึ่ง และรองขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติชว ยเหลือให
นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอี ํานาจสั่งใหความ
ชวยเหลือตามความเหมาะสม หรือสั่งใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของดําเนินการ
ชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกตอไป
คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุน หรือเงินกูใ หแกองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลว เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
องคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนแลวอาจเสนอชื่อผูแทนภาคเอกชน เพื่อใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได
(๕) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเครงครัด
ในกรณีที่องคกรเอกชนใดทีไ่ ดจดทะเบียนแลวดําเนินกิจการโดยกอความวุนวายหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือไมเหมาะสม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของ
องคกรเอกชนนั้นได
•

มาตรา ๙ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปน
อันตรายอยางรายแรงตอชีวติ รางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือกอความ
เสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง
ตามที่เห็นสมควรใหสวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับหรือ
อาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว กระทําหรือรวมกันกระทําการใด อันจะมีผล

เปนการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได
อยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวาบุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งบุคคลนั้นไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิ่มความรุนแรง
แกภาวะมลพิษในระหวางทีม่ ีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย
อํานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําสั่งและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีไดสั่งตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดย
มิชักชา
•

•

มาตรา ๑๐ เพือ่ เปนการปองกันแกไข ระงับหรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ ภยันตรายจาก
ภาวะมลพิษตามมาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีกําหนดมาตราการปองกันและจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อ
แกไขสถานการณที่เกิดขึน้ ไวลวงหนา
มาตรา ๑๑ ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกีย่ วกับอํานาจหนาที่ของตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีอํานาจแตงตั้งเจา
พนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

